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Abstrakt
Cílem této práce je ve třech jednopřípadových studiích ukázat základní charakteristiky nacistické
propagandy v protektorátu Čechy a Morava. Od vytvářeni obrazu nepřítele, ať už vnějšího (válečne
zpravodajství, bombardování civilistů) nebo vnitřního (primárně židovská otázka), který byl klíčový
pro nacistickou propagandu jako takovu. Pokračují pak studiem ideologických a dlouhodobých
snah, které nacisté v protektorátu měli. Zde jde především o práci s mládeží a pokus o reinterpretaci
českých dějin. V proslední případové kategorii sleduji krátkodobé cíle nacistické propagandy hnané
potřebami války a nutností plně využít potenciálu českého průmyslu.Všechny tyto připady pak
shrnuji a pokouším se jejich efektivitu dokladovat na úsecích života, které mělo dané
propagandistické cílení zasáhnout (produktivita práce, nasazení v bojových jednotkách, dobrovolné
členství v kolaborantských organizacích atd.).

Abstract
The goal of this thesis is to to show in three single case studies the basic characteristics of nazi
propaganda on the teritory of the Protectorate of Bohemia and Moravia. Firstly, picturing of the
enemy, both outside enemy (coverage of the war, bombing of civilians) and enemy within (primary
jewish question). Because picture of the enemy was the key to the nazi propaganda itself. Than I
continue with the study of the longterm, ideological efforts and goals nazi propaganda had in the
protectorate. Here, the main target was czech youth and reinterpretation of the czech history itself.
In the last case study i'm observing short term efforts nazis had. These efforts were driven primarily
by the necesity of war production and need to use full potential of the strong czech industry. All
these cases are then summarized and my goal it to show their effectivity on their respective fields of
influence. (industrial production, creation of combat troops, voluntary membership in the
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Zdůvodnění výběru tématu práce
Téma práce jsem si vybral s ohledem na svůj zájem o historii a propagandu, téma, které je stále
aktuální i v dnešni době. Specializuji se na propagandu totalitnich statů a zvlaště pak propagandu
nacistickou. Cilem mé práce je poznáni principů nacisticke propagandy na specifickém územi a
jejího vlivu na místni veřejné mínění.
Úvod do problematiky, její aktuálnost a význam
Slovo propaganda vzniklo z názvu úřadu Sacra congregatio de propaganda fide (tj. Svatá
kongregace pro šíření víry). Bez ohledu na cíl, propaganda přesvědčuje s použitím vybraných
racionalnich argumentů nebo důrazem na emoce (např. Myslím to upřimně). Za propagandistická
lze považovat taková sděleni, která jsou pečlivě naplánovana a zaměřená na ovlivněni mínění,
emocí, postojů a chovaní.
Propaganda se dělí mnoha různými způsoby, například na oslavnou, kdy je jejim cilem vytvořit
přiznivý dojem na nějakou organizaci nebo vládu a na negativní, očerňující vnitřní i vnější
nepřátele. Přikladem propagandy oslavné budiž napřiklad právě propaganda nacistickeho Německa
ve 30. letech 20. stoleti nebo propaganda oslavující úspěchy socialismu a KSČ v ČSSR. Hlavním
cilem nacisticke propagandy v protektorátu bylo získat klidne zázemi a lidské síly, jako dělnické
kapacity pro probihajici valku.
Jako přiklad negativní propagady je možno typicky uvést očerňovaní
nepřitele. U zkoumané nacistické propagandy se jedná především o židovské světové spiknutí. Židé
se tak kromě nepřitele vnitřniho stávaji i hybnou silou nepřítele vnějšího, od kterého je třeba arijské
národy v jejich područi osvobodit.
Dalšim typickým dělením je kupřikladu typologizace podle francouzskeho filosofa Jacquese Ellula.
Ten děli propagandu podle zdroje na bílou (jasně identifikovatelny zdroj), šedou (není jasné odkud
pochází a cílem je zmást nepřitele) a černou (zdá se, že je jasné odkud pochazí, ale je to jen
zástěrka, hlavním cílem je, aby manipulovaní nevěděli,že jsou manipulováni)
Výzkum způsobů a cílů nacistické propagandy v Protektorátu nám může mnohé napovědět o
způsobech a cílech propagandy obecně. Zaměřeni na Protektorát by mělo zvláště odhalit historické
náchylnosti českého publika vůči různým typům propagandistických zkratkovitých sdělení. Tato
dnes znovu nabývaji na síle neboť informační věk s sebou přinaší každý den informační
nadprodukci a lidé jsou každý den konfrontováni se stovkami sdělení, která mají přesvědčující
charakter. Lidé spiše než rychlejším zpracovaním informací, reaguji vytvařením zkratek.
Propagandisté milují zkratky, zvláště ty, ktere obcházejí racionální myšlení.
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Cíl práce
Cílem mé práce bude ve třech jednopřípadových studiích ukázat základní charakteristiky nacistické
propagandy v protektorátu Čechy a Morava. Od vytvářeni obrazu nepřítele vnějšího (válečne
zpravodajství, bombardování), přes nepřitele vnitřního (židovská otázka) až po socioekonomickou
propagandu mířenou na kvalifikované české dělnictvo. Všechny tyto připady pak planuji shrnout a
vytvořit tak širší obraz německé propagandy v protektorátu.
Metody práce, postupy a typ zdrojů
Teoretická část bude zpracována na základě monografií a odborných článků, které se věnují
konceptu propagandy. Napřiklad mezioborová monografie Kontexty propagandy nebo klasické dílo
E. Bernayse Propaganda. Jako příklad zdrojů realií protektorátu uvádím napřiklad knihy Pod
ochranou hákoveho křiže, nedavno oceněný Průvodce protektorátní Prahou, nebo monografiii
Hitlerovi češi
Analytická část bude kompilací tří jedinečných připadových studií. Každá jednopřípadová studie
bude mít stejnou stukturu pro snadnější komparaci výsledků, která bude provedena v závěrečné
kapitole diplomové práce. Ze zdrojů, které plánuji využívat, bych uvedl například Protektorátní
rozhlasový skeč: jak zlomit vaz (nejen) králi komiků., která bude přínosem především v
audiovizuální části každé studie. V této kategorii si ještě uveďme napřiklad knihu Arizace česke
kinematografie: nacistický okupační rezim v českých zemích 1939-1945. Podstatnou součastí bude i
sledovaní dobových filmů a dostupných filmových týdeníků a rozhlasových pořadů.
V kategorii Letáky a plakáty bude vycházet z takových publikací jako Válečné plakáty: zbraně
hromadné komunikace.
V sekci Cílové skupiny budou mými primarními zdroji hlavně časopisy zaměřene pravě na ony
cílove skupiny, napřiklad Správny kluk, Zteč, Hvězda českých paní a dívek, Národní práce nebo
Večerník České slovo
Předpokládaná struktura
1) Úvod
2) Propaganda a historicky kontext
2.1. Teorie propagandy
2.2. Protektorát Čechy a Morava 1939-45
3) Obraz vnějšiho nepřitele
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3.1. Cilové skupiny
a. děti a mládež
b. dělnictvo
c. městská střední třída
3.2. Audiovizuální propaganda
a. Filmové týdeniky
b. Rozhlas
3.3. Letáky a plakáty
4) Obraz vnitřního nepřitele
4.1. Cilové skupiny
a. děti a mladež
b. dělnictvo
c. městská střední třída
4.2. Audiovizuální propaganda
a. Filmové týdeniky
b. Rozhlas
4.3. Letáky a plakáty
5) Socioekonomická propaganda
5.1. Cílové skupiny
a. děti a mládež
b. dělnictvo
c. městská střední třída
5.2. Audiovizuální propaganda
a. Filmové týdeniky
b. Rozhlas
5.3. Letáky a plakáty
6) Závěr
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80-739-5515-6.
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MARŠÁLEK, Pavel, Jan GEBHART a Jitka KRYŠPINOVÁ. Pod ochranou hákoveho kříze:
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Úvod:
Nacistická okupace zbytku polosvobodných českých zemí v březnu 1939 byla pro náš národ
zásadní změnou. Během více než šesti let, po která okupovala české země nacistiscká moc, se
přihodilo mnohé. Zvláště po roce 1942 žila společnost nejen v atmosféře zmaru, nýbrž i strachu
způsobeného terorem po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Společnost se do značné míry rozdělila na hrdiny a padouchy, na kolaboranty a odbojáře. Ať už šlo
o partyzány a odbojáře, domácí i exilové, na jedné straně, nebo o lidi typu Emanuela Moravce,
různé donašeče a konfidenty, popřípadě lidi přímo se podílející na nacistické správě území
protektorátu.
A na pozadí těchto extrémních pólů stála mlčící většina. Dělnictvo i mládež, na které se v této
diplomové práci zaměřuji, byly z velké části právě touto mlčící většinou. A o jejich duše, jejich
mysl a hlavně jejich práci se na propagandistickém poli rozzuřil lítý boj.
Nacisté měli na své straně jednoznačně materiální i prostou fyzickou převahu. Totálně ovládali tisk,
rozhlas i film. Zakládali organizace na výchovu mládeže i dělnictva a měli na své straně veškeré
donucovací prostředky vůči lidem, kteří by se jejich záměrům chtěli protivit.
Protektorátní vláda, pod vlivem a především kontrolou nacistů, hrála značně defenzivní strategii,
snažíc se pomocí Národního souručenství hlavně o přežití národa jako takovéhlo a jeho kultury. K
tomu jí do značné míry napomáhala potřeba nacistů využít práci českého dělnictva ve válečné
výrobě a potřeba udržení klidu a pořádku na území protektorátu. Díky tomu nemohla nacistická
správa plně rozvinout své germanizační plány pro český prostor a zaměřovala se především na tyto
krátkodobé cíle, a proto neútočila příliš výrazně, na samotnou podstatu bytí a kulturní existence
národa. V oblasti českého filmu dokonce došlo k určitému, především technickému rozvoji, díky
německým zdrojům využívajícím Barrandovské filmové ateliéry pro vlastní účely.
To vše ovšem neznamená, že určité kroky ve směru "konečného řešení české otázky" a germanizace
prostoru nebyly podniknuty, jak si ukážeme v průběhu práce. Patrné jsou tyto kroky zvláště po roce
1942 a zvláště pak v práci s mládeží, po založení Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na
Moravě.
Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený obraz politické a mediální strategie nacistického
režimu, kterými se snažil dosahovat svých cílů a porovnat.
Výzkumnou otázkou práce pak je, do jaké míry se nacistům v poměrně omezeném čase, který měli
k dispozici, jednotlivé cíle dařilo naplnit a naplňovat. Mým cílem je zaměřit se především na
dlouhodobé aspekty a cíle propagandy směřované vůči českému obyvatelstvu. V částech, kde se
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budu věnovat dělnictvu, se ovšem výrazně dotknu i krátkodobějších ekonomických a
hospodářských aspektů propagandy.
Hlavním krátkodobým cílem, o kterém budu psát, byla hospodářská a lidská exploatace českých
zemí pro potřeby válečného hospodářství Říše a s tím související udržení pořádku. Úspěšnost této
krátkodobé exploatace, jak se budu snažit ukázat, byla značná. Úroveň odporu ze strany českého
obyvatelstva k vykonávání práce pro Německou říši byla, v praktické rovině, minimální a mnohé
metody, které nacisté využívali k pracovní mobilizaci českých mas byly později přejaty režimem
komunistickým.
Dlouhodobým cílem je pak přijetí a zvnitřnění nacistické ideologie, a to jak v otázce pohledu na
svět a černobílého vidění světa "přítel/nepřítel", "dobro/zlo", "čestnost/podlost" atd., v nacistickém
pojetí těchto slov, tak v otázce interpretace dějinné role českého národa na evropském kontinentu.
Velká část těchto snah byla, z pragmatických důvodů, zaměřena na českou mládež a zbytek
veřejnosti vynechávala. V práci se budu snažit ukázat, že i přes krátkost trvání protektorátního
období, pro Německo nepříznivý vývoj válečné situace minimálně od roku 1943 a obecně
nepřátelsky naladěné populaci dosáhli nacisté v tomto směru některých velmi zarážejících dílčích
výsledků, které vzbuzují pochybnosti, zda by v české společnosti, při teoretickém delším trvání
jejich působení, nedošlo k daleko širšímu přijetí a ztotožnění se s některými nacistickými
myšlenkami, jak se to později stalo s myšlenkami režimu komunistického. Těchto úspěchů nacisté
dosahovali převážně u mladé, tvárnější generace.
Mou hypotézou tedy je, že nacistická propaganda dosahovala dobrých výsledků v práci s mládeží a
v ekonomické sféře, horších pak v germanizaci širokých vrstev obyvatelstva.
Oproti původnímu konceptu jsem se rozhodl mírně pozměnit strukturu práce tak, aby lépe
reflektovala vytčené cíle. Postupuji takzvaně od shora dolů, od obecných záležitostí dějinného
a strategického rozsahu ke konkrétnějším, krátkodobějším cílům. V první kapitole nastíním historii
protektorátu a způsob řízení propagandy v něm, stejně jako se pokusím o stručný teoretický nástin
konceptu propagandy. V druhé kapitole přejdu k obrazu nepřítele, který byl pro nacistickou
propagandu stěžejní a prostupoval všemi ostatními druhy propagandy, které se v našich zemích
objevili. Třetí kapitola se zaměří na dlouhodobé cíle nacistické propagandy v protektorátu, snahu
o reinterpretaci českých dějin a především na práci s mládeží, která byla pro dlouhodobé cíle
nacistů u nás stěžejní. Ve čtvrté kapitole pak přejdu k ekonomické a sociální propagandě, která měla
Říši zajistit v českém prostoru klid a vytěžit jeho ekonomický potenciál. Závěrečná kapitola je pak
zhodnocující a zkoumá, do jaké míry měly tyto nacistické propagandistické strategie efekt v české
společnosti, za šest let jejich působení. V této kapitole se obvykle, bude-li to téma dovolovat,
14

zaměřím na ne zcela propagandistické téma, které ovšem s danou propagandistickou sekcí souvisí,
například u zhodnocení sociální propagandy budu zkoumat hospodářské výsledky, případně u přijetí
obrazu vnějšího nepřítele zapojení občanů protektorátu v pronacistických nebo protinacistických
bojových jednotkách.
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1)

Propaganda a historický kontext protektorátu
1.1. Teorie propagandy

Propaganda je moderní verze latinského slova propagare, což znamená šířit. Je formou
komunikace, zaměřenou na ovlivnění postojů a názorů mas. Informace v propagandě nejsou
nestranné a jsou užívány primárně k ovlivnění obecenstva v zájmu ovlivňujícího. Často využívá
prezentování selektivních informací, aby povzbudila určitou žádoucí zkratku, kterou si tvůrce
propagandy u svého publika přeje vytvořit. Běžným je i hraní na emoce publika, k povzbuzení
emotivní reakce na předkládanou informaci. Při emotivní reakci jsou lidé daleko ovlivnitelnější.
V dnešní době v sobě slovo propaganda nese silné negativní konotace, spojené především s
manipulativními a šovinistickými příklady ve dvacátém století, přičemž první negativní konotace
začalo získávat už ve století devatenáctém. V původním významu je však toto slovo bez negativních
konotací a často odkazovalo na pozitivní věci, typu propagace správného chování, zdravotních
návyků, plakáty nabádající občany k účasti ve volbách nebo ve sčítání lidu, zprávy nabádající
občany ohlašovat zločiny atd.
Původně se slovo propaganda objevuje v názvu administrativního orgánu katolické církve,
vytvořeného v roce 1622 a nazývajícího se Congregatio de Propaganda Fide (Kongregace pro
šíření víry).1
Od francouzské revoluce začalo být slovo propaganda používáno pro sekulární aktivity a negativní
konotace začalo dostávat přibližně v polovině 19. století, když začalo být používáno v politice.2

1.1.1.

Definice propagandy

Definice propagandy je problematická. Hlavní problém je odlišit propagandu od jiných způsobů
přesvědčování. V knize Propaganda and Persuation nabízejí autoři následující definici:
„Propaganda je vědomý a systematický pokus ovlivňovat vnímání, tvořit názory a chování, k
dosažení výsledku, který prohlubuje žádoucí záměr propagandisty“3
Další definici nabízí Richard Alan Nelson: „ Propaganda je neutrálně definována jako systematická
1
2
3

GUILDAY, Peter. The Sacred Congregation de Propaganda Fide (1622-1922). [online]. 1921, Vol. 6, No. 4 [cit. 2015-02-01]. Dostupné z:
http://www.jstor.org/stable/25011717
DIGGS-BROWN. Strategic Public Relations: an audience-focused approach [online]. [cit. 2015-02-01]. s.48, ISBN 05-346-3706-X. Dostupné
z: http://books.google.cz/books?id=7c0ycySng4YC&pg=PA48&lpg=PA48&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda and persuasion. 4th ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage, c2006, xxii, 422 p. ISBN 14-1290898-1.
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forma cílevědomého přesvědčování, které se pokouší ovlivňovat emoce, postoje, názory a činy
specificky vybraného publika z ideologických, politických nebo obchodních důvodů, pomocí
kontrolovaného přenosu jednostranných zpráv (které nemusí být pravdivé), skrz masové i přímé
mediální kanály. Propagandistická organizace zaměstnává propagandistu, který se zabývá
propagadismem – aplikované tvoření a distribuce takovýchto forem komunikace.“4
V klasickém díle Propaganda z roku 1928, nabízí E. Bernays následující definici moderní
propagandy: „Moderní propaganda je konzistentní a trvající snaha tvořit nebo utvářet události
k ovlivnění postoje veřejnosti k iniciativě, myšlence nebo skupině“5
Oxfordský slovník říká, že propaganda jsou „názory a vyjádření, které mohou být lživé nebo
přehnané a které jsou využívány k získání podpory pro politika, stranu atd.“6

A poslední definice, kterou zde uvedu, je od J. Michael Sprouleho: „Propaganda představuje práci
velkých organizací nebo skupin s cílem získat veřejnost pro své specifické zájmy za masivního užití
přitažlivých argumentů zabalených tak, aby skryly jak svůj přesvědčovací záměr, tak nedostatek
důkazů."7
Všechny tyto definice se zaměřují na komunikační procesy, přesněji řečeno na příčinu těchto
procesů. Umožňují tak, aby propaganda mohla být zkoumána objektivně a interpretována jako
pozitivní nebo negativní chování. To z velké části záleží na perspektivě čtenáře, posluchače nebo
diváka, který propagandu přijímá.

1.1.2.

Rozdělení propagandy

Existuje mnoho různých způsobů dělení propagandy, mně osobně přijde nejpřehlednější rozdělení
Oliviera Thomsona. Ten dělí propagandu dle účelu a dle stylu.
Dle účelu:
1) Politická – jejím cílem je zisk a udržení politické moci, příkladem je volební kampaň.
4
5

NELSON, Richard Alan. A chronology and glossary of propaganda in the United States. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1996, xvi, 340 p.
ISBN 03-132-9261-2.
BERNAYS, Edward L a Mark Crispin MILLER. Propaganda. Brooklyn, N.Y.: Ig Publishing, 2005, 168 p. ISBN 09-703-1259-8.

6

Oxford Learner's Dictionaries. [online]. [cit. 2015-02-01]. Dostupné z:
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/propaganda
7

SPROULE, J. Propaganda and democracy: the American experience of media and mass persuasion. Digitally printed 1st pbk. version. New
York: Cambridge University Press, 2005, 332 p. ISBN 05-210-2200-2.
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2) Ekonomická – cílem je přimět cílové skupiny kupovat či prodávat určité zboží nebo výrobky.
Jasným příkladem zde je reklama.
3) Válečná – jejím cílem je pošpinění a demoralizace nepřítele a naopak posílení morálky „našeho“
obyvatelstva a vojska. Zde se prakticky vždy vyskytuje dichotomie „my x oni“. Příklady můžeme
nalézt prakticky v každém konfliktu moderní doby.
4) Diplomatická – je zaměřena vůči nepřátelským nebo potenciálně nepřátelským státům s cílem
vyvolat v obyvatelstvu nenávist, případně sympatie vůči přátelským/spojeneckým státům.
Zajímavým příkladem by zde mohla být propaganda prováděná státními médii v Rusku v současné
době vůči Ukrajině i celému „dekadentnímu“ západu.
5) Didaktická – cílem didaktické propagandy je vzdělání obyvatel za účelem např. boje proti
nemocem, špatným návykům (kouření, alkoholismus), špatné hygieně atd. Příkladem budiž kampaň
za očkování dětí.
6) Ideologická - cílem šíření ideologií a myšlenkových systémů mezi obyvatelstvem. Jako příklad
si můžeme uvést náboženskou indoktrinaci.
7) Úniková propaganda – je zvláštním typem politické propagandy, využívá zábavu pro rozptýlení
pozornosti, ale zároveň je nevědomky usměrňovat k určitému cíli, např. přijímání režimu, chování
dle jeho zásad – „chléb a hry“. Jako příklad si uveďme například filmy Anděl na Horách nebo
Císařův Pekař.
Dle stylu:
1) Racionální – využitá logiky a fakt, která jsou účelově vybrána a odpovídají argumentům
přesvědčovatele, nepohodlná fakta bývají zamlčována
2) Kvazi-racionální – využití narážek a asociací v zájmu důvěryhodnosti jinak slabých logických
argumentů
3) Emocionální – prezentace subjektivních myšlenek předkládaných s hraným nebo reálným
entuziasmem 8

Se zajímavým rozdělením typů propagandy dle zdroje přišel i český historik Zbyněk Zeman, když
dělí propagandu na bílou, ta je s jasným zdrojem, například ministerstvo propagandy. Využívá
jemnějších metod a často funguje jako zástěrka pro skrytou – černou propagandu. Šedá
propaganda je propaganda s nejasným zdrojem, jejímž účelem je zmást a dezinformovat.
8

THOMSON, Oliver. Mass persuasion in history: an historical analysis of the development of propaganda techniques. New York: Crane, Russak,
1977. ISBN 08-448-1076-2.
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V poslední době vidíme, jak tuto propagandu značně rozvíjí Rusko. A konečně černá propaganda,
ta vytváří dojem, že pochází ze známého zdroje, ale to je ve skutečnosti pouze zástěrka. Má v sobě
silnější sdělení, snaží se ale skrýt své záměry. Cílem je, aby si příjemci propagandy neuvědomili, že
jsou manipulováni. 9
1.1.3.

Prostředky propagandy

„Nic nového nepotřebujeme, budeme opakovat známé tak dlouho, dokud to nepochopí i ten
poslední Němec.“
„Inteligence masy je malá, její zapomnětlivost velká, stejná věc se musí tisíckrát zopakovat.“

 Joseph Goebbels
Účel takové propagandy je jediný: přesvědčit čtenáře, posluchače nebo diváka, že realita odpovídá
informacím sdělovaným ve zprávách. Pokud konzument přijímá tutéž informaci vícekrát,
mnohokrát, nesčetněkrát, znovu a znovu stále ve stejném kontextu, pak je pravděpodobné, že jí
bude spontánně věřit, neboť „co se tvrdí všude“, bude zřejmě pravda.
Hannah Arendtová v jejím díle Původ Totalitarismu uvádí, že samotné momentum totalitarismu
přitažlivé pouze pro lůzu nebo pro elity, masy musí být získány právě pomocí propagandy. 10 Jaké
běžné techniky tedy propaganda využívá k získávání mas, kromě již v citátu naznačeného
nekonečného opakování?
Nastíním zde alespoň základní techniky využívané propagandisty, primárně tedy v nacistickém
Německu, potažmo v protektorátu.
Přesvědčování vs. Manipulace
Oba pojmy znamenají ovlivňování, přesvědčování plynule přechází v manipulaci, přičemž dochází
k tomu, že se v určitém úseku překrývají, proto je často těžké je od sebe odlišit.
Přesvědčování má za cíl ovlivnit někoho a přesvědčit ho o vlastní pravdě a argumentech. Od
manipulace se odlišuje tím, že přesvědčení dané osoby jí později neuškodí, není totéž co
manipulace, je zde zachována svoboda rozhodování (tj. možnost volby). Přesvědčování je zaměřeno
na postoje, systém hodnot, chování, přesvědčení adresátů.11
9
10
11

ZEMAN, Z. Selling the war: art and propaganda in World War II. London: Orbis Books, 120 p. ISBN 08-561-3312-4.
ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu. 1. vyd. Překlad Jana Fraňková. Praha: Oikoymenh, 1996, 679 s. ISBN 80-860-0513-5.
GASS, Robert H a John S SEITER. Persuasion, social influence, and compliance gaining. 4th ed. Boston: Allyn, c2011, xiv, 370 p. ISBN 02056-9818-2.
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Manipulace příjemci ponechává svobodu rozhodování jen zdánlivě, tento proces totiž není
interaktivní, tzn., že nedává adresátovi opravdovou, reálnou možnost výběru, jak bude reagovat a
jak změní své chování. Manipulace je vnímána ve dvou rovinách: 1) Jako manipulativní působení
na příjemce 2) Jako manipulace s fakty.12

Verbální prostředky přesvědčování a manipulace
Jsou to prostředky, které zvyšují účinnost například žurnalistického působení. Umožňují, aby
předložené zapůsobilo na čtenáře. Mají ho přesvědčit o čemkoliv, přinutit ho přemýšlet o sděleném,
zintenzivnit jeho prožívání přečteného, změnit či posílit jeho postoje, přimět ho k určitému chování,
popř. jednání atd.

Prostředky roviny tematické, kompoziční, stylistické
Jde o to, která témata jsou vůbec příjemci předložena, jakým způsobem jsou zprávy strukturovány
a jak stylizovány, zvolenou metodou v textu lze na příjemce cíleně působit a formovat např. jejich
postoje, strhávat jeho pozornost určitým, chtěným směrem.
-Posloupnost informací ve zprávě, kontext. Tím rozumíme především okolí sledované zprávy,
tj. ostatní zprávy, které jsou na dané stránce, anebo i v celém výtisku, případně reportáže v daném
týdeníku, zprávy v rozhlase.
- Podtext je explicitně nevyjádřený smysl zprávy; v písemném projevu je utvářen rozličnými
způsoby: podtržením, uvozovkami, nápadnou změnou písma, třemi tečkami, zmnožením otazníku,
vykřičníkem, kombinací otazníku s vykřičníkem aj. 13

Modifikování skutečnosti, dokreslování reálných událostí
To znamená, že většina zpráv nevzniká na základě skutečnosti, nýbrž přestylizováním jiné zprávy
o události a na základě dodané původní zprávy vytváří určitou představu o události a tuto představu
následně předává čtenářům. Tak dochází k modifikaci reálného děje a často důležitá původní zpráva
obsahuje domněnky, případně úmyslné polopravdy nebo lži. S každým dalším převzetím původní
zprávy pak dochází k zesílení subjektivního zabarvení předávané informace.

Rozřeďování informací znamená, že k celému obrazu nutno přečíst další zprávy, ve kterých jsou
12

JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda and persuasion. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, c1999, xviii, 430 p. ISBN 07-

13

619-1147-2. s. 212
Tamtéž s. 230

20

záměrně opakovány některé informace. To vede k významovému nadřazení takových údajů. Často
jsou takovýmto opakovaným zpracováním zvýrazňovány informace neověřené, či málo
pravděpodobné. Velmi často se to ukazuje například ve filmových týdenících, kdy i v posledních
fázích války je ve válečném zpravodajství vždy uveden sestřel nepřátelského letadla a objevují se
záběry zničených nepřátelských tanků, a to s cílem vyvolat i navzdory zprávám o bojích stále blíže
Německu dojem, že nepřítel bude poražen.

Zaujmutí stanoviska k tématu, vyjadřování postojů
Čím více je usilováno o manipulaci, tím více a tím intenzivnější postojové prvky text obsahuje.
Zpráva či příběh vnucuje a sugeruje stanovisko autora, s tím jde ruku v ruce také hodnocení, často
odsouzení. Například „Hanebné bombardování Pardubic angloamerickými vzdušnými piráty“

Práce s představivostí
Líčení obrazů bývá v propagandistických textech velmi sugestivní a u čtenářů aktivizuje
představivost, fantazijní myšlení a emoce, nikoliv však rozumovou činnost.
Apel na city
Cílem je navodit v textu nebo v reportáži příznivou nebo nepříznivou (podle potřeby) atmosféru, na
jejímž pozadí působí sdělované informace, udávaná data věrohodněji. Často se využívá hudby,
záběrů smějících se vojáků, případně sklíčených zajatců, objevují se i trpící nebo naopak smějící se
děti, ženy, staří lidé.

Hodnotící výrazové prostředky
- přehodnocení dřívějších pojmů, ke kterým se vázalo kladné hodnocení, připojením hodnotících
přívlastků: socialistické právo – buržoazní právo, lidová demokracie – buržoazní demokracie,
přičemž to „špatné“ je falešné, pouze formální.
vyjádření, u nichž je hodnocení vyjádřeno implicitně:
Například vojáci Wermachtu ještě rozhořčeněji bojují o každý metr (implikuje, že už předtím
urputně bojovali.)
formulace, o jejichž pravdě se nelze vyslovit, nelze je popřít:
většinou chybí predikát, obsahují jen subjekt – Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, Sieg Heil atd.
21

přímé hodnocení:
židobolševické živly, angloameričtí vzdušní piráti, nekalé pokusy, blízký přítel českého lidu, velký
německý národ, historické závěry, zákeřné útoky, bolševické hordy.
zobrazování negativních jevů
Negativní jevy jsou zobrazovány a zmiňovány jako sporadické, ojedinělé, okrajové, přežívající.
Většinou jsou prezentovány na pozadí úspěchů.
Ustálené výrazové prostředky
Objevuje se silná frazeologizace ve vyjadřování: rozhořčená obrana, vzdušní piráti, bolševické
hordy, árijská rasa, plánované zkracování fronty, ústup na předem připravené pozice. Zde si
vypůjčím citát z poněkud pozdější doby, který se ovšem k tomuto aspektu propagandy skvěle hodí,
jde o film. Jak svět přichází o básníky: „oblasti jsou vždy klíčové, rozvoj dynamický, podmínky
složité, ale nikdy ne náročné; rozpor je příkrý, rezervy nemalé, opatření dílčí, iniciativa široká,
připravenost komplexní a zkušenosti bohaté“

1.1.4. Cíle nacistické propagandy v širším měřítku

Nacistická ideologie měla za cíl být všeobjímající, zahrnující všechny aspekty života a to včetně
například umění nebo módy. Jejím cílem byla postavit tu správnou a pravdivou nacistickou
ideologii proti „špatnému“ světu tehdejší doby. Tento svět měl být ukázán jako špatný a nepřirozený
a proti němu měl být postaven svět správný, estetický, čistý a hlavně nacistický.14
Nacionální socialismus byl a je ideologií revoluční, vedoucí k lepší společnosti, mající odpovědi na
všechny otázky a vedoucí k jakémusi pozemskému ráji. V tomto se velmi podobá ideologii
komunistické. Ten, kdo se proti tomuto novému světu nacismu jakkoli postavil, jednal tak proti
všeobecnému zájmu a proto bylo ve všeobecném zájmu jeho postoj změnit. A pokud změnit nešel,
pak ho tedy fyzicky zlikvidovat. Nacismus se však například od komunismu liší faktem, že určité
skupiny lidí na základě jejich krve a původu prostě změnit nešlo a zůstala tak pouze možnost
fyzické likvidace. Nejsilnější prvek, který měl integrovat veškeré možné zlo světa, který bylo
možno označit a který bylo především třeba zlikvidovat, se stali Židé, jak se budu snažit ukázat ve
druhé kapitole. Josef Goebbels celou situaci vyjádřil trefně: „Do protivníka je třeba tak dlouho
14
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střílet kulometem, dokud nepochopi naši převahu, anebo je třeba jej revoluci ducha národa nikoliv
zlikvidovat, nýbrž získat.“15
Cílem bylo, aby obyvatelé žijící pod nacistickou vládou mysleli a jednali jednotně za účelem
dosažení onoho "ráje na zemi" a nebyli schopni realitu interpretovat jinak než pomocí naučených
významů nacistické ideologie.16 Zde si opět můžeme vypůjčit citát ministra propagandy: „Když
se ... z ... ideje vybuduje celá myšlenková stavba, původce této ideje nezůstane na tom, aby celé své
vyznání víry shrnul do jediné věty, nýbrž použije ho ve všech projevech každodenního života, vytvoří
z něj vedoucí motiv každého lidského konání, politiky, kultury, ekonomiky a všech oblastí, které
zahrnuje lidský duch, a takto potom z tohoto svého vyznání víry vytvoří světový názor."17
Jakákoli interpretace významů mimo rámec nacistické ideologie se nakonec měla pro její recipienty
stát zcela nemyslitelnou. V případě, že by se to nacistickému režimu povedlo a došlo k takovémuto
naprostému přijetí nacistického výkladu světa, byla by tím zajištěna téměř nezničitelná legitimita
nacistického panství.18
I sami nacisté si ovšem uvědomovali náročnost takového úkolu. Goebbels prohlásil, že "široké
masy není nikdy možné získat úplně" 19
Hlavním prostředkem k získání především masové německé populace (ale i dalších árijských
národů) měla být krev. Podle nacistů vnímání světa neodpovídalo „Árijskému naturelu“ neboť bylo
pokřiveno Židy a dalšími nepřáteli lidství. Pro „rasově vhodnou“ populaci tak mělo být přijetí
nacistické ideologie snadnější neboť „lépe odpovídala jejich naturelu“. Árijci však nemohli uzřít
dobrou zprávu nacismu sami o sobě a tak k ní museli být vedeni dobrou výchovou, protože pouhá
příslušnost k árijské rase ještě neznamenala, že je člověk dobrým příslušníkem nového světa
nacismu, byla pouze nutnou podmínkou20. Jak napsal časopis Týden: „charakter člověka je
součinem krve a výchovy. Špatná krev nemůže být zušlechtěna tou nejlepší výchovou. Dobrá krev se
však zředí výchovou špatnou.“21
V rámci protektorátu byly dlouhodobé cíle nacistické propagandy převážně odsunuty na dobu po
15
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16

NEZDAŘIL, P. Propaganda a mládež za protektorátu: Kuratorium a strategie působení na mládež prostřednictvím časopisů. Praha. Rigorózní
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skončení války a soustředila se především na krátkodobé cíle jako mobilizace mas, nábor dělníků
pro německé továrny a klid na protektorátním území. Jedinou výjimkou v rámci těchto
dlouhodobých cílů byla mládež po zřízení Kuratoria pro výchovu mládeže. Tomuto problému se
budu věnovat v kapitole 4.
Z historického hlediska byla propaganda v protektorátu prováděna již od jeho vzniku v roce 1939,
nicméně proces germanizace se naplno rozběhl až s příchodem Reinharda Heydricha do úřadu
zastupujícího říšského protektora v roce 1941. Propaganda zaměřená na dělnictvo rovněž
s Heydrichovým příchodem akcelerovala, ovšem nových obrátek dosáhla po vyhlášení totální války
Josephem Goebblesem v únoru roku 1943.22

1.2. Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
Protektorát Čechy a Morava (německy: Protektorat Böhmen und Mähren) byl protektorát zřízený
nacistickou Třetí říší na etnicky převážně českém území, které zůstalo součástí českých zemí po
Mnichovské dohodě z 30. 9. 1938. Vytvořením protektorátu zároveň tuto dohodu Německo
porušilo.23 Německá vojska obsadila území protektorátu 15. 3. 1939 a protektorát byl oficiálně
vyhlášen Adolfem Hitlerem 16. 3. téhož roku. Státním prezidentem protektorátu se stal právník
a dosavadní prezident druhé Československé republiky Emil Hácha, který ve funkci vydržel až do
konce protektorátu. Ustavena byla i protektorátní vláda, která po ustavení protektorátu vznikla z
poslední vlády druhorepublikové. Skutečná moc však od začátku okupace ležela v úřadu říšského
protektora, který měl právo veta fakticky nad jakýmkoli rozhodnutím protektorátní vlády.24
Vláda Třetí říše akt vytvoření protektorátu ospravedlňovala zásahem k pacifikaci území, které se
propadá do chaosu a německé vojsko zde obnovuje pořádek.25
Protektorát byla tedy oficiálně autonomní oblast nacistické Třetí říše. 26 Konec tohoto útvaru nastal
po kapitulaci nacistického Německa 8. respektive 9. 5. 1945. Od 5. 5. probíhalo na některých
částech území protektorátu, které ještě nebyly osvobozeny spojeneckými armádami, celonárodní
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povstání. Boje na území protektorátu však v jednotlivých případech trvaly až do 11. 5.27

1.2.1.

Vznik protektorátu Čechy a Morava

Po vyhlášení samostatného Slovenského štátu 14. 3. 1939, následujícím po jednání Jozefa Tisa a
Ferdinanda Durčanského den předtím v Berlíně, se do Berlína k jednání vydal i prezident Česko –
Slovenska Emil Hácha a ministr zahraničí Chvalkovský. Zde jim Hitler oznámil svou „nezvratnou
vůli“ obsadit do několika hodin zbytek Česko – Slovenska, že nepřipouští žádnou diskuzi. Říšský
polní maršál Hermann Göring hrozil, že pokud česko - slovenská vláda na nabídku nepřistoupí,
Praha bude nemilosrdně vybombardována.28
Vzhledem k absenci téměř jakéhokoli opevnění po anexi Sudet z konce září a začátku října 1938,
měl Hácha jen málo na vybranou. Přijal diktát, stejně jako česko-slovenská vláda, a obyvatelům
Česko-Slovenska sděluje: "Po delším rozhovoru s říšským kancléřem - po zjištění situace rozhodl
jsem se prohlásiti, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce
německého národa."29 Podle rukopisu J. Klimenta Emil Hácha ještě na schůzi vlády v knihovně
Pražského hradu 15. 3. 1939 večer věřil v to, že Adolf Hitler dodrží slíbený autonomní statut
českých zemí, a vylučoval modifikaci čs. státnosti do koloniálního statutu. České země uvnitř říše
budou prý mít rozsáhlou samosprávu, pobyt německých vojsk měl být pouze dočasný, k novému
státnímu českému útvaru budou prý zpět přičleněny některé sudetoněmecké oblasti. Historická
podoba českého státu prý může být opět obnovena.30
O den později časně ráno vstoupila německá vojska na území zbytku druhé republiky. Na odpor se
postavili jen vojáci 3. praporu 8. slezského pluku v Místku. Bitva u Czajankových kasáren byl
ozbrojený střet mezi československými a německými vojáky, jež se odehrál 14. března 1939.
Společně s odporem strážných skladu v nedalekém Meziříčí šlo o jediný známý boj
československých vojáků s německou armádou při obsazování Čech a Moravy v březnu 1939.
Podle některých zpráv došlo k boji i 15. března u Moravské Třebové, ale tyto zprávy nejsou
ověřeny. 31
V nevlídném dni byla německá armáda přijata povětšinou se zaťatými pěstmi českých obyvatel. Na
Václavském náměstí a Národní třídě byly rozehnány menší demonstrace. Pouze tam, kde žila silná
27
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německá menšina, byly německé okupační jednotky vítány s nadšením. Například Prokop Drtina
ovšem ve svých zápiscích o okupované Praze vzpomíná:„...veselé hloučky prostých českých lidí,
které doprovázely vojenskou kapelu wehrmachtu a bohatě před kamerou využívaly dobrodiní
německých polních kuchyní.“32 Je otázka, do jaké míry se jednalo pouze o německou menšinu.
I někteří Češi rádi uvítali materiální výhody, které jim okupanti mohli přinést, jak si ukážeme
v dalším průběhu práce. Na nárožích ulic se objevila vyhláška "Rozkaz pro obyvatele" o převzetí
výkonné moci na území obsazeném Wehrmachtem. Ve čtvrt na osm večer přijel Adolf Hitler na
Pražský hrad a hradní stráž vystřídali příslušníci jednotek SS. Následující den vydal na Pražském
hradě "Výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava". Výnos byl uveřejněn na prvních strankách
všech českých novin. Při formulaci výnosu byla za vzor údajně použita protektorátní smlouva mezi
Francií a tuniským bejem z roku 1881.33
Statut protektorátu Čechy a Morava byl pro mnohé druhorepublikové představitele šokem. Nicméně
zřejmě v jakési setrvačnosti pokračovali v linii česko-německé kooperace, která byla prosazována
za 2. republiky a podporovali tak mezinárodní legitimitu okupačního režimu v jeho počátcích.
Fotografie stisku rukou Adolfa Hitlera a generála Jana Syrového obletěla světové tiskové agentury. 34
Tentýž vysoký představitel čs. branné moci se účastnil i přehlídek Wehrmachtu v okupovaném státě.
Celá druhorepubliková vláda, která se stala zároveň i první vládou protektorátní, se 19. března 1939
účastnila slavnostní přehlídky vojsk generála Blaskowitze na Václavském náměstí.35

1.2.2.

První propaganda

Hned po nástupu okupantů můžeme zmínit první propagandistickou činnost, často prováděnou
v této chvíli víceméně dobrovolně především českými médii, která setrvačně navazovala na
relativně proněmecké postoje médií za 2. republiky. Venkov ze dne 16. března 1939 heroizoval
českou kapitulaci: národ byl shledán „zdravým“, neboť „plnil nařízení, rozkazy, byl železně
ukázněn“, nebránil se a „nezkoumal kroky“, které vedly k okupaci. „Jen zrádce národa a jeho
zájmů by mohl dnes veřejně nebo potají odpírati tomu, co náš prezident a Vůdce Německé říše
32
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čestně dohodli“. 36
K tomu se přidalo i předsednictvo Strany národní jednoty a Mladé národní jednoty, které
v prohlášení „Českému národu!“ rovněž ze dne 16. března 1939 vzalo na vědomí včlenění do
„životního prostoru Německé říše“. „Tuto skutečnost béřeme na vědomí a chceme podle ní zařídit
práci národní jednoty tak, abychom v loajální a poctivé spolupráci s naším velkým sousedem
zajistili svébytnost národa, jeho kulturní, hospodářské i mravní hodnoty“.37
15. 3. 1939 uvítali čeští fašisté a to jak ve Straně národní jednoty i mimo ni. Příchod německých
jednotek chápali jako zásah proti Beranově konzervativní pravici, jež měla být zbavena moci. Třetí
říše podle nich přišla podpořit nastolení nové autenticky fašistické vládní garnitury, ideově
a takticky blízké nacistům. Oba národy, jak německý, tak český, měly konečně touto cestou „dospět
k plnému vzájemnému pochopení“, konstatovalo prohlášení Českého národního výboru z 15. 3.
1939. „Dosavadní, ničím neodůvodněná zatrpklost Čechů vůči německé říši měla být „definitivně
odstraněna“.38

1.2.3.

Německé cíle v protektorátu

Němci plánovali, že Protektorát Čechy a Morava se má stát kompletně germanizovaným územím.
Hitler schválil plán vypracovaný první říšským protektorem Konstantinem von Neurathem a K. H.
Frankem, který plánoval germanizaci „rasově cenné“ cca poloviny českého národa po skončení
války. Tato polovina zahrnovala primárně farmáře a průmyslové dělníky. Takovíto noví poněmčení
Češi se měli nejenom považovat za Němce, nýbrž i lidé plně se ztotožňující s nacistickou ideologií,
správná rasa, jak jsem již zmínil, byla nutnou, ale ne dostatečnou podmínkou. V německých
koncentračních táborech byla i spousta „rasově vhodných“ Němců se „špatným smýšlením“.
Součástí „negermanizovatelné“ poloviny byla inteligence, kterou nacisté viděli jako potencionální
budoucí roznětku českého nacionalismu. Tato nepřizpůsobivá polovina Čechů měla být odsunuta
mimo Evropu. Součástí germanizačních snah byla i kolonizační politika. V průběhu války bylo do
protektorátu přesídleno přibližně 9000 Volksdeutsche z Bukoviny, Jižního Tyrolska, Besarábie,
Sudet a Horního Slezska. Cílem této kolonizační politiky bylo vytvořit pás německého osídlení z
Prahy do Sudet a přeměnit okolí Olomouce, Českých Budějovic, Brna a slovenské pohraničí v
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německé enklávy.39
Další germanizace protektorátního obyvatelstva probíhala pomocí přemisťovaných evakuovaných
německých dětí do protektorátních škol a povolováním svateb mezi Němci a „asimilovatelnými“
Čechy. Tito germanizovatelní Češi měli rovněž povoleno vstoupit do Reichsarbeitsdienst neboli
říšské pracovní služby a některým bylo dovoleno studovat na německých univerzitách.40
Germanizace území rovněž zahrnovala "očištění" území od Židů. Tato snaha byla během 6 let trvání
protektorátu velmi efektivní. Židovská populace Čech a Moravy byla podle sčítání z roku 1930 cca
118 000. Část z tohoto počtu žila na území Sudet, když tedy nacisté anektovali protektorát, podle
jejich vlastních tabulek na tomto území žilo 92 199 lidí, klasifikovaných jako Židé. Z tohoto počtu
bylo 78 154 zavražděno v rámci holokaustu. To činí přibližně 85 %.41
Co se propagandy týče, během 6 let trvání protektorátu byla nabízená témata odlišná, což vyplývalo
především z faktu, že nacisté v době válečného konfliktu potřebovali „Český prostor“ především
pro účely válečné výroby a plánovaná germanizace měla být ponechána na dobu po skončení války.
Heydrich prohlásil: „První blízký úkol je diktován nutností vedení války. Potřebuji v tomto prostoru
klid, aby dělník, český dělník věnoval svou pracovní píli německému válečnému usilí a abychom při
zdejší obrovské existenci zbrojního průmyslu nezdržovali přísun a další zbrojní vývoj.“42 Rozdílná
byla zároveň „historická úloha“, kterou německý a český národ měli v nové Evropě hrát. V
Německu byl například daleko víc akcentován nacionalismus a militarismus, 43 zatímco v českých
zemích byl nacionalismus spíše potlačován, případně veden umírněným směrem svatováclavského
kultu. Militarismus pak nebyl akcentován vůbec. Během celého protektorátního období nebylo pro
německou správu zas tak důležité, jestli se Češi ztotožňují s nacismem, dokud vyrábějí, nestávkují a
nevyhazují do vzduchu komunikace. K čemuž opět dodává zastřelený říšský protektor: „...je nutné
dát pravě teď Čechům pro bezprostřední válečnou dobu najevo: ať nás máš rád nebo ne, ať myslíš
na samostatný stát později nebo ne, důležité je, abys pochopil, že je pro tebe v tomto okamžiku
škodlivé, když povstaneš a kladeš odpor.“44
Postupná germanizace a tedy i ideologizace Čechů ale nebyla úplně opuštěna a stala se sekundárním
cílem, který se projevoval hlavně v mládežnických organizacích a školách. Do třetice zde budu
citovat mistra germanizace Reinharda Heydricha: " Dále je to problém škol. Zde je nutné uhodit
39
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především na české učitelstvo, které je sborem vychovatelů opozice pro českou vládu. Tady do toho
musíme jasně říznout a ostatně v souvislosti s tím odbourat české vyšší školy. Pak bude bezpochyby
nutné shromáždit někde českou mladež v takové formě, jež by umožnila výchovu mimo školu, která
by pomohla zejména proto, že není možné dát uzavřit všechny české učitele a vytrhnout ji z tohoto
ovzduší."45

1.3. Média a cenzura v protektorátu

„(...) Dnes hlavním úkolem tisku jest sloužiti oddaně a obětavě jedinému svrchovanému zájmu, tj.
zájmu českého národa, včleněného do životního prostoru Německé říše (...)platí kategorický příkaz,
že všechny duchovní, mravní i fysické síly musí být soustředěny na jediný úkol, totiž odraziti vítězně
ve všech směrech nepřátelský útok. Proti tomuto hlavnímu úkolu ustupují zcela do pozadí všechny
jiné zájmy a ohledy, zejména také ohled na komerční stránku časopisů. V mimořádných poměrech,
ve kterých žijeme, budou žádány oběti ode všech, a ani vydavatelstva novin a novináři nemohou se
vymykati této povinnosti(...).“46
(Tisková porada 20.9. 1039)

Pro dokreslení fungování českých médií pod protektorátní vládou je třeba krátce popsat systém
cenzury.
Cenzura v mírné podobě existovala i v předválečné ČSR. Po přijetí zákona na ochranu republiky
v roce 1923 se uplatňovala především formou bílých odstavců. To se týkalo především
komunistického tisku a v období ohrožení také tisku sudetoněmeckého.
V období druhé republiky, po zákazu KSČ, došlo k naprostému zastavení vydávání komunistického
tisku a od ledna 1939 došlo i k zastavení vydávání mnoha dalších, nedostatečně proněmecky
smýšlejících periodik.47
Po okupaci se systém správy médií, jejich kontroly a cenzury vytvářel poměrně rychle. Okupanti
45
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získali kontrolu nad mediálním obsahem bez větších problémů. Již při vzniku protektorátu se
v Berlíně Emil Hácha a František Chvalkovský zavázali, že „ve veřejných projevech, v tisku,
divadle a rozhlase bude zachována plná zdrženlivost“. Toto prohlášení a následná směrnice
ovlivnily tisk okamžitě po okupaci. V prvních týdnech protektorátu patřilo řízení tisku do
kompetence Konráda Henleina – prozatímního šéfa civilní správy při protektorátním velitelství
Wehrmachtu. Pod tento úřad spadala rovněž prozatímní pražská služebna Říšského tiskového úřadu,
která měla vykonávat konkrétní dohled nad tiskem. V následujícím období se cenzura a kontrola
médií usadila na druhorepublikové praxi, navazujíc, alespoň oficiálně, na systém kontroly médií ve
druhé republice. Dělo se tak ve stylu počátků německé okupace, kdy byla vytvářena paralelní
správa "autonomního" Protektorátu a zároveň s tím říšská správa. Český tisk byl, po skončení
vojenské správy, v rámci autonomní správy podřízen od dubna 1939, Tiskovému odboru
Předsednictva ministerské rady(ve zbytku práce TOPMR), který měl "usměrňování" českého tisku
na starosti již za 2. republiky48
Cenzuru médií realizovali a tiskové pokyny předávali úředníci Ústředí tiskové a dozorčí služby
(ÚTDS) dosazení přímo do redakcí a napojení na okresní a policejní úřady. ÚTDS vedl nejprve
Osvald Svoboda a po jeho zatčení pak Eduard Parma. TOPMR tak od dubna 1939 sice zastřešoval
dohled nad médii, ale rozhodovací pravomoci TOPMR byly ve skutečnosti značně omezené
a vpodstatě končily u tlumočení pokynů německých úředníků pověřených řízením médií.49
Paralelně s převzatou strukturou druhé republiky byla zavedena, od této chvíle rozhodující,
německá struktura. Už 17. března byla zřízena výše zmíněná prozatímní Pražská služebna Říšského
tiskového úřadu. Po ukončení vojenské správy byla odpovědnost za média předána Skupině tisk
(Gruppe Presse), odpovědné Úřadu říšského protektora (ÚŘP). "Gruppe Presse" řídil od června
1939 Wolfgang Wolfram von Wolmar, od října 1943 následně A. Söhnel. Von Wolmar zavedl
pravidelné schůzky se šéfredaktory hlavních listů, kde jim byly tlumočeny pokyny pro usměrňování
linie obsahu tisku. Český tisk také radikálně omezil zahraničněpolitické zpravodajství a
prostřednictvím ČTK směl přejímat pouze zprávy německé agentury DNB (Deutsches
Nachrichtenbüro), speciálně upravené pro protektorát. Za obsah tisku nesli osobní odpovědnost
šéfredaktoři a úředníci tiskové dozorčí služby v redakcích.50
Tisk vydávaný německými institucemi na území Protektorátu se řídil jinými pravidly než tisk
vydávaný institucemi českými. Legální média vydávaná českými institucemi měla za úkol vést
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"dialog" s německými médii a bez výhrad podporovat politiku protektorátní vlády a potažmo Říše.
Politika Říše byla médiím zprostředkovávána skrze úředníky ÚŘP.51
Dohled nad dodržováním pro Říši žádoucího fungování médií zajišťovalo TOPMR ve třech
rovinách:

1) Praktickou stránku cenzury mělo na starosti Ústředí tiskové dozorčí služby (ÚTDS),
vybavené pobočkami ve všech krajských městech protektorátu. ÚTDS vydávalo každodenní
pokyny cenzorům, umístěným v jednotlivých redakcích i na ČTK. Cenzoři v denících i v
ČTK byli české národnosti a obvykle byli ve službě 2 najednou. Jedinou výjimkou tvořili
němečtí vojenští cenzoři v ČTK. Cenzura se vztahovala na veškerý mediální obsah, včetně
inzerátů, fotografií nebo sportovních reportáží. První kontrolu prováděl cenzor přímo v
redakci, neboť společně se šéfredaktorem zodpovídal za obsah. Pokud prošel obsah touto
kontrolou, pokračoval ke schválení na ÚTDS. V případě sporných záležitostí byl obsah
konzultován se Skupinou tisk na ÚŘP. Vyškrtnuté pasáže nebyly nahrazeny "bílými místy",
ale musely být nahrazeny vhodným textem. Čtenář neměl poznat, že k zásahu cenzora došlo.
Některé ze článků připravených přímo Skupinou tisk, musely být vytištěny doslova.
Cenzura probíhala trojstupňově, kontrolován byl nejprve jednotlivý článek, poté obsah celé
stránky a následně ještě celý zkušební výtisk. Své sledování tisku provádělo i gestapo.52

2) TOPMR vydával "Informace pro šéfredaktory" – víceméně pokyny Skupiny tisk.
Zdeinstuoval redakce o tom, co psát a co ne. Pro regionální tisk navíc TOPMR vydával
karespondenční články. Takovéto články musely být v regionálním tisku označeny jako
redakční, neboť čtenář neměl zjistit, že jde o články převzaté.53

3) Třetí rovinou byly tiskové konference, které se většinou konaly každý týden a byly pořádány
TOPMR. Byly zde zástupci tiskového odboru, často měl však hlavní slovo zástupce Skupiny
tisk, především v pozdějších fázích protektorátu. Tyto konference měly v řízení médií
klíčovou úlohu. Probíhalo zde udílení direktiv tisku, jejich hodnocení a určování dalšího
směřování a objektů zájmu pro novináře, určovala se zde témata i formy zpracování.
Důležité bylo, že se zde novináři dozvídali oficiální interperetace aktuálních události a jak je
o těchto událostech třeba psát. Zároveň zde probíhalo i hodnocení novinářů za minulé
období.54

51
52
53
54

KONČELÍK, Jakub, Olomouc, Univerzita Palackého 2008, s. 302.
Tamtéž
Tamtéž s. 303.
Tamtéž

31

V březnu 1939 vycházelo na území protektorátu celkem 2125 českých novin a časopisů a několik
desítek německých periodik. Dohromady 1887 českých periodik bylo během války zastaveno částečně z důvodů politických, částečně z hospodářských, docházelo totiž k potížím se zásobováním
papírem (na konci měly běžné noviny zcela normálně 2 strany).

Přikládám pro představu tabulku postupného zastavování protektorátního tisku. 55
Zastaveno roku
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Celkem

český tisk
175
305
623
348
194
208
34
1887

německý tisk
4
7
4
11
4
23
53

jiný
2
1
1
1
1
6

Byly však i takové tiskoviny, které v období protektorátu vznikaly, jako příklad uveďme
antisemitský týdeník Árijský boj56 nebo dětský časopis Správný kluk.57
Cenzuře nepodléhající bylovíce než 140 ilegálních titulů, které v období protektorátu vycházely.
Kromě nich využívaly opoziční organizace i odboj tištěných letáků. Ilegální tisk hrál důležitou
úlohu zejména do příchodu Heydricha, po němž byla činnost nelegálního tisku značně omezena,
tiskárny pozavírány a řada příslušníků odboje pozatýkána.58
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2) Obraz nepřítele
„Válečná propaganda Angličanů a Američanů byla psychologicky správná. Již tím, že národu
představovala Němce jako barbary a Huny, připravovala jednotlivé vojáky na hrůzy války
a pomáhala mu vyvarovat se zklamání. Potom i ta nejstrašlivější zbraň, jež byla proti němu použita,
se jevila jako potvrzení předchozí osvěty a posilovala také víru ve správnost tvrzení jeho vlády a na
druhé straně stupňovala hněv a nenávist proti zlořečenému nepříteli.“59

- Adolf Hitler
Hledání nepřítele a jednotný, tvrdý postup vůči němu byl od počátku jeden ze základů nacistické
propagandy, která se uplatňovala i v protektorátu. Po porážce v první světové válce, se hledání
nepřítele, respektive viníka německých obtíží, stalo jednou z hlavních snah mnoha německých
politiků. Obzvláště v něm pak exceloval program NSDAP. Obětním beránkem a jakýmsi nepřítelem
řídícím nepřítele, ultimátním zlosynem, se v tomto případě stali Židé. Veškerý další postup vůči nim
pak byl prezentován jako nutná obrana a hájení životních zájmů německého národa a „Nové
Evropy“, jak ji Němci v mediích prezentovali. V nacistických rasových teoriích pak postup vůči
Židům získával zdání vědeckého odůvodnění a nadřazené árijské rase přiznával právo bránit se
„pijavicím“, „méněcenným“ a „zrádcům“, i za použití násilí. K Židům se brzy přidali i bolševici,
z nichž po revoluci v Sovětském svazu sílily obavy v celé Evropě. Nutno říci, že oprávněnost těchto
obav nebyla nikdy spolehlivě vyvrácena a jednání SSSR po válce rozhodně nehovoří v neprospěch
těchto obav. Nacisté tohoto strachu dokázali skvěle využít a ukazovat se jako obránci, před
nebezpečím komunismu. Komunismus a židovství přitom nacisté kladli do vzájemné souvislosti,
stejně jako židovskou „plutokracii“ na západě. Protibolševické výpady na čas ustaly v období od
léta 1939 až do léta 1941, kdy Německo se Sovětským svazem uzavřelo pakt o neútočení a dočasně
tyto dva státy ekonomicky spolupracovaly.60

2.1. Nepřítel před branami
Vnější nepřítel, který byl prezentován v protektorátních médiích, je jednoznačně identifikovatelný
jako koalice nepřátel Osy, tedy v prvních fázích války Polsko, následně pak Francie a Velká
Británie. Velká Británie, později doplněná USA jakožto spojená plutokratická fronta, zůstala
59
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v hledáčku nacistické propagandy jakožto nepřítel až do konce války. V roce 1941 skupinu nepřátel
doplnil Sovětský svaz, jakožto židobolševická fronta. Ten po zbytek války v zobrazování nepřátel
na stránkách protektorátního tisku i v multimediální oblasti spíše dominoval nad západními
spojenci.

SSSR
Těsně po Mnichovu a po záboru zbytku Česko – Slovenska a vytvoření protektorátu nebyly vztahy
mezi SSSR a Německou říší na příliš dobré úrovni, ovšem situace se začala měnit v průběhu roku
1939. Od dubna do července 1939 sovětští a němečtí úředníci podávali řadu hlášení na svá
ministerstva, týkající se případné možnosti zahájit politická jednání mezi těmito státy. V květnu
1939 proběhla v SSSR změna na postu lidového komisaře pro zahraniční záležitosti. Maxima
Litvinova, považováného za prozápadního politika a představitele koncepce kolektivní bezpečnosti,
nahradil Vjačeslav Molotov. Koncem července a začátkem srpna 1939 se dohodli sovětští a němečtí
představitelé na většině podrobností plánované hospodářské dohody a začali řešit možnosti dohody
politické. Tu Stalin nechtěl uzavřít dříve, než bude dohodnuta hospodářská část. První verzi
politické dohody, spočívající především v dělení Polska mezi obě mocnosti, předali němečtí
vyjednavači SSSR 3. srpna. Sovětský svaz se však k této dohodě zachoval chladně. Druhou,
rozšířenou verzi, pak Německo předalo 17. srpna. Stalin si však vymínil, že nejprve musí být
podepsána ekonomická část dohody. 19. srpna byla proto německo-sovětská obchodní dohoda
podepsána. 24. srpna pak byla podepsána i politická část smlouvy, zahrnující dělení celé východní
Evropy od Severního ledového oceánu až k Černému moři. Pakt byl uzavřen na 10 let a ratifikován
31. srpna 1939.
Goebbels k paktu poznamenává ve svém deníku: „Zpráva z Obersalzbergu: pakt o neútočení
s Moskvou dokonán. Ve středu Ribbentrop v Moskvě. To je věc! Také se na tom dost dlouho
pracovalo. Plyne z toho zcela nová situace. Jsme opět na vrcholu. Zase můžeme klidněji spát. Ale
dnes boj pokračuje vesele dál.“61
Protektorátní tisk samozřejmě s reakcemi nezůstal pozadu: „V posledních letech se také poněkud
zapomnělo, že německo-ruské vztahy, které nyní vstoupily do tak překvapující fáze, mají nemalou
poválečnou tradici. Po válce bylo Německo mezi velmocemi první, které navázalo se sovětským
Ruskem normální, nejdřív hospodářské, potom i diplomatické styky. Stalo se tak už v dubnu 1922
smlouvou rapallskou, jež byla tehdy překvapením bezmála tak velkým, jako nynější pakt o
neútočení. (...) Ve světle této historie byla tedy sovětská účast ve Společnosti národů včetně paktu s
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Francií a bývalým Československem vlastně jen mezihrou, po níž se Sovětský svaz vrací k svým
původním koncepcím z prvních let poválečných.“62
Po německé invazi do Polska o týden později a sovětské invazi 17. 9. byla smlouva částečně
pozměněna. Po porážce Polska se v Brestu a ve Lvově dokonce konaly společné vojenské
přehlídky. 63
V dalším průběhu války se začaly vztahy mezi SSSR a Německou říší postupně ochlazovat. Po
porážce Francie v létě 1940 již byly na bodu mrazu. "Neshody mj. signalizovala německá stížnost, že
Litva nebyla adekvátní výměnnou hodnotou za pruh polského území a že si Sovětský svaz přisvojil
severní Bukovinu, ačkoliv tento akt nebyl předem s Německem ani dohodnut, ani konzultován. Naopak
opět Molotov viděl v německých územních zárukách daných rumunské vládě nepřátelský akt vůči
Sovětskému svazu, neboť Moskva by bývala měla zájem nejen o severní, nýbrž i jižní Bukovinu." 64

Plány na Německou agresi vznikaly už v době pádu Francie. „Definitivně byly jeho zásady
stanoveny Hitlerovou směrnicí č. 21 z 18. 12. 1940. Zahájení operace bylo stanoveno na 15. 5.
1941, později bylo s ohledem na německé tažení na Balkáně odloženo na 22. 6. 1941. Cílem
operace bylo zničit Rudou armádu odvážným útokem tankových jednotek směřujícím do hloubky
a zabránit jejímu ústupu do nitra Ruska.“65
22. 6. 1941 došlo k zahájení neslavně proslulé Operace Barbarossa. Od této chvíle byl již SSSR pro
propagandu nezpochybnitelným nepřítelem. Cílem operace Barbarossa bylo především zabrat
území pro kolonizaci, zotročit slovanské masy a vytvořit samostatný autarktní ekonomický systém,
schopný odolat anglosaské blokádě. Vedle toho měl být samozřejmě zlikvidován bolševismus.
V neposlední řadě i veškeré židovské obyvatelstvo, což ovšem propaganda otevřeně nezmiňovala.66
„Zaostalý a přelidněný východ se měl stát koloniálním zdrojem surovin, potravin a pracovních sil,
bezprávných otroků pro německou vrchní vrstvu.“67
V protektorátu vzbudil německý útok na SSSR značný ohlas. Večerník České slovo den po útoku na
SSSR mluvil takto: „Brzy po hodině, kdy se rozšířila zpráva o událostech na evropském východě,
vyšla první část zvláštních vydání českých a německých novin s prvními zprávami, co se vůbec
stalo. Český rozhlas informoval posluchačstvo zvláštními relacemi a ještě průběhem dopoledne
sdělil českému obyvatelstvu doslovné znění Vůdcova provolání. Okolo 10. hodiny začal na
pražských ulicích ruch, tvořily se hloučky občanů, které diskutovaly, před výkladními skříněmi
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novin shromažďovali se lidé, kteří z redakčních oznámení čerpali informace. Pod každým pouličním
rozhlasovým tlampačem stály skupiny lidí po celý den. Zvláštní vydání novin byla rozebrána v malé
chvíli a noviny šly z ruky do ruky.“68
Mezi českým obyvatelstvem vládly poměrně proruské tendence, o čemž svědčí dopis psaný exilové
vládě nekomunistický odbojem v roce 1940. „do všech vrstev proniká stále více názor, že jen SSSR
může národ zachránit. Ti, kteří odmítali Sověty dříve, chtějí raději dnes jejich vládu, než pozvolnou
smrt národa pod Němci.“69
Nacisté očekávali, že po útoku na SSSR se v protektorátu aktivuje odbojové hnutí a vydali nařízení
o brutálním potlačení všemi prostředky jakékoli odbojové činnosti. 70 Mířili tímto směrem
i propagandu. Ta měla zdůrazňovat, že ruský lid není cílem Říše, že jsou jím síly, které stojí za ním
a které ho, dle nacistů, zotročují. „Vládu Gruzínců a Židů očekává zasloužený konec. Toho si buďme
hned zpočátku tohoto tažení vědomi: německé zbraně nejsou namířeny proti ruskému lidu. Jsou
namířeny proti gruzínské lstivosti bolševického režimu. Jsou namířeny proti zradě, která dovolila
Kominterně pokusy o rozsévání rudého moru po Evropě.“71 „Stačí vzpomenouti na hrůzy, které se
odehrály v Rusku za bolševické vlády, stačí vzpomenout na řeky krve nevinných lidí, kteří byli
odpraveni, poněvadž nechtěli věřiti bolševickým podvodům, za nimiž stála klika kořistnických
dobrodruhů židovského i nežidovského původu.72
Interpretace útoku byla jasná: Sovětský svaz se chystal zaútočit Říši do zad, a tak Říše musela
učinit preventivní opatření a zaútočit sama. Velká křížová výprava proti bolševismu začala. Je třeba
podotknout, že o možnosti toho, že SSSR skutečně útok plánoval, společně s takzvanou „teorií
ledoborce“, se mezi historiky stále vedou spory. 73 Většinový konsenzus mezi historickou komunitou
je ovšem takový, že Stalin byl útokem překvapen a vlastní vojenskou akci v nejbližší době
pravděpodobně neplánoval.
Hitlerovými slovy: „Nikdy neměl německý národ nepřátelských pocitů proti národům Ruska. Ale
déle dvou desetiletí se židovsko-bolševičtí držitelé Moskvy pokoušeli, aby roznítili požár nejenom
v Německu, nýbrž v celé Evropě. Německo se nikdy nepokoušelo svůj národně socialistický názor
světový přenésti do Ruska, ale židovsko-bolševičtí držitelé moci v Moskvě se houževnatě pokoušeli,
aby našemu a ostatním evropským „Nikdy neměl německý národ nepřátelských pocitů proti
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národům Ruska. Ale déle dvou desetiletí se židovsko-bolševičtí držitelé Moskvy pokoušeli, aby
roznítili požár nejenom v Německu, nýbrž v celé Evropě. Německo se nikdy nepokoušelo svůj
národně socialistický názor světový přenésti do Ruska, ale židovsko-bolševičtí držitelé moci v
Moskvě se houževnatě pokoušeli, aby našemu a ostatním evropským (…) úkolem této fronty není
tudíž jen ochrana zemí, nýbrž zabezpečení Evropy a tím spása všech.“74
Ve shodě s touto interpretací vystupoval na tiskových poradách v protektorátu těsně po útoku také
Wolmar. „Německo se přes ideologické protivy snažilo dosíci vyrovnání se Sověty, poněvadž
posuzovalo otázky vzájemného poměru se stanoviska státních nezbytností a věřilo v čestné, mírové
a konstruktivní tendence. Sověty však provozovaly dvojakou hru a čekaly na chvíli, až bude
Německo oslabeno, aby mohly proti němu vystoupit. (…) Hlavní je vyložit bolševickou praksi a
poukázat na to, že bolševici čekali jen na oslabení Německa jako na vhodný okamžik, aby mu mohli
zákeřně vpadnout do zad.“75
Titulky českých deníků tuto interpretaci samozřejmě začaly slepě papouškovat „Zasloužená odplata
za zradu Moskvy“76 případně „Dohoda Sovětů s Londýnem: důkaz dvojaké hry“77 nebo „Zbraní proti
bolševické zradě“78 mluví samy za sebe.
Pro příklad postoje, který měla prezentovat česká média, si zde uveďme komentář z Lidových
novin: „Stanovisko českého národa u příležitosti této významné fáze světového konfliktu je určeno
třemi základními skutečnostmi: 1. Osvědčeným realismem a střízlivým postojem klidného
pozorovatele, odhodlaného překonati v pilné práci svízele doby, 2. Stále vřelejším oceňováním
rozhodnutí státního presidenta dr. Emila Háchy, jež ochránilo na rozdíl od většiny evropských
krajin Čechy a Moravu od přímých válečných hrůz, 3. Pevnou vírou, že z konečného uspořádání
současného bojového střetnutí vzejde spravedlivý, sociální, hospodářský a národnostní řád v nové
Evropě a v přebudovaném světě.“79 Případně „Po zajetí vyššího sovětského štábu se našlo množství
map, mezi nimi také mapa Prahy, které ukazují, že se Moskva již dlouho zabývala jasnými úmysly
napadnouti Velkoněmecko. (…) Za takové ‚požehnání‘ uctivě děkujeme a děkujeme Bohu, že
bolševický plán byl zmařen navždycky hned v zárodku.“80 Zde si povšimněme mimo jiné také faktu,
že Praha a protektorát jsou, vcelku nenápadně, zahrnuty ve shrnujícím názvu „Velkoněmecko“. Dle
mého názoru lze tuto taktiku, která se objevuje mnohokrát, považovat za pokus o podvědomé
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vsunutí vzorce myšlení do hlav českých lidí, který měl České země neodmyslitelně spojit právě
s Velkoněmeckem, byť směrnici vyzývající právě k tomuto jsem nenalezl.
Krátce po napadení SSSR vydal W. Churchill prohlášení, ve kterém se postavil na stranu SSSR
a nabídl Sovětům válečnou pomoc. Toho samozřejmě propaganda neopomněla využít, a tak se
například na stránkách Lidových novin jen 3 dny po zahájení nacisticko-sovětské války dozvídáme:
„Majíc zákon činu v rukou, neponechalo volbu chvíle v rukou bolševických držitelů moci, nýbrž
předešlo jejich pikle tak, aby zajistilo týl bojující Říše, pro konečný úder do plutokratické ostrovní
říše na západě. Dokumentárně odhalené záludné dorozumění mezi londýnskými a moskevskými
držiteli moci dokazuje, že v této válce byla Moskva exponentem britské rozkladné politiky. Proto je
včasné zničení tohoto posledního nebezpečí na evropském kontinentě nezbytnou podmínkou
vítězného zakončení války, a tažení proti bolševismu je součástí celkového boje proti britské
plutokracii.“81
SSSR jako takový je na počátku války představován jako místo plné bestií dopouštějících se
neuvěřitelných zvěrstev na svém obyvatelstvu i německých vojácích. Tím měl být v lidech
vyvoláván obraz nelidského nepřítele, jehož zničení a fyzická likvidace jsou věcí správnou a
čestnou. „Dne 24. června ráno byli zahnáni političtí vězňové v sovětské věznici v Lucku na velký
vnitřní dvůr. (…) Kulomety byly postaveny a již dopadaly první dávky střel do zástupů. S výkřikem
bolesti se většina zhroutila a mrtví padali na lehce i těžce zraněné. Aby však míra krvavé viny byla
úplná, vrhali bolševici ruční granáty do této obrovské změti života, krve a smrti. A co začaly
kulomety, dokončily pak vybuchující granáty.“82 V propagandě bylo často hráno na základní city,
zobrazováni byli mrtví a zubožení staří lidé nebo děti. „Tento desetiletý chlapec byl sovětskými
politkomisaři zohaven a ubodán k smrti jen proto, že měl německou maminku. Pro tu maminku se
dostalo dítě do politického vězení jako nespolehlivé a sovětskému režimu nebezpečné a před útěkem
bolševiků bylo spolu s dalšími vězni zavražděno.“83
Že velmi podobné akce prováděli i vojáci na straně osy, o tom se protektorátní media samozřejmě
nezmiňovala.
Očerňován byl samozřejmě i sovětský systém, západ, podle této intepretace, měl být Říši vlastně
vděčný za to, že likviduje takovýto systém. Za tím, že vděčný nebyl, pak pochopitelně stáli západní
Židé. „Dějiny poznenáhlu osvětlí plně hrůzu a tyranství, která způsobil nejkrvavější
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a nejnesvobodnější režim. Proto ohromuje skutečnost, že angličtí a američtí politikové jen ze slepé
nenávisti vůči Německu nechtějí uznati výkon, který i za ně provádí Německá říše.“84
„Demokratická fronta se má utvořit. S kým? S těmi sedláky-zemljáčky, kteří byli po statisících
vybíjeni a vyváženi k otrockým pracím do dolů nebo bažin dalekého severu, kde hynuli hůř než zvěř.
S těmi kulaky, kteří si podnes nebyli jistí životem, měli-li kravku, kousek políčka nebo třeba i jen
kozu, jež se zalíbila některému předákovi místního sovětu? Či s těmi, kdož kdysi tvořili inteligenci
národa a byli vražděni jen proto, že měli čistý límeček a bílé ruce?“85
Tažení do Sovětského svazu tak bylo často prezentováno jako osvobozující, které má podrobené
národy vymanit z bolševických rukou. V tomto směru byly nacisty umně využívány situace, kdy
byli Němci skutečně vítáni jako osvoboditelé. Pro příklad uvádím ukázky z dobývání jak Pobaltí,
tak Ukrajiny „Muži vyskakují na vozidla, objímají vojáky. Všude se jich táží: ‚Proč jste nepřišli
dříve? Čekali jsme tak dlouho. Byli byste odvrátili mnoho neštěstí od lotyšského obyvatelstva.‘ V
ulicích ještě doutnají požáry, na rozích ulic ještě stojí bolševické tanky, z nichž se kouří, ale radost
nad osvobozením národa a země od bolševického teroru přehlušuje vše nepříjemné.“86 „Není
pochybnosti, že ukrajinské obyvatelstvo považuje Němce za osvoboditele. Ve městech jsou nápisy
‚Heil Hitler‘ anebo ‚Pozdravujeme svého Hitlera‘. Všude vidíme prapory s hákovým křížem.“87
Další linií, po které německá i protektorátní média útočila na Sovětský svaz, byla linie židovská.
Tou se budu ještě podrobněji zabývat v následující podkapitole, zde se však obraz vnějšího
a vnitřního nepřítele prolíná, stejně jako u západních spojenců. Židovstvo, dle nacistů, byla jedna
velká entita působící koordinovaně a za jediným destruktivním cílem, ať už na západě, v SSSR
nebo v Evropě a v protektorátu. Uvedu tedy jen několik příkladů.
Pro začátek jeden nacistický vtip, který se objevil na stránkách Večerního Českého slova: Rudí mezi
sebou: „Prosím vás, nevíte, kolik je v komunistické straně Židů? Mnoho ne, asi tak 60 procent.
A kdo jsou ti ostatní? Nu, Židovky. “88
Obecnou propagandistickou linii židovského ovládání SSSR, dle mého názoru, skvěle vystihuje
například následující úryvek ze stejného periodika. „Ačkoli moskevský rozhlas komunistické
internacionály hlásil ustavičně do světa, že v Evropě jde o ‚válku dvou imperialistických mocností‘,
do které Rusku nic není, ve skutečnosti jedna věc se ukázala silnější než veškerá bolševická
ideologie. V Rusku zvítězili Židé i nad vlastní teorií. Krev byla silnější než program. Komunistická
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strana v Rusku, celá internacionála a vrcholky úřednického aparátu ruského jsou v rukou Židů.
A tito bolševičtí Židé nedělali po celé dva roky nic jiného, než že se snažili strhnouti ruský národ,
aby se obětoval za Židy anglosaské a Židy evropské.“89 Případně také výňatek z Nedělního listu:
„Celé Sovětské Rusko bylo bolševismem přeměněno v káznici a jatky. Miliony ruského lidu staly se
oběťmi židovsko-bolševického sadismu. Ještě nikde nebylo tolik lidské bídy, ještě nikde se
neodehrála tak příšerná lidská tragédie, jako ve stínu sovětské hvězdy Davidovy. Za líbivou fasádou
hesel nebylo nic než vykořisťování, teror, nepředstavitelná bída a zaostalost.“90
Ve většině deníků se objevují velmi často krátké zprávy ze „slovenského“ úseku fronty, převážně
v prvních týdnech a měsících války. Cílem bylo ukázat, že i Slovensko, slovanských stát a bratrský
národ Čechů, bojuje na straně Říše. Pro příklad si uveďme krátkou zprávu z Lidových novin z dob
nejtužších bojů o Moskvu: „… Všechny pokusy bolševických průzkumných oddílů vniknouti do
slovenského obranného pásma ztroskotaly v účinné uzavírací palbě tvrdé slovenské obrany a na
obraně ručními granáty. Nepřítel utrpěl v těchto bezúspěšných akcích velké krvavé ztráty na
mrtvých a raněných. Slovenské vojsko zajalo četné bolševické vojáky, mezi nimi také jednoho
důstojníka.“91
V průběhu války se obraz SSSR postupně měnil. Z počátku byl prezentován jako neuspořádané
uskupení hord Židů, Asiatů a zotročených Rusů, kteří vzali pod své jho i další národy, které Němce
vítají jako osvoboditele, Poláky, Ukrajince a Pobalťany. Šlo o slavnou křížovou výpravu, která měla
výše zmíněné osvobodit a v „Nové Evropě“, očištěné od židobolševismu, konečně nastolit právo
pořádek a hlavně „Nový řád“.92 Ze začátku šlo všechno dobře, jak jistě vyplývá z výše zmíněných
ukázek. Sověti přicházeli o jednu armádu za druhou a o jedno město za druhým. „Město Dvinsk
padlo do německých rukou. Všechny pokusy nepřítelovy zabrániti tomuto postupu zoufalými
protiútoky, ztroskotaly o udatnost našich vojáků.“

93

„…velké ztráty způsobené dosud sovětským

armádám, zvláště pokud jde o obrněné automobily a děla, nemohou již bolševici vyrovnati.
Nesmírné ztráty nelze nahraditi ani z reserv ani z výroby obsáhlého sovětského zbrojního
průmyslu.“94
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Situace se však postupně začala zhoršovat, počasí, navzdory tvrzení tisku, do velké míry zastavilo
německé útočné operace a v bitvě o Moskvu byla německá vojska poražena. Ještě 8. 12. 1941, dva
dny po zahájení Žukovovy ofenzivy na východní frontě, však například Lidové noviny v článku
„Pozemní svazy drtí bolševiky“ hlásaly: „… Rovněž v německých rukou jsou významná místa
Mzensk a Čerň, východně od trati Orel-Kaluga. Svazy všech zbraní vyrvaly tento prostor sovětům
v příkladné součinnosti, místy za nejobtížnějších povětrnostních poměrů. Bolševici utrpěli v těchto
bojích velké ztráty na lidech a materiálu. Počet zajatců a množství kořisti budou oznámeny
později.“95
Teprve 18. 12. se ve stejných novinách objevuje krátká zpráva z vůdcova hlavního stanu
o „plánovaném zkrácení fronty“.

Jeden z prvních příkladů ústupové rétoriky, které si

v následujících 3,5 letech čtenáři, posluchači a diváci protektorátních médií užili opravdu hodně.
Vrchní velitelství branné moc oznamuje: „V rámci přechodu od operací útočných k poziční válce
zimních měsíců provádějí se nyní podle plánu na různých úsecích východní fronty nutné úpravy a
zkrácení fronty.“96
Až do bitvy o Stalingrad tisk udržoval zcela pozitivní tón, vítězství mělo být po celý rok 1942
otázkou několika příštích týdnů. V létě 1942 se poměrně úspěšně rozvíjela německá jižní ofenziva
ve směru na Kavkaz a ke Stalingradu. „…německý tlak nepolevuje. Německá pěchota, vynikajícím
způsobem podporovaná letectvem, proniká v polokruhu kolem Stalingradu kupředu. Město se nedá
obklíčit, protože leží na Volze. Zbývá jen pozvolné rozdrcení nepřátelského odporu, který v oblasti
města, v němž bylo nashromážděno mnoho vojska a zásob materiálu, je stále živen.“97
Po obratu situace u Stalingradu se ovšem postupně začala měnit i rétorika médií. Po obklíčení
Paulusovy VI. armády uvnitř města se začíná hovořit o hrdinných německých bojovnících uvnitř
města. Objevují se paralely k třem stům bojovníkům krále Leonida, kteří za cenu vlastní oběti
ochránili Evropu od asijských hord. „… I když tehdy byly číslice menší, přece jenom, v činu
samotném není rozdílu. Před půldruhým tisíciletím stál v malé soutěsce odvážný muž se 300
bojovníky. Stál tam Leonidas s 300 Sparťany z kmene proslulého svou statečností a odvahou.
Obrovská přesila znovu a znovu útočila na tento malý hlouček. Obloha se zatemnila množstvím
vystřelených šípů. Také tehdy byl to nápor hord, který se zlomil o severského člověka. Xerxes měl
obrovský počet bojovníků, avšak těch 300 mužů neustoupilo a nezakolísalo. Bojovali a bojovali
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beznadějný boj – nikoli však beznadějný ve svém významu. (…) Toto hrdinství, tato oběť zavazuje
celý národ (…) Zákon jim rozkázal zemřít, aby rasa mohla dále vítězit a žít.“ 98
O den později ve stejných novinách vyšel komentář „Umírají, aby Evropa žila“: zde jsou němečtí
bojovníci od Stalingradu přirovnáváni i ke Gótům z bitvy na Katalaunských polích, kde proti sobě
stály síly Západořímské říše a Gótů proti Hunům, a k bitvě u Lehnice, kde stál řád německých rytířů
proti Mongolům. Začíná zde přirovnávání Sovětů k asijským hordám, ne již k sice krutým, ale
dezorganizovaným rudým bandám, ale k vysoce organizovaným a pro Evropu existenciálně
nebezpečným nájezdníkům, jež může zadržet jen „germánská vůle“. „Na Katalaunských polích
roku 451. Tři dny a tři noci trvá bitva bez nejmenšího přerušení, a v oblacích dál spolu válčí stíny
tisíců padlých (…) strašný král Attila se svými hunskými hordami je odražen zpět k východu od
tehdejšího kulturního pomezí. Padl Theodorich I., král germánských Západních Gótů, kteří svou
svěží silou v rozhodném okamžiku podepřeli klesající Řím, ale Evropa je zachráněna. (…) Na
dobrém poli u Wahlstattu roku 1241. Po druhé se vyvalily ničivé hordy z dalekého stepního východu
proti Evropě a zde se jim odhodlaně postavilo v cestu početně mnohem slabší vojsko německých
rytířů, vedené slezským vévodou Heinrichem II. (…) vnitroasijská vlna byla zadržena, roztříštěna a
převalila se potom zpět na východ. Germánská vůle, síla a oběť po druhé zachránila Evropu. (…)
Český národ je rozhodnutím Vůdcovým vyvázán z povinnosti nejtěžší, totiž povinnosti vojenské. O to
víc musí dobrovolně vzít na sebe povinnosti pracovní, aby mohl být uznán hodným nejvyšší oběti,
kterou také pro jeho život vzali na sebe hrdinové stalingradští svou smrtí.“99
Jak vidno, objevují se zde již další výzvy ke zvýšení pracovního výkonu, a to poněkud patetickou
formou, které se průměrný čtenář v protektorátu pravděpodobně potutelně smál.
Stalingrad se stal bodem zlomu. Sověti po něm sice zůstali hordami, byly to však nebezpečné rudé
hordy, představující pro Německo i protektorát existenciální hrozbu. „… A tento nepřítel je tvrdý, je
obzvláště ve svém vedení barbarsky tvrdý. Provedení jeho rozkazu se vyžaduje formou, že sama
technická nemožnost, aby byly provedeny, znamená smrt. Ruskému lidu – zvyklému knutě
a stávajícímu pod železnou pěstí svých tyranů – nebylo to nic nového.“100 Německé jednotky
přestávají „rozhodně útočit“ a začínají se „rozhořčeně bránit“.
Poslední německá ofenzíva v Kursku ztroskotala v létě 1943. 8. července vychází článek Zdeňka
Hrušky „První velká letní bitva“ v Národní politice. V něm se píše o významu bitvy, která probíhá
v oblasti Kursku, Orlu a Bělgorodu, a o tom, jak je důležitá pro další stav fronty, až podle jejího
výsledku se má rozhodnout sovětské velení, jak bude dál postupovat na východě, autor zároveň
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podotýká, že bitva se může velmi protáhnout.101 V září a říjnu již v tisku a v protektorátních
týdenících opět vidíme zprávy o plánovaném zkracování front a taktickém ústupu. Což například ve
svém článku „Význam německého odsuvného pohybu“ zdůvodňuje Emanuel Moravec jako
velkorysý způsob obrany ve stylu „spálené země“, kdy na dobytém území Sověti nenašli nic, co by
mohli využít a kterýžto způsob obrany Sovětům způsobil těžké ztráty.102
Tento trend, s rostoucími tendencemi, pokračoval až do konce války. Sověti stále více ohrožovali
samé bytí a existenci německého i českého národa, připouštěn byl ústup, ovšem vždy jen po
„tuhých a rozhořčených“ bojích a za těžkých ztrát nepřítele. V protektorátních filmových týdenících
se pravidelně objevovaly dlouhé sekvence zničených nepřátelských strojů a stejně tak v tisku se
objevovaly dlouhé seznamy ukořistěné a zničené nepřátelské techniky. O vlastních ztrátách se
samozřejmě nemluvilo. Mluvilo se ale o sovětských zvěrstvech, kdekoli se Sověti objevili, pro
příklad „…Vedle těchto nešťastných obětí nastoupil v Bratislavě na shromáždění lidu také větší
počet zběhů z takzvané ‚československé brigády‘, kteří se již nemohli dívat na hanobení slovenských
a českých žen a dívek, na plenění a teror bolševických hord, takže dokonce docházelo k přestřelkám
mezi nimi a bolševiky … „103
Tento tón a téma záhuby obyvatelstva a „kapitalisticko-bolševické okupace“ se ze zvýšenou
naléhavostí objevoval po zbytek války. Německo má před Sověty bránit civilizaci jako takovou. Na
rozdíl od spojenců, kteří jsou vykreslováni jak zákeřní, krutí a bezcitní nepřátelé, ovšem nikoli jako
necivilizovaní, SSSR má být ztotožňován se zničením civilizace a kultury jako takové. „Stručně to
lze vyjádřit tak, že bolševizace Evropy by znamenala úžasný pokles nejen civilizační, ale především
kulturní úrovně této pevniny na úroveň asijské stepi.“104
Poněkud mrazivě pak působí předpověď, co by se mělo stát, kdyby Sověti obsadili protektorát. „Co
čeká Čechy, kdyby přišli bolševici, není těžko říct, máme-li na paměti příchod bolševiků na
Ukrajinu a do Ruska, obsazených Němci, do Polska, do pobaltských států a na Balkán.“ (…)
„S naprostou jistotou je možno říci, že Češi, kdyby přišli bolševici, nebudou mít vůbec žádného
významu. Bude jim ponecháno právo, aby ve svém rodném jazyce jenom oslavovali Stalina
a rozkoše sovětského režimu.“ (…) „Je přirozené, že veškerý průmysl, vyjma dolů, by byl
z pohraničního pásma do hloubky 300 km přemístěn do Ruska a s ním sžité dělnictvo.“ (…) „Kdyby
Říše podlehla, v českých zemích nebude do roka jediného demokrata. Z území obsazeného Sověty se
na západ nedostane už nikdy jediný demokrat!“105
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V článcích hodnotících SSSR jsem nezaznamenal žádné pozitivní kvality, které by byly tomuto
soupeři přisuzovány, s výjimkou numerického počtu, ovšem pro zajímavost, v článku týkajícímu se
spojenecké invaze na Sicílii, se objevuje hodnocení britské armády v tom smyslu, že se svou
velikostí, výzbrojí ani zkušeností zdaleka nedosahuje armád sovětských a že ani těm se Němce
nepovedlo zdolat.106
Až téměř do konce války ovšem tisk zachovával pozitivní tón v tom směru, že veškeré neúspěchy
jsou dočasné a Říše zcela jistě dosáhne konečného vítězství. Je však třeba dodat, že pokud čtenář či
divák měl základní znalosti geografie, mohl si i z německé propagandy udělat poměrně jasný
obrázek o vývoji front, kdy během roku a půl přestaly probíhat rozhořčené boje na Dněpru a začaly
probíhat ještě rozhořčenější boje na Odře.

Celkově jsou Sověti popisováni jako nekulturní barbaři, kteří s průběhem války nabývají na
nebezpečnosti, ovšem tato základní linie se za celou válku nezmění. Občas se ve spojení se Sověty
objevuje i apel na jejich ateismus a bezbožnost, což v kontextu kapitoly 3 a apelu na český
katolicismus uctívající svatého Václava dává smysl. Ke slovu se zde často dostává i plakátová
propaganda, viz příloha 3.
Spojenci
Po velmi dlouhou dobu, od 4. 9. 1939 až do vyhlášení války SSSR, byla v protektorátním tisku
nepřítelem číslo jedna Velká Británie. Stejně jako Sovětský svaz, i Británie měla samozřejmě být
ovládána Židy a židovskou lobby, často byla rovněž obviňována z imperialismu. V průběhu války
však přibývali či ubývali další nepřátelé, ať už po omezenou dobu šlo o Polsko či Francii, tak
následně i o USA, po roce 1941. Proberu zde velmi stručně „malé“ nepřátele na straně spojenců
a následně se zaměřím na „Angloameričany“.
Polsko
Polsko bylo vydáváno za neústupný a tvrdohlavý stát, který odmítá právoplatné německé
požadavky na pohraniční oblasti. Často bylo vydáváno za velikášský a imperialistický stát.
Například v článku „Další příklad polského imperialismu“, kde se mluví o Polských prohlášeních,
že státy Osy v případné válce brzy podlehnou a Německo bude rozděleno mezi Polsko, Francii,
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Holandsko a Rakousko.107

Citovány byly i časté „příklady“ polského terorismu „Polské

protiletadlové dělostřelectvo pálilo, jak oznamuje DNB z Gdaňska, dnes v 14:28 na německé
dopravní letadlo D-APUP, jež startovalo v poledne s berlínského letiště Templehof (…) na palubě
byla tříčlenná posádka a sedmnáct cestujících, mezi nimi 4 děti.“108
Zdůrazňován je často i teror Poláků vůči českému obyvatelstvu v zabraném Zaolší.
Celá kampaň v Polsku pak byla označována za „protiakci“, neboť první útok měli provést Poláci na
vysílač v Gliwicích. Podle německé propagandy byla radiostanice ve večerních hodinách přepadena
polskými vojáky, kteří měli povraždit její posádku a vysílat odtud výzvy k boji proti Německu. Ve
skutečnosti byl ale přepad proveden německými agenty gestapa převlečenými do polských
uniforem. 109
V průběhu krátkého konfliktu pak byli Poláci prezentováni jako neschopní pleticháři uchylující se
k pomluvám, nečestnému způsobu boje a „úkladnému vraždění“, jako například zde: „Vysílací
stanice ve Vilně rozhlásila v pondělí další výzvu polského civilního komisaře: ‚Každý bij tím, co
máš právě v ruce, a nikdo se neboj následků za takovýto vlastenecký čin.‘ Toto provolání je novým
úžasným důkazem úředního popouzení obyvatelstva k úkladnému vraždění.“110
Další událostí vojenského tažení v Polsku, kterou zde zmíním, byla takzvaná „bartolomějská noc
v Brombergu“,111 kde Poláci zlynčovali několik nevinných lidí poté, co němečtí diverzanti zahájili
palbu na polské vojáky, a v ulicích města se strhly boje. „Jsme v kapli německého hřbitova. Leží zde
15 lidí, staří mužové, ženy, mladí silní muži, hoch 14letý, ruce svázány na zádech, ztuhlí v trýznivé
poloze, zalití krví. Musili si vykopati vlastní hrob a byli pak zavražděni tak, jako se vraždí krysy.
U jedné z obětí zle v znetvořené tváři rozeznati pouze ústa. Takovýmto hrozným způsobem byli ubiti
němečtí selští synkové z celých vesnic. (…) Stejně jako zde řádili Poláci všude jinde!“112 Opět zde
vidíme zřetelný apel na city, v podobě využívání dětí.
Poměrně hodně je v tisku akcentováno polské tvrzení o německém bombardování Czechonstowe 113
a obrazu panny Marie zde. Tato tvrzení jsou samozřejmě popírána a Poláci označováni za lháře.
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Co se týče bojových akcí, Poláci jsou obvykle popisováni jako neschopní válečníci, což tak úplně
neodpovídalo realitě. Polská armáda byla vybavena zastaralou technikou a zastaralou doktrínou, a i
přesto byla schopna útočníkovi způsobit relativně velké ztráty, Piekalewicz ve své knize uvádí, že
k likvidaci jedné polské divize potřebovali Němci třikrát tolik ztrát a materiálu než k likvidaci jedné
spojenecké divize při tažení na západ. 114 Největším úspěchem Poláků byla ofenziva na řece Bzuře,
která po týden zadržovala německý útok na Varšavu. O bitvě se však v protektorátním tisku
podrobněji dozvídáme, až když bylo dobojováno, a to v poněkud jiném duchu. „Zde stály polské
vybrané sbory, které krok za krokem ustupovaly z Poznaňska. Zde shromáždily se zbytky armády
z koridoru, jimž se podařilo vymknouti se z německých kleští mezi Graudencí a řekou Brahe. S nimi
spojily se dále veškeré části vojska, které hnalo před sebou německé vojsko při své ofensivě od
Kreisburgu v Horním Slezsku přes Siradz na Vartě a Lodž. Jim německé východní vojsko
v osmidenních bojích, které se táhly od Kutna až k ústí řeky Bzury, připravilo úplné zničení.“115
Benelux, Dánsko, Norsko
Severské státy nebyly obvykle prezentovány jako nepřátelské Říši a Německu. Vojenské akce vůči
nim měly mít ochranný charakter a měly být zaměřeny proti „plánované britské agresi“. „Přes
upřímné přání německého národa a jeho vlády žíti s národem anglickým a francouzským v míru
a přes nedostatek jakéhokoli rozumného důvodu k vzájemnému sporu vyhlásili držitelé moci
v Londýně a v Paříži německému národu válku (…) podnikala Anglie v míře stále větší a za
flagrantního porušování mezinárodního práva válečné akce na moři, ve vzduchu také ve výsostných
vodách a na výsostném území Dánska a Norska (…) při tom všem měly země severu sloužit anglofrancouzkým vojskům za bojiště, zatím co severským národům byla podle staré anglické tradice
přiřčena role pomocných žoldnéřských vojsk. (…) Nordické státy samy nejen se vůbec nepostavily
na odpor proti dosavadním přehmatům Anglie a Francie, nýbrž samy strpěly nejvážnější zásahy do
svých výsostných práv, aniž by učinili příslušná protiopatření. (…) Říšská vláda zahájila proto
dnešního dne jisté vojenské operace, které povedou k obsazení strategicky důležitých bodů na
norském státním území.“116
Zdůrazňovány byly přátelské styky mezi německou armádou a dánským a norským obyvatelstvem.
„Neutrální novináři, kteří se nyní vrátili z Dronthelmu do Stockholmu, znovu potvrzují, že mezi
německým vojskem a norským obyvatelstvem jsou ty nejlepší styky. Zdůrazňují zejména, že německá
místa vycházejí vstříc norskému obyvatelstvu, a prohlašují, že v dosavadním bojovém úseku je již
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zcela pravidelný pořádek.117 Boj norské armády proti Němcům byl prezentován jako zvůle a intrika
Angličanů, která byla proti vůli norského lidu, norská armáda pak byla několikrát veřejně v mediích
chválena za čestný způsob boje.118
V Dánsku byl dokonce u moci ponechán král, místní vláda a jakási omezená forma demokracie a
země se měla stát, podle Hitlera, jakýmsi vzorovým protektorátem. Němci se dokonce oficiálně
zavázali respektovat Dánskou neutralitu.119 Tisk prezentoval především klid a vděčnost dánského
lidu a smíření s německou okupací, pro příklad: „Dobře, že jste přišli, kdyby byli první přišli
Angličané, bylo by se z Dánska stalo válčiště. Takto jste nás svým rychlým vstupem uchránili tohoto
osudu – To nám dnes řekl jeden dobrý Dán v Aalborgu v severním Jutsku a vyslovil tím také názor
mnohých svých krajanů, a kdo nebyl hned tohoto názoru, začíná tak zvolna smýšlet.“120
Velmi podobně byl následně prezentován i výpad proti Beneluxu. Říše měla jen bránit neutralitu
těchto zemí a zamezit hrozícímu nepřátelskému anglo-francouzkému výpadu na své území do
Porúří přes tyto státy. Vlády těchto zemí se přes neustálá prohlášení o neutralitě měly dopustit
porušení neutrality vpuštěním spojeneckých vojsk na své území a německá armáda zaútočila pouze
s cílem vynutit deklarovanou neutralitu. „Pánové, Anglie a Francie odložily škrabošku. Když se
nezdařil vpád do Skandinávie, nastal poplach ve Středomoří. Tento velký klamný manévr měl
zastříti pravý cíl Anglie: Výpad na německé Porúří přes Belgii a Nizozemsko. Tento útok byl, jak je
známo říšské vládě, již dlouho tajně připravován s vědomím Belgie a Holandska. (…) Tyto a další
zprávy, jež se hromadí v posledních dnech, podávají nesporný důkaz, že anglo-francouzský útok
stojí bezprostředně před provedením (…) Proto dala nyní německému vojsku rozkaz, aby neutralitu
těchto států zabezpečilo všemi mocenskými prostředky Říše, které jsou k dispozici.“121
Mnohokráte však bylo zdůrazňováno, že lid Beneluxu není nepřítelem a cílem Říše je pouze
ochrana tohoto území. Opět se objevují senzační a dříve utajované nebo neznámé informace
například o pokusech o anglický převrat v Nizozemsku atd.122 Občas byly státy Beneluxu
označovány za „filiálky“ britsko-francouzského komplotu vůči Německu.123
Nacistická propaganda zde zjevně potřebovala vysvětlit rozpor mezi deklarovanou ochranou zájmů
těchto národů a zjevným napadením ze strany Říše, a tak se uchylovala k velmi nepřesvědčivé
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propagandě a občas až fámám, viz „…jistý holandský důstojník v Brazílii potvrdil, že v Holandsku
bylo umístěno 10 000 anglických vojáků.“124
Francie
Francie byla od počátku považována za nepřátelský stát. V prvních fázích války, až do kapitulace
Francie, se mluvilo velmi často o anglo-francouzských silách a anglo-francouzských pletichách
v zahraniční politice se zřejmým účelem obklíčit zničit Říši. Francie ve většině textů působí jako
slabší partner Británie, která vše orchestruje a řídí.
V době bojů je, nutno říci, že do jisté míry oprávněně, líčena jako na válku nepřipravená
a rozhádaná země plná strachu a paniky, bez jakékoli morální vůle k boji. Například: „Všeobecná
panika dosáhla tím nepopsatelného stupně. Obyvatelstvo je zároveň nejvýše vzrušeno a zklamáno,
že Pařížský tisk, především však ministerstvo informací, zalhaly vlastní veřejnosti kritickou situaci
a oklamali ji.“125
Boje s Francií jsou většinou popisovány věcně, bez velkého patosu, samozřejmě s patřičným
zdůrazněním německých úspěchů.
Autoři komentářů o západní frontě byli zpočátku spíše opatrní, pravděpodobně v očekávání
podobného způsobu boje, jaký probíhal v první světové válce. Po úspěchu taktiky blitzkriegu se
však objevují komentáře například o genialitě vůdce Adolfa Hitlera.126
Změny ve francouzském vrchním velení byly pak komentovány stylem „tonoucí se stébla
chytá.“127
V posledních fázích německého útoku na Francii se však rétorika zostřuje a objevují se rasistické
články a záběry v týdenících o nasazování koloniálních vojáků128 a úvahy o Češích bojujících ve
Francii jakožto o otrocích, kteří pro Francii nemají jinou cenu než „méněcenní“ vojáci z kolonií.129
V českém tisku je po porážce Francie zdůrazňován i aspekt Mnichovské dohody a „trestu“, kterého
se za ni Francii dostalo ze strany Říše. „Trestá-li dnes Německo Francii za její kapitalistickou
slepotu, trestá ji i za nás.“130
Zároveň je zdůrazňováno, že válka opět nebyla vedena proti francouzskému lidu, ale proti jejímu
zkaženému a zdegenerovanému demokratickému establishmentu131, který Francii zaprodal britským
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zájmům a že se Německo za každou cenu snažilo válce se západem vyhnout: „ušlechtilá snaha
byla zaslepenými válečnými zločinci, inspirovanými Londýnem, který si přál bojovat do posledního
Francouze, urážlivě a potupně odmítnuta“ 132
Výsledkem a ponaučením pro českého čtenáře, který si měl vzít z porážky Francie, mělo být, že
demokracie je mrtvá a měl by se nadále zcela upnout k německému nacionálnímu socialismu.
„Demokracii se jakž tak dařilo v míru, kdy šlo jen o dělání obchodů. Ale jakmile musela
demokracie historicky jednat, byla hotova a musela nastoupit diktatura nějakého direktoria a po
porážkách dokonce diktatura jednotlivce (Churchill v Anglii, Reynaud ve Francii). Ani ta však není
schopna zachránit před porážkou národy, které se příliš dlouho daly ukolébat demokracií. Nejedná
se o diktaturu z vůle lidu či z vyššího dějinného poslání, ale o diktaturu vzniklou z parlamentního
prostředí zákulisní politiky. Churchill i Reynaud jsou pouze náhražkami vůdců, které Západ
nemá.“133
Angloameričané
Od počátku války, především od 4. 9. 1939, kdy Británie vyhlásila Německu válku, byla právě
Británie „původcem všeho zla“ v zahraničně politické rovině. Tohoto výsadního postavení v rámci
vytváření obrazu se jí dostávalo v podstatě až do bitvy o Stalingrad, do které byl i Sovětský svaz,
byť po útoku samozřejmě prezentován jako obrovský nepřítel, vnímán sice jako entita nebezpečná
a po všech směrech zlá a vyvrácení hodná, nicméně do války přivedená právě Velkou Británií
v jakési podivné všežidovské, plutokraticko–bolševické pletiše.
Na počátku války byli Angličané často obviňováni z porušování neutrality Belgie a Nizozemska.
Například na stánkách Lidových novin se v počátku války téměř každý den objevují zprávy
o narušování vzdušného prostoru, či dokonce sestřelování letadel těchto států britskými piloty.134
Objevují se často i zprávy o zadržování lodí jiných neutrálních států, často je zmiňováno Finsko,
Švédsko a Japonsko.
Samozřejmě v dalším průběhu války se objevují i britské „útoky“ na Norsko a Dánsko viz výše.
Ve Vlajce se začínají objevovat první výraznější antisemitské výpady proti Británii (i Francii) po
podobné linii, jakou v pozdějších částech války můžeme vidět proti SSSR i západu. Lidé například
měli vlády těchto států odmítnout jako zástupce „židovské světovlády“135.
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Británie je v této době prezentována jako slabá, vojensky i diplomaticky. „(...)celý svět byl také
vyléčen z ohromné iluse o domnělé britské síle. (…) během dvaceti dnů bylo demokratické roucho
lží roztrženo zničením francouzského vojska a dobytím Maginotovy linie.“136 Nedokázala prý
ochránit malé národy, kvůli kterým ani původně do války nešla, ale jejím cílem je úplné zničení
Němců, protože jsou jaksi pokrokovější. Jde proto o boj plutokracie proti pokroku, jak se
dozvídáme například v Českém slově. „(...)boj koloniální plutokratické hrabivosti proti lidskému
mozku, proti přirozenému vývoji jiného národa, který dobrodiní své práce a svého nadání
přenechává zcela nezištně i jiným národům k dispozici, jen proto, aby civilizační pokrok byl
rychlejší.“ 137
Skutečně zajímavé zprávy se pak objevují těsně před a po kapitulaci Francie. Objevuje se zpráva
o britském návrhu na to, že Francie by se měla stát součástí Britské říše, což je vykládáno jako
snaha od umírající Francie získat pro Británii její kolonie.138
Tato zpráva měla částečně reálný základ, Británie skutečně navrhla úplnou politickou unii obou
států se společným parlamentem a vládou. Tento návrh, který měl podpořit frakce francouzské
vlády chtějící pokračovat v boji, však neuspěl a navrch získalo Petainovo kapitulantské křídlo.139
Zdůraňována je osamocenost Anglie a často je předvídán stejně rychlý pád Anglie, jako padlo
rychle Polsko a Francie. V dělnickém tisku se objevuje i nějaká ta revoluční rétorika, jako například
v Národní práci. „...propast, jaké se klene mezi anglickými lordy a anglickými chudáky. Prudkému
větru sociálních změn a spolupráce, který vane Evropou, nemůže svět britské plutokracie odolat.“140
Po bitvě u Oranu, kde Britové zaútočili na francouzské loďstvo ze strachu, aby nepadlo do rukou
Němců, se v tisku samozřejmě objevují odsuzující články. Akce je nazývána zločinem, který „ …
nemá v dějinách obdoby a musí vzbudit odpor v celé civilizovaném světě.“ 141
Případně komentář v Lidových novinách, zabývající se bídáctvím Winstona Churchilla, opět
s trochou revoluční rétoriky a rýpnutím si do zrady Československa. „... To, co si pan Churchill teď
dovoluje, je největším bídáctvím světových dějin. Veškerá zrada spáchaná na Polsku, ČeskoSlovensku, Norsku, Holandsku i Belgii bledne ve vší ubohosti před podlostí, které se dopouští
Anglie na spojenecké Francii v její nejtragičtější hodině. (…) vůbec žádného srovnání nenajdeme
v dějinách pro potápění francouzských lodí v anglických přístavech, pro vraždění francouzských
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námořníků, provádějících rozkazy své vlády a svých důstojníků. Nejen v našich očích, ale i před
soudem světových dějin bude se jevit Churchill jako největší bídák, který kdy existoval. (…) Nic
bychom se nedivili, kdyby se anglický lid vzpamatoval, pochopil hrůzu svého úpadku a Winstona
Churchilla krátkým procesem oběsil na trafalgarském náměstí naproti soše Nelsonově.“142
V průběhu letecké bitvy o Anglii je zdůrazňována špatná výživová situace v Británii a ironie osudu,
kdy původní britský záměr vyhladovět Evropu se jistě změní na vyhladovění Británie.
„...škodolibost, s jakou Anglie oznamovala blokádní opatření je dosud v živé paměti. Nyní však
dopadají jako bumerang zpět proti svým původcům. Vyhladovění Evropy se změní na vyhladovění
Anglie.“143
V průběhu bitvy byly samozřejmě zamlčovány větší německé ztráty, zato se každý den palcovými
titulky dozvídáme, kolik Britové ztratili letadel.
Změna vlády v Jugoslávii na jaře 1941 je pak také přisuzována „britským pletichám“.
Po útoku na SSSR se Británie na nějakou dobu dostává do pozadí zájmu médií a je zmiňována
především v souvislosti se zákulisními hrami, které vedla Británie, sama o sobě údajně neschopná,
společně se SSSR, za účelem zničení Německa. Byla zdůrazňována ochota Británie spojit se
s kýmkoli ta tímto účelem. Vzhledem k prohlášení Churchilla o spojení se se Satanem, pokud by
Hitler napadl peklo, je tato část propagandy částečně založena na pravdě. Za všechny například
komentář Venkova: „Odhalení bolševistických zrádců a bleskurychlá německá protiakce zavdala,
jak se ani jinak nedalo čekati, samozřejmě také plutokratickému válečnému zločinci Churchillovi
podnět k okamžitému demaskování. V řeči, která byla jako obyčejně promísena nejsprostšími
pomluvami a nejdrzejším haněním německého národa, přiznal exponent mezinárodní plutokracie
otevřeně nejužší komplot s mezinárodním bolševismem a přislíbil krvavým násilným vládcům
Kremlu ze strany ‚demokracie‘ veškerou jen možnou pomoc. (…) V další části své řeči přiznal
Churchill otevřeně, jakým rafinovaným způsobem již po dlouhou dobu londýnští a moskevští váleční
zločinci provozovali svoji dosud opatrně skrývanou potměšilou souhru. ‚Vskutku,‘ prohlásil
Churchill doslova, ‚dal jsem Stalinovi jasně a co nejpřesněji na srozuměnou, co přijde. Varoval
jsem ho a mohu jen doufati, že tyto výstrahy nezůstaly nepovšimnuty.‘“144
Británie je pak v této souvislosti dávána na roveň bolševické ideologii a samotné tažení proti SSSR
je vykládáno jako pouhé rozšíření tažení proti „britskému plutokratismu“:
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„...dokumentárně odhalené záludné dorozumění mezi londýnskými a moskevskými držiteli moci
dokazuje, že v této válce byla Moskva exponentem britské rozkladné politiky. Proto je včasné
zničení tohoto posledního nebezpečí na evropském kontinentě nezbytnou podmínkou vítězného
zakončení války, a tažení proti bolševismu je součástí celkového boje proti britské plutokracii.“145
V této době se Říše cítila velmi silná a dávala to najevo i v podobě plakátové, viz příloha 4.
Vstup USA do války byl zpočátku kryt především v souvislosti s útokem Japonců na Pearl Harbor
a postupem Japonců v Pacifiku. Před touto událostí se o USA informuje spíše neutrálně. Poté, co
však i Německo vyhlásí USA válku, situace se zcela změní. Články typu „Za Roosveltem stojí
Židé“, kde se například objevuje: „Víme, jaká síla stojí za Roosveltem. Je to onen Žid, který soudí,
že přišla jeho doba, aby také na nás vykonal to, co jsme museli všichni vidět a zažiti s hrůzou v
sovětském Rusku“
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nebo „Společně proti USA a Anglii“,147 se vyskytují téměř okamžitě. USA

jsou opět spojovány s židovským kapitálem a zvrácenou nacistickou logikou i se Sovětským
svazem.
Do války v Evropě se Američané poprvé přímo zapojili v severní Africe. Média po celou dobu
tažení zdůrazňují „obrovské potíže“, které spojenci v Africe mají, a v podstatě až do konečné
porážky německo–italských sil v Africe mluví o brzkém vítězství. Často je poukazováno na
nezkušenost nových amerických jednotek a vyčerpanost Britů.148 Tento obrázek angloamerických
operací v podstatě pokračoval i po vylodění spojenců na Sicílii a později v Itálii.
Přechodu Itálie na stranu spojenců je také věnována velká pozornost, stejně jako osvobození
Mussoliniho komandem Otta Skorzenyho.
Emanuel Moravec na konci roku 1943 píše v Lidových novinách o tom, že Osa může být s vývojem
války spokojena, tento rok byla sice převážně v defenzivě, ale chystají se nové jednotky a nové
útoky. Za zmínku stojí, že Moravec zásadně hovoří v první osobě množného čísla o vojscích Osy,
jako o „nás Evropanech“. Britové se prý mají obávat spolupráce amerických a sovětských Židů, byť
to vyhovuje silné židovské lobby v Anglii, Američané mají být zklamaní, že už dávno není po válce
kvůli volbám v roce 1944 atd.149
Po invazi v Normandii dostávají články i filmové zpravodajství čím dál tím patetičtější nádech.
Bojuje se v osudové bitvě o osud civilizované Evropy proti bolševikům a proti Angloameričanům
ovládaným Židy, kteří by bolševiky do Evropy rádi vpustili, pokud by je nechali na pokoji na jejich
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ostrovech. „…jakmile se roznesla zpráva o invasi, všem dobrým Evropanům jako kdyby kámen
spadl ze srdce. A ze všech Evropanů nejvíce se ulehčilo Němcům. Rozhodná bitva o Evropu tedy
započala. Nepřítel se k ní zajisté dobře připravil. Mluví-li britský tisk o tom, že tyto dny a týdny má
sice pravdu, ale jen v tom smyslu, že uspíší pád světové říše britské. (…) Evropa neuvítá vetřelce,
Evropa odmítá bolševismus. Evropa nedůvěřuje anglo-americké demokracii, která ji podvedla po
prvé světové válce. (…) Evropa se nemá čeho bát. (…) Hůře je s Anglií, která se propůjčila za
základnu americkému vpádu do Evropy, jehož cílem je vydání Evropanů bolševismu.“150
Před koncem války vytáhla protektorátní a německá média obecně novou kartu. K úplné mobilizaci
obyvatelstva nebo minimálně zabránění sabotážím na protektorátním území byla prezentována
hrozba 3. světovou válkou mezi západem a bolševismem.

Tisk z velké části opustil tvrzení

o kumpánech Stalinovi, Roosveltovi a Churchillovi a začal často mluvit o budoucím konfliktu mezi
těmito mocnostmi. „Jak Angloameričané, tak bolševici potřebují pokorného zbídačeného Evropana
nejen jako nádeníka, nýbrž také jako vojáka.“ (…) „Třetí světovou válku demokratického
kapitalismu se sovětským bolševismem obě strany by se pokusily vést především pomocí evropského
lidského materiálu.“151
Spojenci jsou označováni za vetřelce, cizí kulturu a nepřátele evropské kultury a lidé měli být
Německu vděční za to, že evropskou kulturu a tradici vlastní krví hájí. Češi jim pak v tomto
osudovém zápase o to více než dříve měli pomáhat svou prací. „Pak tím více oceníme, že bylo nám
dopřáno být na straně usilující o zachování tisícileté evropské kultury a ne na straně, která zčásti
vědomě a zčásti s nepochopitelnou slepotou pracuje k jejímu rozvratu.152
Prohra Německa je pak spojována i s fyzickou likvidací celé střední Evropy. „„Věříme-li v záchranu
Evropy před kapitalisticko-bolševickým otroctvím, není to víra zplozená strachem, není to
sebeobelhávání, není to sebeklam. (…) Kdyby válka dopadla tak, jak si nepřítel přeje, proměnily by
se v poušť nejen kraje obývané Němci, nýbrž celá střední Evropa.“153
Propaganda si v této chvíli velmi často protiřečí, jednou budou spojenci válčit s bolševiky, podruhé
jsou s nimi zajedno a nastolí společnou diktaturu v celé Evropě. Konec války evidentně zadrhával i
do té doby relativně konzistentní německý propagandistický aparát.
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Tito vetřelci jsou však v závěru války prezentováni jako podřízení Stalina, kteří mají skákat tak, jak
strýček Stalin píská. Jejich ideály v podobě lidských svobod mají být vyčpělé a i v případě porážky
Německa mají být rychle zlikvidovány bolševismem. „Aby však měly demokracie nějakou
duchovní zbraň, by měly něco odlišného, či jak říkaly opačného než Říše, proklamovaly lidské
svobody. Avšak tuto tupou zbraň jim nebylo potřeba vyrážet z rukou. Musily ji odhodit samy.
Donutil je k tomu bolševismus, jejich pozdější spojenec.“ 154
Zvláštní kapitolou v prezentaci „Angloameričanů“ byly takzvané „teroristické“ útoky. Víceméně tak
byly označovány všechny letecké útoky, které zasáhly německá, protektorátní i Němci držená
města. Jako příklad uvádím zprávu z Lidových novin: „Smíšený britsko-americký svaz napadl
včerejšího dne oblast pařížskou. Pumovými zásahy v obytných čtvrtích, v městských sadech a na
dětských hřištích ve městě bylo v řadách obyvatelstva několik set osob usmrceno a raněno. Při
tomto teroristickém útoku a při jiných nepřátelských náporech na západní oblasti a Norsko bylo 19
letadel sestřeleno, tři vlastní letadla přišla nazmar.“155 V úryvku se ukrývají všechny základní
charakteristiky většiny poskytovaných informací o leteckých útocích na Německo a oblasti jím
ovládané.
1) Angloameričané zásadně útočí na civilní obyvatelstvo.
2) Je třeba zmínit děti.
3) Velký počet mrtvých.
4) Zdůraznit, že jde o terorismus.
5) Neopomenout zmínit velké množství sestřelených letadel spojenců.
Často jsou zdůrazňovány i útoky na historické památky v Evropě. „Anglo-americký letecký teror,
jenž na počátku týdne hrůzně vyvrcholil bombardováním Říma a zničením památek drahých všemu
kulturnímu světu, je odsuzován jednomyslně v celé Evropě. (…) Marné úsilí. Co záleží Roosveltovi
a Churchillovi, kteří se spojili na život a na smrt se Stalinem, jak se o nich soudí v Evropě ? (…)
jejich tisku a rozhlase se se už po léta hlásá plán vyhladit celé evropské národy. Němci nebo
Italové, Francouzi, Belgičané nebo Holanďané, nevinní muži, ženy a děti jsou vražděni.“156
Akcentovány v tomto směru, byly samozřejmě velmi i útoky na protektorát samotný. Pro příklad
uvádím text z Lidových novin po útoku na Prahu 14. 2. 1945. „Nepřítel se obořil na naše hlavní
město ze vzduchu a při tom vraždil bezbranné české civilní obyvatelstvo stejně zhovadile, jako
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vyvražďuje města německá.“(…) „Zuřivý protivník ničí české obytné čtvrti jako německé, ostřeluje
zpalubních zbraní naše pokojné lidi jako Němce.“ (…) „Ač český národ vojensky stojí stranou této
války – na říšských frontách není českého vojska – nepřítel pobíjí nemilosrdně český lid.“ (…) „Je
příznačné, že surový útok Anglo-Američanů na Prahu byl proveden v době, kdy skupina
českožidovských emigrantů, která se pasovala na ‘československou vládu‘, balila svá zavazadla
k cestě na Východ přes Moskvu.“

157

„Angloamerická kapitalistická demokracie, ať válka dopadne

jakkoli, bude vytlačena z Evropy nejen mocensky, to je, že odsud bude nucena stáhnout svá vojska a
vystěhovat své hospodářské instituce. Kapitalistická demokracie vyklidí Evropu také ideově.
Demokraté západní ražby budou politickými vysloužilci, které nikdo nebude brát vážně.“158
Obecně jsou Angloameričané pokládáni za zhýralé nositele úpadku, civilizaci, která možná kdysi
měla ideály, ale ty jsou nyní slabé. Byli to kolonialisté a imperialisté, bažící pouze po majetku
a osobním prospěchu a na osudech lidí Evropy jim naprosto nezáleží.

2.2.

Nepřítel uvnitř

Do kategorie nepřítele uvnitř podle nacistických příruček všichni, kteří se nevyznačovali dobrou
árijskou krví, především pak Židé. Zároveň sem patřili i lidé, kteří neměli, dle nacistů, to správné
myšlení, neměli správně zvnitřněné vzorce myšlení, a především ti, kteří otevřeně podporovali
nepřátelské ideologie liberalismu a židobolševismu. V podkapitole se zaměřím na Židy, neboť oni,
stáli za všemi nacistům nepřátelskými ideologiemi, tudíž se pokusím v mediální prezentaci
židovství pokrýt i mediální hodnocení bolševismu a liberalismu, neboť v nacionálně socialistickém
diskurzu šlo o spojité nádoby.
Židé
Primárním cílem propagandy zaměřené na nepřítele uvnitř, a vlastně, kteří, občas i skrytě, stáli ve
středu téměř celé nacistické propagandy, byli samozřejmě Židé, kterým bude větší část podkapitoly
věnována.
Nacistický konstrukt logicky uspořádaného života vyžadoval coby svůj protějšek nějaký neživot,
kterému by šlo přisoudit vše, co se novému pořádku, protivilo. Koherentní svět nacistické ideologie,
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který reprezentoval absolutní dobro, s sebou nesl nutnost vyloučení všeho, co neodpovídalo vizi
jediného pravého „světonázoru“ a absolutní Pravdě. Úlohu sjednocujícího prvku, který měl
integrovat veškeré zlo do jediného, kompaktního a v téměř každém městě přítomného celku, plnili v
nacistické propagandě právě Židé. Oni byli příčinou veškerých strastí prostého obyvatelstva, měli
na svědomí hospodářskou krizi, válku a stáli za světovým židovským spiknutím, které přivedlo do
boje proti Vaterlandu a Nové Evropě jak USA, tak i Sovětský svaz. Pro příklad: „Dnes již nemůže
být sporu o tom, že současná válka je válka židovská. Židé ji vyvolali proti obrozenému Německu,
poněvadž správně předpokládali, že bude míti vůdčí roli v novém uspořádání světa. Jedním ze
zajímavých dokladů o židovské podstatě této války je dopis, který poslal Žid Samuel Moiše Lewy
Stalinovy. ‚V době, kdy vstupují vaši vojáci na půdu nepřítele, přijměte, prosím od jednoho z tisíce
ran krvácejícího židovského srdce starozákonní požehnání, které dal Jakob Josefovi.‘ Stalin si to
starozákonní požehnání plně zaslouží. Bude také ovšem se Židy sdíleti jejich osud. Od toho ho
nezachrání ani všichni zatracení rabíni na celém světě.“

159

Nebo: „Úzké prolnutí mezi

bolševismem, Židovstvem a plutokratickými kruhy židovských magnátů se stane známým, jestliže se
blíže osvětlí styky manželky sovětského lidového komisaře zahraničních věcí. Šemšuchina
Molotovová je totiž Židovka, rodným jménem Karpová. Šemšuchina, někdejší zástupkyně lidového
komisaře potravinářského průmyslu, je obzvláště chytrou a prohnanou zástupkyní své rasy. (...)
Pochází z pověstné židovské firmy Karpovy, dodavatelů zbraní, a k této firmě patří také vlivný
americký Žid, finančník Karp. Karp vydělal, jak známo, již r. 1938 fantastické částky obrovskými
dodávkami válečných lodí a zbraní Sovětskému svazu.“160
Lidé žijící v SSSR byli převážně prezentováni jako nevědomí, o politické dění se nezajímající a pod
kontrolou židovských propagandistů, kteří je štvou do „židovské“ války. „Nové milionové vojsko se
jen z nejmenší části skládalo z členů komunistické strany. Jeho hlavní část tvořili nepolitičtí sedláci
a dělníci, masa lidu, jíž byla hesla bolševických držitelů moci v nejlepším případě lhostejná, z valné
části však proti mysli. Bylo potřeba soustavného politického štvaní, aby se tyto masy zapojily do
rámce armády světové revoluce. Tuto práci vykonávali hlavně Židé.“161
Jako perličku lze v tomto kontextu uvést i to, že Angličané byli nacistickými autory „opakovaně
nazýváni potomky zaniklého biblického židovského kmene“.162
„Za vším hledej Žida“ se stalo základním pořekadlem nacistů. Ve svých textech dokázali nacističtí
159

160
161
162

Arijský boj, roč.1945, č. 3,

s. 2

Lidové noviny, roč. 1941, č. 324, s. 2.
Lidové noviny, roč. 1941, č. 375, s. 1
KLEMPERER, Victor. Jazyk Třetí říše - LTI: poznámky filologovy. Vyd. 1. Jinočany: H, 2003. Obzor (Prostor). ISBN 80-731-9019-2, s. 183.

56

propagandisté spojovat i velmi rozdílné politické a ekonomické koncepty, jakými byly kapitalismus
a

demokracie,

v

nacistickém

překladu

„západní

plutokracie“

a

komunismus,

neboli

„židobolševismus“, do jednoho velkého světového židovského spiknutí proti nacistickému
Německu a árijské rase.163 Narativ, který v mnoha případech přežívá dodnes. Popření Boha,
Prozřetelnosti a duchovních tvůrčích sil v člověku, degradace veškerého duchovního života jako
iniciativní základny a velebení hmoty – to je příznačná židovská přízemnost marxismu. K provedení
židovského všeobecného plánu na ovládnutí světa bylo třeba ubíti v člověku víru ve vlastní poslání,
učiniti z něho bezmocného, poslušného tvora, zničiti a vykořeniti všechno duchovní, aby se stal
vykonavatelem cizích rozkazů. Marxismus v tomto směru Židovstvu vyhovoval. (...) Hlasatelé
marxismu štvali jednotlivé části národa proti sobě, odmítali a popírali existenci národních zájmů,
snažili se vytvořit beznárodní dav. Jenom jeden národ udržoval si pevně svou národní tradici:
Židi.“164
„Třetí rasovou složkou jsou Židé. Vedou nejen ve všech úřadech a ve špičkách finančních, ale také
v odborových organizacích, kde plně ovládají zejména silné unie krejčů a kožišníků. Tvoří přirozeně
v obou těchto táborech jak avantgardu imperialistickou, tak avantgardu komunistickou.“165
Případně: Světové Židovstvo se rozhodlo, že bolševismus bude jeho zbrojnošem. Židovstvo už
pokládá za přežitou demokracii. (...) Jestli kdy židovský problém zasloužil bedlivé pozornosti, pak je
to právě nyní. Demokracie byla dobrá, aby se mohlo v sedle udržet. Jediný bolševismus zmůže, aby
před Židovstvem vybudoval zeď hrůzy a ze Židovstva udělal nedotknutelné božstvo, kterému bylo
Prozřetelností svěřeno panství nad světem. Jedině bolševismus je sto ze Židovstva vytvořit
posvátnou a vybranou kastu.“ 166
Podle Hannah Arendtové byl nacistický narativ o světovém židovském spiknutí tím nejúčinnějším
kouskem nacistické propagandy. „Soustředění na antisemitskou propagandu bylo běžným trikem
demagogů vůbec od konce devatenáctého století, a bylo velmi rozšířené v Německu a Rakousku
dvacátých let. Čím soustavněji se všechny strany a orgány veřejného mínění vyhýbaly diskuzi
o židovské otázce, tím více byla lůza přesvědčena, že Židé jsou skutečnými představiteli současných
mocností, a že židovský problém je symbolem pokrytectví a nepoctivosti celého systému.“ 167 Tento
kousek držel vše ostatní pohromadě. Jak už jsem ukázal v podkapitole o vnějším nepříteli, Židé byli
za všemi problémy, kterým Německo a Evropa spolu s protektorátem čelili. Všechny ostatní
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problémy, vycházely právě z problému židovského. Proč je a byl tento mýtus dodnes tak účinný,
shrnuje ve svém článku V. Ebels-Donalová: „Struktura logiky mýtu o světovém spiknutí poskytuje
řadu ideologických, politických a psychologických výhod. Za prvé, poskytuje vysvětlení pro veškeré
těžko vysvětlitelné události ve zmatené, složité, skličující a mnohotvárné realitě. Vše, co nedává
smysl nebo je pociťováno jako hrozba, je možné vhodně vysvětlit spikleneckými představami. Za
druhé, myšlení v termínech spiknutí poskytuje pocit neomylnosti. Spiknutí je svou podstatou
neviditelné, skryté a tajné, přesvědčení v jeho existenci nelze falzifikovat důkazy, ani korigovat
empirickými fakty nebo zkušenostmi či logikou. Fakta a zkušenosti, které odporují klamné
představě, jsou obsaženy v konspirativním záměru jako součást spiknutí a vysvětlují se jako další
důkaz tajnosti a zločinnosti spiklenců.

Spiklenecké uvažování v politice lze rozšířit na každého

protivníka, kterého pak lze obvinit z odpovědnosti za každou událost. Spiklenecké uvažování se
udržuje tím, že se vybírají prvky z reality, ty se zevšeobecní a přisoudí se spiknutí. Omyly nebo
rozdílné názory ve vlastních řadách se pak mohou vysvětlit jako součást komplotu. Za třetí,
přesvědčení, že mají vzácné vědomosti o skrytých silách ovládajících svět, poskytuje věřícím
uspokojení, že patří k zasvěcené elitě, která usiluje o moc, aby zachránila svět od projektu zla. Dále
dává hrdinské představy o vlastní osobě. Za čtvrté, představa světového spiknutí tajných a
všemocných sil zla, ospravedlňuje použití libovolných opatření na ‚sebeobranu‘. Čím mocnější a
více ohrožující je představa skrytého spiknutí, o to drastičtější metody jsou potřebné pro
„sebeobranu“. Dynamika a fantazie všemocného a zlého spiknutí ovládající svět tak dává právo a
ospravedlnění pro zničení údajného spiknutí.“ 168
Obsah, zaměření i formy propagandy zaměřené na Židy se průběžně měnily a přizpůsobovaly dané
situaci, aktuálním domácím problémům i vývoji na frontách. To se projevovalo například i v časově
omezených, ovšem intenzivních, kampaních. V průběhu války se pak propaganda ještě
zjednodušila.
Je však třeba připomenout, že nacistická propaganda nevznikla z ničeho nic a antisemitismus byl
v tehdejší Evropě, stejně jako v protektorátu, velmi rozšířený. Například slavné Protokoly
sionských mudrců, na které se nacistická antisemitská propaganda odvolávala při ospravedlňování
tzv. konečného řešení židovské otázky i při vysvětlování příčin negativních jevů, které německou
společnost postihly před válkou a během ní (např. celosvětová hospodářská krize, nezaměstnanost,
zapojení USA do války atd.). Tyto protokoly byly sice nacistickou propagandou i v protektorátu
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hojně využívány, ovšem vznikly daleko dříve, již v roce 1905.169
„Po mnohaletém boji, který pohltil tolik obětí včetně Židů, se sionští mudrcové přiblížili ke
konečnému cíli, kterého bude dosaženo snad už během příštích sta let. Je jím vybudování světového
impéria Židů, kde by moc spravovala knížata z domu Davidova. Sám Bůh je povolal za vládce
světa. V onom budoucím státě budou masy drženy daleko od politiky, všechny publikace budou
podléhat přísné cenzuře, svoboda slova a shromažďování bude podstatně omezena. Každý bude pod
stálým dozorem značně rozšířené tajné policie, neposlušnost bude trestána stejně přísně jako krádež
nebo vražda. Od občanů se bude vyžadovat naprosté a bezpodmínečné poddanství, současně se jim
však bude slibovat, že ve vzdálené budoucnosti budou všechna tato omezení zrušena. Skutečná
svoboda ovšem nikdy nezavládne.“170
„Politický program „Protokolů“ předkládá zanarchisování jednotlivců i pospolitostí a vzájemné
rozeštvání, kulturní program počítá s podlomením morálky a znešvařením hodnot a hospodářský
program je budován na degeneraci a bídě, na zproletarisování ostatních národů. Když pohlédneme
na vývoj od basilejského kongresu až do dneška a letmo projdeme všemi těmi válkami, krisemi
a ostatními průvodními zjevy, bezpečně v nich zjistíme židovské prsty.“ 171
Z ukázky je evidentní, že mnohé narativy používané nacisty byly pouze vypůjčeny a v řadě případů
mistrně využity, nikoli vymyšleny. Protokoly sionských mudrců zde zmiňuji zvlášť, neboť byly
centrální, pro nacistickou propagandu a v mnohých pravicověji laděných komunitách jsou vítaným
čtením dodnes, ovšem stejně tak platí výše zmíněné i pro další mýty rozšířené v předválečné
Evropě, často pokračující již z dob středověku, ať již jde o mýtus „bludného Žida“, případně
znesvěcování hostií, zášť vůči křesťanství, rituální vraždy křesťanských panen nebo zapojení Židů v
zednářských ložích viz „Přijetím Židů do českých lóží zednářských dostali se Židé docela snadno a
rychle k ‚egyptským hrncům‘, poněvadž měli příležitost s árijskými trojtečnými bratry rozdělit si
tučná místa v českém životě. Je samozřejmě, že Židé překonali rekordy v této činnosti. Usadili se
všude, kde cítili peníze a rozhodující vliv. Tak jsme se dostali pod panství Židů takřka ve všech
oborech.“172
„Na světě jest jenom jeden národ, který vidí v nesnášenlivosti ctnost tak velkou, že podle jeho
náboženství i bůh si ji oblíbil. Jsou to Židé a věru, kdyby někdo chtěl psát historii nesnášenlivosti
v posledních tisíciletích, musel by u Židů začíti a jimi také skončit. (...) Kolik nesnášenlivosti zasel
židovský národ ve všech stopách své pouti světem, kolik obětí této prapůvodní židovské
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nesnášenlivosti vyžádaly si boje náboženské, národní i sociální. Vidíme, že všude, kudy Žid prošel,
nesl s sebou mimo svou příslovečnou zištnost stejně nežádoucí bacil nesnášenlivosti, tím horší, že
sám byl vůči ní imunní. Obracela se v tomto národě od biblických časů totiž vždy jen navenek, nikdy
dovnitř.“ 173
V rámci protektorátu se na Židy zvláště soustředil především časopis Árijský boj. Jeho šéfredaktor
Rudolf Novák byl jedním „vyvolených“, který byl zván na tiskové konference pořádané von
Wolmarem pro redaktory z denního tisku. Árijský boj byl zároveň pokládán za neformální centrálu
gestapa v českém tiskovém prostředí. Obsah tohoto časopisu byl extrémně antisemitský i na poměry
protektorátu.174
Árijský boj si nebral žádné servítky a veškeré mýty, které jsem výše zmínil, bez skrupulí používal,
jak dokazují i citace, brané převážně právě z tohoto plátku. Antisemitské výroky se zde objevují
v podstatě na každé straně a zahrnují velmi široký okruh témat. Autoři na stránkách časopisu
vykreslovali Židy jako zločince, vrahy a podvodníky, kteří jsou líní a pouze využívají ubohé
občany, na jejichž pilné práci parazitují a bohatnou. Parazitický charakter Židů měl být potvrzován
například příběhy o jejich pokleslé morálce, která byla dokazována v článcích o lehkých děvách
židovského původu, Židech přenášejících pohlavně přenosné choroby, židovském opilství,
popřípadě příběhy o starých oplzlých Židech, kteří se žení s mladými árijkami, aby následně
bezestoudně disponovali jejich rodinným majetkem pro osobní prospěch.
„Rosa překypovala vnadami židovské krasavice a dovedla je také uplatnit, jak v obchodě, tak také
ve společnosti. Její manžel nejevil mnoho žárlivosti, neboť sám pokukoval po jiných ženách, kterým
však musil platit. Tak se stalo, že rabínova Rosa ulovila několik mužů z pražské árijské společnosti,
a že prováděla s nimi orgie, při nichž prodala velká kvanta domácích krajek. Její liberálnost
v erotice roznesla se po Praze, takže bohatci ji vyhledávali sami v jejím krámku.“175
„V každém domě, ve kterém bydlil sovětský komisař nebo nějaký bonza československé emigrace,
našly se po jejich útěku mimo ohromného množství propagačního materiálu v zarážejícím množství
medikamenty, a sice právě ty, kterých se používá k léčení syfilidy. Lékaři v Báňské Bystrici
vyprávějí, že za své praxe neměli nikdy tolik pacientů, kteří byli postiženi pohlavními chorobami,
jako právě v době panství bolševiků. Pokud se jako lékaři nedali zastrašiti, varovali důrazně
slovenské ženy a dívky před tímto průvodním zjevem „osvobození“. Nemohli ovšem zabrániti, aby
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mnohé kvetoucí stvoření netrpělo po celý život následkem nákazy syfilidou.“ Mimo hlad, bídu
a krvavý teror přinesli tedy židobolševici společně s pány z emigrace na Slovensko také syfilis. Jak
je všeobecně známo, již římský dějepisec Tacitus označil Židy za původce a šiřitele této hrozné
nemoci.“ 176
I sexuologie jako taková je pokládána za židovský výmysl. „… a když si pak u nějakého freudisti
přečtete, že nemluvně sající prs své matky, ukájí se při tom sexuálně (ano, to se vykládá a píše a je
to prý věda!), odplivnete si a řeknete, že ten freudism je pěkné svinstvo. Budete mít pravdu
a zároveň ji mít nebudete. Je to svinstvo, mechanicky aplikováno na jinou rasu. Může to být věda,
omezí-li se na Židy, tedy orientálce. Žid, který nemyslí právě na kšefty, honí děvčata.“177
Je ovšem třeba podotknout, že poslední úryvek pochází z týdeníku Národní výzva, který byl velmi
aktivistický. Vydávala ho politická organizace Čeští nacionalisté.
Pozadu však v pozdějších fázích války nezůstával například ani časopis Přítomnost. O Hitlerově
gentlemanství jsem sice v průběhu psaní práce nic neobjevil, což mě vzhledem k nabízené odměně
poněkud mrzí, ač nepřekvapuje, nicméně po odchodu Ferdinanda Peroutky tento plátek dával
prostor mnoha silným anti-semitským výpadům, často ze strany vůdce Kuratoria, Emanuela
Moravce. „Před dvěma roky nikdo z těchto mudrlantů nevěřil, že Říše se spraví se Židy. Dnes už
nevidíme pomalu Žida v Praze a v celém Protektorátě. Nezbude-li jiného, pak bude nutno,
přítelíčkové, vypořádat se v Čechách a na Moravě také s tisíci nenapravitelnými inteligenty! Národ
je třeba zachránit! Ať to stojí, co stojí!“ 178
Do Židů jakožto ultimátního nepřítele kopali samozřejmě i dětská periodika. Podrobněji se jim budu
věnovat v pozdější kapitole, zde tedy jen krátce. Velmi antisemitská byla především kuratorní Zteč.
Časopis určený především dospívající mládeži si se Židy nebral servítky a v duchu hlavní linie
nacistické propagandy zdůrazňoval vše, co bylo v této podkapitole zmíněno výše. Židé byli
zodpovědní za válku, společně proti sobě poštvali třídy, aby mohli vládnout světu, byli amorální,
primitivní, zákeřní, kazili české ženy, českou krev atd. … „Židovští šéfové šli dokonce tak daleko, že
bezplatným nebo mizerně placeným ženským silám říkali: „Ale slečno, nač ty stížnosti. Vždyť jste
hezká..“… Židé potřebovali armádu nezaměstnané mládeže. Nejen to, oni naši mládež také soustavně
rozleptávali. Byl to marxistický názor na práci a záměrně naočkovaný despekt k práci fysické .“179 „stáli
vždy buď veřejně, nebo kryti arijskými jmény jak na straně proletariátu, tak i na straně buržoasie
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a snažili se všemi prostředky zaostřovat boj obou tříd. Židovský kapitalista sloužil právě tak rudé
revoluci tím, že vrhal dělnictvo svého podniku do hladu, ze kterého nebylo zdánlivě východiska, jako
soudruh Žid v roli zastánce proletariátu, který strašil kapitalisty krvavou rudou revolucí. Žid rozdělil
národy na třídy, aby je mohl ovládat a žít z jejich rozporů.“180 - Zase jednou po několika stech letech

bude česká vlast zbavena židovských kupčíků a lichvářů, kteří bohatli z krve a potu českého lidu.
Naše města a vesnice budou zbaveny židovských dělníků, kteří kazili českou krev a české árijské
ženy. A naše mládež bude tak zachráněna od nihilistického učení židovských intelektuálů, kteří ničili
nám mládež mravně i duchovně.“181
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3) Ideologická, dlouhodobá propaganda

3.1. (Re) interpretace českých dějin
Jedním ze základních faktorů, které ovlivňují naše myšlení, je zcela jistě historie a z ní více či méně
čerpající „mýty“. „Národní příběhy kromě aspektu vyprávění též formují a strukturují krajinu
a životní prostor národa tak, že různá místa obsadí symbolickými významy." 182 Nacisté tuto situaci
samozřejmě využili a pokusili se reinterpretovat celé české dějiny tak, aby to vyhovovalo jejich
záměrům a široké masy tak přijaly za svůj tehdejší řád věcí. A, nebo, a to v průběhu protektorátu
hlavně, se proti němu nebouřily. Hlavní zbraní v této reinterpretaci se stal nejvýznamnější český
patron svatý Václav.
Aktualizovány byly i dějiny světové. Historické alegorie byly využívány například ohledně postupu
Sovětské armády, který byl přirovnáván ke vpádu asijských hord do Evropy. 183 Velkoněmecká říše
pak byla spojována se starými Řeky, kteří bránili Evropu před Peršany, a s Římany, kteří sjednotili
Evropu a garantovali řád. Například Julius Caesar byl prezentován jako nadčlověk.184 Celé dějiny
pak byly interpretovány jako přirozený zápas ras, kde tvořivý árijský duch stál proti lidem podřadné
krve z Asie, především Semitům a mongoloidním rasám. 185 Paradoxně Japonci a Číňané nebyli
nikdy považováni za podřadné rasy, dle Hitlera v jeho politické závěti: „Hrdost na svou rasu
neznamená odpor k jiným rasám … nikdy jsem nepovažoval Číňany a Japonce za nám podřadné.
Oba národy mají dávné civilizace a otevřeně přiznávám, že v dávné historii nadřazené civilizaci
naší. Mají právo být hrdí na svou minulost, stejně jako my máme právo být hrdí na naši civilizaci,
do které náležíme. Čím více jsou Číňané nebo Japonci hrdí na svou rasu, tím snadnější shledávám
s nimi jednat.“186
Zápas ras se projevoval i v protektorátních médiích, ve kterých byla často zdůrazňována rasová
spřízněnost Čechů s Němci. Obyvatelstvo českých zemí mělo být díky dlouhodobé přináležitosti
našich zemí k Říši velmi promísené a mělo přijmout všechny výrazné prvky „nordického
člověka“.187
Pomocí historických obrazů pak měla být dokládána pokrevní příbuznost mezi Čechy a Němci a
182
183

KLIMEŠ, J.: Narodni přiběhy. In.: Psychologie dnes, roč. XI, č. 4 (2005), s. 16
Obranní boje německé armády před sovietským náporem [online]. [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?
v=YgeoviWnZDg

184

NEZDAŘIL, P. Propaganda a mládež za protektorátu: Kuratorium a strategie působení na mládež prostřednictvím časopisů. Praha. Rigorózní
práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin. s. 117
185
ARENDTOVA, H.: Původ totalitarismu I-III. Praha 1996, s. 246
186
Adolf Hitler, The Political Testament of Adolf Hitler, Note #5, (February – April 1945)
187
Zteč, roč. 1943, č. 6 , s. 2

63

probíhající válka měla být poslední, osudovou válkou ras, kterou měl český člověk přijmout za svou
a pracovat pro dobro Říše, aby Říše v tomto historickém zápasu mohla zvítězit.188

3.1.1.

Nové postavení českého národa v evropských dějinách

V české veřejnosti byl hluboce zakořeněn obraz dějin, který vytvořil František Palacký v 19. století,
který spatřoval smysl českých dějin v souboji českého národa za svobodu s německým živlem.189
Tato interpretace zjevně nemohla vyhovovat snahám nacistického establishmentu, jak ukazuje pasáž
z časopisu Zteč: „Je dějinně potvrzenou skutečností, že se nám nejlépe vedlo a že
naše země kvetly tehdy, když jsme s německým lidem pokojně spolupracovali, když jsme
zachovali věrnost Říši, kterou hlava našich zemí – ať to byl kníže, vévoda či král – přísahala
německému císaři. Doby, v nichž jsme prožívali takový pokojný vývoj, byly dobami kulturního
vzestupu, jež jsou zaznamenány zlatým písmem v našich dějinách. Co je dějinného, to se nedá
zapřít, i když se mnozí fantastové pokoušeli tyto skutečnosti pozměnit falšováním historie." 190
Palacký byl obviňován z „dějinného fantazírování a bájení“. A nepřímo tak z krachu mnichovské
politiky. Proti Palackému byla postavena koncepce Pekaře, který měl odlišný postoj než Palacký ke
vztahu Čechů a Němců a byl větším zastáncem zachování Rakousko-Uherské monarchie. Tato
interpretace dostala přednost především v období 2. republiky.191
Tato interpretace už byla blíže nacistické představě, nikoli však dostatečně, jejich verze měla být
takováto: „…vštěpovat českým lidem nedůvěru v dosavadní líčení … národní minulosti, dokazovat
na vybraných obdobích, událostech i postavách české historie, že dějinná logika vždy určovala
Němce za vládce středoevropskeho prostoru, že česká kultura se odedávna sytila a rostla kulturními
vlivy německými, že České země byly součásti římsko-německé říše, že českému národu se vždy
nejlépe dařilo v úzkém svazku s Němci, zatímco špatně dopadl, kdykoli se proti nim postavil.“192
Nacistická politika se od počátku okupace soustřeďovala především na změnu českého národního
povědomí, které se snažila přetransformovat v říšský způsob myšlení. Češi měli začít vnímat svůj
národ jako přirozenou součást Velkoněmecké říše. Pro svou novou „vlast“, která jim „nabízela“
sdílení hospodářských, politických, sociálních a kulturních hodnot německého národa, museli začít
aktivně pracovat. Podle nacistických plánů byli Češi určeni jenom na práci a v tomto duchu s nimi
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mělo být a bylo od počátku zacházeno. Významné vedoucí posty byly téměř vždy v rukou Němců.
Češi se měli smířit s neměnitelnou situací a uvědomit si svoje poslání v rámci Velkoněmeckého říše.
Jediným způsobem, jak bylo možno prokázat svoji loajalitu, byla důsledná a svědomitá práce. 193
Říše požadovala, aby Češi zachovali klid, pořádek a především loajálně a upřímně spolupracovali s
okupační správou. Český národ měl upřímně akceptovat novou politickou situaci, ne jen souhlasně
přikyvovat a dál pokračovat v pasivním či aktivním odporu. Podle oficiálního vyjádření bylo
„slušné, korektní a rozvážné jednání mnohem přesvědčivější, než příliš ochotné hrbení hřbetu.“194
To, že se český národ vrátil na své přirozené místo, můžeme číst i například v časopise Zteč, kde se
píše, že národ vstoupil v rámci Říše do pozice, která je mu „vykázaná přírodou“, neboť při pohledu
na mapu vypadá včlenění českého státu do lůna Říse “zcela přirozeně“195

Téměř celým českým dějinám se dostalo z rukou okupantů nové interpretace tak, aby vyhovovaly
obrazu logického sepjetí Čechů a Němců v jedné, Německem vedené Říši a to jak na stránkách
časopisů a novin, tak v protektorátních týdenících. Protektorátní film se změně historické
interpretace v podstatě nevěnuje a valná většina jeho česky mluvené produkce jsou komedie.196

3.1.2.

Svatováclavský kult

Vedoucím charakterem tohoto obratu v pohledu na dějiny se měla stát postava široce oblíbená mezi
českou veřejností, téměř mýticky vnímaná postava dobrého knížete, svatého Václava. Tato postava
měla být a také byla po čas Protektorátu dávána za vzor moudrého rozhodnutí podřídit osud
českého národa Němcům a Německé říši. „Václav je člověk, který dovedl překonat životní názor
svého okolí, i když to byl názor zakořeněný a snad posvátný. Dovedl se dát na novou cestu bez
rozpaků a třeba i sám, poněvadž byl přesvědčen, že je jediná správná. Dovedl si uvědomit, že na
pravou cestu musí přivést i všechny, kdož mu byli svěřeni, a to i za nejtěžších obětí. Stál za
poznanou pravdou věrně, bez bázně, v duchu severského člověka, který nic nedbá na překážky a
hrozby času.“197
Václavův kult naplňoval většinu cílů, které nacisté v Protektorátu měli. Ve chvíli, kdy by jeho
193
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prosazování v nacistické verzi uspělo, představoval cestu k poslušné a umírněné populaci, zralé
k postupné germanizaci.
Svatý Václav byl vědomě spojován s postavou Emila Háchy, který rovněž odevzdal, proti vůli
většiny národa, osud českého národa do rukou Říše. Cílem nacistů bylo ukazovat tento krok jako
krok moudrého muže, brilantní krok a historickou prozřetelnost, která napomůže českému národu
v časech Nové Evropy. K celé věci se již těsně po anexi území Protektorátu vyjádřil Adolf Hitler:
„Háchu musíme prezentovat jako jednoho z největších mužů světa, pokud Čechům nechává závěť,
která bude znamenat jejich konec. Jeho jméno musí být vyslovováno jedním dechem se jménem
knížete Václava, aby se na něho v budoucnosti mohl odvolávat každý zbabělec. Jeho následník? Jen
žádný chlap! Budeme vždycky vycházet lépe se zbabělci než se statečnými muži. Čechy nejlíp
vyřídíme tak, že na ně budeme prostřednictvím takových osob působit nepřetržitě a v dlouhém
časovém období. Po Bílé hoře až do roku 1867 to tak dělal Rakouský stát, takže se nakonec každý
Čech téměř styděl mluvit česky. Značná část Čechů je germánského původu a může být poněmčena!
… Když Háchu stylizujeme jako moudrého a chytrého prezidenta českého Protektorátu, pak to není
čestné přesvědčení o jasné čistotě tohoto muže, ale zcela střízlivá úvaha, že ho jako takového
musíme vystavit, protože je nám užitečný.“198
Jako protiklad sv. Václava (Emila Háchy) byl pak stavěn Boleslav I. (alias Edvard Beneš - „krvavý
pes“), který marně vzoroval německé moci a po letech krvavých bitev nakonec rozpoznal, že
skutečné nebezpečí nepochází z Říše, ale od asijských hord z východu a opět stanul věrně po boku
císaře Oty.199
U sochy sv. Václava se během Protektorátu rovněž konalo mnoho manifestací nacistického režimu,
kupříkladu 3. 7. 1942 manifestace proti atentátu na Reinhardta Heydricha. 200
Svatováclavský chorál začal být v rámci budování kultu považován za symbol slibu věrnosti Říši a
svatováclavská orlice s hákovým křížem na prsou se stala znakem Kuratoria pro výchovu mládeže.
Viz příloha 5.
„Znak Kuratoria ... vyjadřuje symbol tisícileté spojitosti českých zemí s Říší. Svatováclavská orlice,
kterou udělil svatému Václavu za jeho věrnost císař Heinrich, chrání pod svými křídly zemské znaky
Čech a Moravy. Pod vedením státního presidenta Dr. Háchy, který dbal odkazu sv. Václava, jsme se
znovu vrátili pod ochranu křídel svatováclavské orlice. Hákový kříž, který má orlice na prsou, je
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symbolem severského člověka a vyjadřuje příslušnost české mládeže k novému řádu.“201

3.2. Získejte je, dokud jsou mladí!
„Na počátku července v minulém roce jsem na Václavském náměstí prohlásil, že do roka českou
mládež nikdo nepozná. Zmrzačené duše mi tehdy odpověděly úšklebkem. Nezmýlil jsem se, když
jsem ve vás, moji mladí kamarádi a kamarádky, věřil. Ukázali jste Praze, své vlasti, naší
Velkoněmecké říši i celému světu, že česká mládež nemíní prospat dobu, že česká mládež čekala
pouze na povel, na jasná slova silné víry a na pevné vedení.“202
- Emanuel Moravec
Snaha o výchovu a převýchovu protektorátní mládeže za účelem indoktrinace nacionálně
socialistickou ideologií začala v určité formě již od anexe zbytků Československa v březnu 1939.
Na počátku okupace je například vydána kniha „Organisace školství a cíl výchovy v Německu“,
která poukazuje na důležitou úlohu centrálně řízených výchovných organizací ve formování
mládeže.203 V rámci dospělé populace nebyla dostatečně úrodná půda pro takovouto indoktrinaci,
protože vnímání světa bylo u starší generace vytvořeno za zcela odlišných podmínek. 204 A to za
relativně mírného a vcelku liberálního režimu Rakouska- Uherska pro starší generaci, na který
navazovala zcela liberální a demokratická RČS, ve které si vnímání světa a významů vytvářela
generace, v té době, mladší a střední.
Podobné snahy o práci s mládeží můžeme nalézt i ve zbytku okupované Evropy, kde byl, podle
nacistů, dostatek vhodného obyvatelstva, což dokládá Himmlerův výnos, podle kterého „... měli
nacisté zakládat v jednotlivých státech okupované Evropy samostatné mládežnické organizace,
jejichž hlavním cílem byla převýchova mládeže v nacistickem duchu“.205
V počátku protektorátu nebyly vytvořeny žádné centralistické organizace pro výchovu mládeže
a vše zůstávalo spíše v teoretické rovině, do roku 1941 byla dokonce povolena činnost výrazně
antinacistické mládežnické organizace Sokol, byť je třeba dodat, že v době mezi začátkem okupace
a zákazem Sokola bylo mnoho tisíc jeho členů zatčeno za odbojovou činnost.206
Praktická stránka převýchovy české mládeže nabrala formu až po příchodu Reinharda Heydricha,
201
202

203

Správný kluk, roč. 1944, č. 1 , s. 2
Pestrý týden, roč. 1943, č. 38, s. 3.

ŠPRINGL, J.: Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Diplomová práce,

Praha 2003, Ústav českých dějin, s. 13

204

NEZDAŘIL, P. Propaganda a mládež za protektorátu: Kuratorium a strategie působení na mládež prostřednictvím časopisů. Praha. Rigorózní
práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin. s. 71
205
206

BRANDES,D.: Češi pod německym protektoratem: okupačni politika, kolaborace a odboj 1939–1945. Praha 1999, s.287
BRANDES,D.: Češi pod německym protektoratem: okupačni politika, kolaborace a odboj 1939–1945. Praha 1999, s.48

67

který již v únoru 1942 prohlásil, že je nutné, aby v českém prostoru vznikla centralistická
organizace pro výchovu mládeže,207 a v dubnu 1942 zaslal Heydrich protektorátní vládě v
zastoupení ministra školství Emanuela Moravce přesné pokyny pro zřízení Kuratoria pro výchovu
mládeže v Čechách a na Moravě.208 Organizace měla vycházet z Hitlerjungend, ale měl se brát
ohled na specifika českého prostoru. Od počátku organizace Kuratoria, které velel sám Emanuel
Moravec, spolupracovali a na její přípravě se podíleli i poradci z řad SS.209 Důvodem bylo, že
příprava Kuratoria měla být uchráněna „českého šlendriánu“.210
Samotný oficiální vznik Kuratoria proběhl 28. 5. 1942, tedy den poté, co byl na zastupujícího
říšského protektora proveden atentát. Kuratorium bylo od té doby spojováno s Heydrichovým
jménem a bylo prezentováno jako jeho duchovní odkaz. 211 Aktivní se Kuratorium stalo 17. 6. téhož
roku, slavnostní zahájení činnosti pak proběhlo až 13. 3. 1943 ve Slaném.212
Podle nacistických předpokladů mělo Kuratorium přispět k tomu, že v českém prostoru vznikne
nová generace lidí ztotožňujících se s ideologií nacionálního socialismu. Podle Heydricha bylo
u mladé generace potřeba „napravit, co zkazila za posledních dvacet let špatná, nuceně duchaplná,
intelektuálská a i kvantitativně nadměrná výchova v tomto prostoru“.213

V oblasti vzdělávání během trvání protektorátu došlo k uzavření všech vysokých škol. Docházelo
rovněž k omezování gymnázií, podporovány byly naopak průmyslové střední školy, u kterých
docházelo k poměrně razantnímu rozšiřování.214
V roce 1944 pak došlo v rámci totální mobilizace v Říši ke zjednodušení výuky na obecních
i hlavních základních i na středních školách. Odborné školy byly zavřeny, pokud nepřipravovaly
k zaměstnání, důležitému pro válku. Všechna tato opatření byla samozřejmě prezentována jako
dočasná, dokud nedojde k totálnímu vítězství nad bolševismem.215
3.2.1.

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě

Do začátku září 1942 byly všechny spolky a organizace pracující s mládeží povinny požádat
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o povolení k působení pod hlavičkou Kuratoria. Spolky a organizace, které tak neučinily, měly svou
činnost do listopadu 42 ukončit. Lhůta pro podávání žádostí byla nakonec posunuta na 1. 4. 1943. 216
Z původně působících 3 277 spolků se jich na práci Kuratoria podílelo 2 260. Tyto spolky se lišily
svým zaměření i velikostí a tvořily nejnižší organizační úroveň Kuratoria. 217 Samotné Kuratorium
pak sídlilo v Praze a bylo úřadem protektorátní vlády. 218 Do čela tohoto úřadu byl jmenován
protektorátní ministr školství Emanuel Moravec. Moravec pak jmenoval předsednictvo
s generálním referentem Dr. Františkem Teunerem.219

V ústředním vedení se pak kromě

generálního referenta a hlavních pověřenců vytvořily čtyři pracovní skupiny:
1)

pracovní skupina pro školení vedoucích mládeže, styk se stranami, korespondenci,

finanční záležitosti, smlouvy, subvence, správní záležitosti;
2) pracovní skupina pro sportovní výchovu, závodní sport a školení;
3)

pracovní skupina pro duchovní výchovu mládeže – propagandu, kulturu, výchovu

vedoucích;
4)

pracovní skupina pro sociální výchovu, zotavovací akce s domovy mládeže a se

samostatnou skupinou dívčího referátu.220
Existovaly i další samostatně skupiny, kromě dívčího referátu, například Vnější služba, Hlavní
referát pro školy, vedení Vzorných rojů atd.221
Kuratorium bylo děleno s německou důkladností. První dělící strukturou bylo 11 oblastí, každá
z nich s hlavním pověřencem. Oblasti se dělily na dohromady osmdesát okresů. V čele každého
okresu pracoval okresní pověřenec. Okresní pověřenci pořádali jednou měsíčně celodenní
(metodická, organizační a ideologická) školení pro místní okresní cvičitele. Okresní pověřenec měl
k ruce štáb referentů (tělovýchovný, pro duchovní výchovu, sociální atd.) . Na úrovni okresů trvalo
budování struktury nejdéle, a to až do konce roku 1943. Na okresech fungovaly oddíly pro děti od
desíti do čtrnácti let a pro mládež od patnácti do osmnácti let. Pokud byl spolek dostatečně početný,
doporučovalo se rozdělit ho podle jednotlivých ročníků.222 Doporučovalo se dělení na skupiny po 30
až 80 dětech a ty mohly být dále děleny na družstva po 10 až 20 dětech podle kritéria výkonnosti v

216
217
218
219
220

221
222

Špringl, Jan: Protektorátní vzor mladého člověka. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (1942-1945), In: Soudobé dějiny, č.
1-2/2004, Praha 2004, str. 158
ŠPRINGL, J.: Protektorátní vzor mladého člověka, in: Soudobé dějiny, roč. XI, č. 1–2 (2004), s. 156
Nařízení předsedy Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě ze dne 3. srpna 1942 o výstavbě Kuratoria pro výchovu mládeže v
Čechách a na Moravě. In.: Sbírka zákonů a nařízení 1942 II. Praha 1942, s. 1332
Vládní nařízení ze dne 28. května 1942 o povinné službě mládeže. In.: Sbírka zákonů a nařízení 1942 I. Praha 1942, s. 915
ŠPRINGL, J.: Protektorátní vzor mladého člověka, in: Soudobé dějiny, roč. XI, č. 1–2 (2004), s. 156

Služba domoviny, roč. 1945, č. 1, s. 15
ŠPRINGL, J.: Protektorátní vzor mladého člověka, in: Soudobé dějiny, roč. XI, č. 1–2 (2004), s. 156

69

tzv. povinné službě (viz další podkapitola).223
V první polovině roku 1944 došlo k částečné reformě kuratorní struktury, nejvyšší organizační
strukturou se stal tzv. pospol, sdružující 800 až 1000 dětí, pospol se dělil na čtyři oddíly po 200 až
250 dětech, oddíl na 4 družiny po 50 až 60 dětech a družina na 4 roje po 12 až 15 dětech. 224
Vedoucími jednotlivých rojů se měli stát nejlepší chlapci z daného roje, vedoucími družin se už měli
stávat starší vedoucí.225
Potíží toho kuratorního plánu byl nedostatečný kádr dostatečně nacisticky smýšlejících vychovatelů
a cvičitelů pro českou mládež.226
Jako kádr byli využiti vychovatelé a cvičitelé z již existujících spolků, jak jsem již zmiňoval výše.
Tímto krokem bylo sice zajištěno, že se mládež oficiálně nebude moci realizovat jinde než v
oficiální organizaci Kuratoria, na druhou stranu loajalita velké části vedoucích k nacistickému
režimu byla přinejmenším sporná a mnozí z těchto vychovatelů jistě také byli „sborem vychovatelů
opozice pro českou vládu“.227 Bylo jen otázkou osobního rozhodnutí a osobní odvahy, zda se
jednotliví vychovatelé na nižších úrovních řízení budou řídit direktivami z kuratorního centra.
To si dobře uvědomovalo i vedení Kuratoria a proto požadovalo podrobné zkoumání loajality všech,
kteří se do Kuratoria hlásili v obavě, že by se protektorátní vládou vytvořená platforma mohla ve
skutečnosti stát platformou opozice a odboje.228
Za účelem eliminace tohoto problému byla zavedena povinná školení o výchovných i ideologických
aspektech práce s mládeží.229 Do konce roku 1944 bylo vyškoleno 3500 vychovatelů chlapců a 400
vychovatelek dívek230 Čísla pro Kuratorium sice hezká, nicméně jak ukazují dobové záznamy, ne
vždy se takovýchto školení zúčastnil žádaný kádr lidí: „V táboře vypadali čeští instruktoři Pipota,
Živný, Muhldorf velmi uboze, neměli žádne vystupování. Hlavní část tábora byla průměrná. Mnozí
dokonce blbci. Jak se asi lidé pro tábor vyhledávali, když do druhého tábora přijel kasař z borské
trestnice, do třetího choromyslný a hrbáč. V druhém táboře byli 1. ti, kdo se chtějí stát úředníky, 2.
zvědavci, 3. ti, co byli povoláni proti své vůli“.231
Ovšem to, že člověk absolvoval výcvikový kurz,
ještě neznamenalo, že by ho Kuratorium pustilo ze zřetele. Povinností každého cičitele totiž bylo se
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i nadále vzdělávat na každoměsíčních celodenních školeních v otázkách metodologických i
ideologických.232
Přes veškeré snahy se ale Kuratoriu nepovedlo problém nedostatku vhodného personálu vyřešit až
do konce války, naopak situace se zhoršila poté, co byli na frontu počátkem roku 1944 povoláni
němečtí poradci.233

3.2.2.

Veřejná činnost

Povinná služba mládeže
Největším veřejným projektem organizovaným Kuratoriem se stala povinná služba mládeže. Ta
měla, poskytnout mladistvým “tělesnou, duševní a mravní výchovu nad rámec působení rodiny a
školy“.234 Této povinné službě měly podléhat všechny děti a mladiství od 10 do 18 let, s výjimkou
oprávněného zdravotního omluvení. Dětem a mladistvým židovského původu byl vstup do
organizace zakázán.235
Jednalo se o jednu, posléze dvě dvouhodinovky týdně. Těchto výchovných dvouhodinovek se měla
účastnit veškerá „rasově vhodná“ mládež. Obsah dvouhodinovek byl stanoven direktivně
a centrálně, každá měla obsahovat:

1. část: tělesná výchova: 1) rozcvičení 2) pořadová cvičení 3) utkání/zápas - (lehká atletika,
box, plavání, bruslení …) 4) „bojová hra“ (fotbal, rugby, hokej …)

2. část: duchovní výchova. Té bylo vyčleněno ze 120 minut 35 minut. Jejím cílem mělo být
„...dát mládeži správný obraz okolního světa, ukázat přednosti i chyby minulosti, velikost
přítomné doby, v níž naše mladež vyrůstá a výhledy do budoucnosti, která bude otevřena
všem národům nové Evropy“.236 Skládala se 1) provolání bojového hesla, typu: „Stejná krev
patří do společné Říše“237 2) zpěv - tomu mělo být věnováno asi 15 minut a šlo především o
lidové písně.238 3) probírání důležitých témat z oblastí dějin, Říše, kultury a o novém
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způsobu života.239
Později, po přidání druhé dvouhodinovky měla být první věnována čistě sportovním aktivitám
a druhá čistě „duchovnímu rozvoji“.240
Od roku 1943 se začaly v rámci povinné služby ustavovat tzv. Vzorné roje, které měly Povinnou
službu vykonávat jak jinak než "vzorně". Vzorné roje byly určeny pro kluky mezi 13 a 15 roky,
kteří ukázali dostatečné přijetí nacistické ideologie a byli bráni jako potencionální budoucí kádry
výchovy mládeže. Do budoucna se tak měl vyřešit zmiňovaný problém s nespolehlivými
vychovateli a vedoucími. Chlapci se přijetím zároveň zavazovali, že dají Povinné službě veškerý
svůj volný čas.

241

Jak dokládá předchozí odkaz, u příležitosti vzniku Vzorných rojů, v situaci

obecného šetření s papírem, vznikl nový časopis s příznačným názvem Vzorný roj. Na konci roku
1944 bylo na území protektorátu údajně 120 Vzorných rojů po 15 až 20 členech.242
Z členů Vzorných rojů byli rekrutováni chlapci do vznikajících ZZ oddílů zvláštního nasazení.243 Ty
měly být nasazeny na odstraňování následků spojeneckého bombardování. Do dubna 1945 bylo
vytvořeno 59 těchto skupin o průměrném počtu 30 chlapců, v tomto případě starších 15 let.244
Na konci války se dokonce z příslušníků ZZ oddílů měla rekrutovat dobrovolnická Svatováclavská
rota, která měla být nasazena na východní frontě. Dostavilo se ovšem pouhých 77 dobrovolníků, a
proto bylo od celé záležitosti upuštěno.245
Dívky měly být nasazeny v poslední skupině, kterou Kuratorium vytvářelo v rámci Povinné služby,
v "Pomocných jednotkách", tam měly společně s chlapci působit jako zdravotnice, kuchařky nebo
ošetřovatelky. Chlapci v takových jednotkách měli zajišťovat rozdělování potravin, doprovod
automobilů rozvážejících potraviny a další pomocné práce. V březnu 1945 čítaly Pomocné jednotky
asi 2000 pomocníků.246
Odkaz Reinhardta Heydricha
V rámci programu Odkaz Reinharda Heydricha dostala učňovská mládež, příležitost účastnit se
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letních dovolených táborového stylu.247 Heslem bylo "Zotavená 10 000 mladistvých". Poprvé
proběhla v létě 1943 pod vedení 120 instruktorů. Obdobná akce se konala i následujícího roku.248
Plánovaná byla i zimní akce pro venkovskou mládež.249
Sportovní akce
Reinhard Heydrich ve svém projevu v únoru 1942 prohlásil, že k vytržení české mládeže z
působnosti školy, která byla plná negativních vlivů, bude nejlépe využít sportu. 250 A nacisté, věrni
odkazu svého zastřeleného protektora, jeho slova vzali vážně. Sport měl být hlavním lákadlem
Povinné služby. A vzhledem k monopolu, který Kuratorium po roce 1942 získalo na mládežnické
organizace, kdokoli z mladých se chtěl více věnovat nějakému sportu, musel se stát členem spolku,
který byl zároveň součástí Kuratoria, a tedy musel participovat na Povinné službě.
Největší sportovní akce, která byla v Protektorátu uspořádána, byly Dny mládeže v roce 1943.251 a
která se pro velký úspěch opakovala v roce 1944 rovnou celým Týdnem mládeže. Ke sportu byla
samozřejmě přimíchána i ideologie: „Po celých 6 dnů svych Letních her v různorodém sportovním i
duchovním závodění vytváří pro celý národ mohutný příklad nového postoje, správného života,
výchovy i zábavy a ukazuje světu, že mladá česká generace se dobře připravuje na svoji národní,
říšskou i evropskou budoucnost, bez ohledu na všechny falešne hlasy nepřátelů Evropy, které se
snaží svést i naši mládež s jediné cesty života, s cesty evropské." 252
Mimo akcí sportovních, ale třeba i kulturních, které Kuratorium pořádalo, bylo ještě mnoho jiných.
Všem se ovšem z hlediska rozsahu práce nemohu věnovat a výše uvedené považuji za
nejdůležitější.

3.2.3.

Mediální působení

Speciálně zaměřeno na mládež bylo několik časopisů.
Přímo v rámci Kuratoria začal vycházet měsíčník Náš Směr,253 který se stal něčím jako příručkou
pro vedoucí a vycházel až do dubna 1945. Byl tištěn ve verzi pro chlapce a pro dívky a to od října
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1943.254
Interní časopisy Kuratoria
Velmi podobné byly měsíčníky Služba domoviny, již zmíněný Vzorný roj, Výcvikové směrnice ZZ,
časopis Cvičitel a Vzdělávací služba. Poslední jmenovaný časopis však vyšel pouze dvakrát a byl
pokusem o periodikum zabývající se čistě „duchovní výchovou“ mládeže. 255
Stylem cyklostylových letáků bylo pak vydáváno periodikum Tisková služba české mládeže a jeho
cílovou skupinou byly redakce ostatních protektorátních periodik, které z něj měly získávat
informace o činnosti Kuratoria pro svoje vlastní články.256
Časopisy pro mládež
Mezi nejznámější veřejně dostupná periodika patřily časopisy Správný kluk, Dívčí svět a Zteč, na
které se v této podkapitole zaměřím. Významný byl i křesťanský týdeník Dětská neděle. Během
Protektorátu pak bylo zastaveno například vydávání časopisů Mladý hlasatel a Kulíšek.
Správný kluk se honosil heslem "časopis radostného mládí" a byl určen pro cílovou skupinu
chlapců mezi 10 až 14 lety a nejčastějším útvarem byla dobrodružná povídka. Časopis víceméně
přebral čtenářskou obec časopisu Kulíšek, jehož vydávání bylo zastaveno krátce a po zahájení
vydávání Správného kluka v červenci 1943.257 S časopisem spolupracoval i Jaroslav Foglar,
legendární autor knížek pro kluky a přispíval do časopisu svým komiksem Svorní gambusíni,
inspirovaným jeho slavnými Rychlými šípy. 258 Vedle toho Foglar uvřejňoval dobrodružné povídky a
slavné bobříky.259
Foglar rovněž organizoval tzv. čtenářské kroužky, které získaly popularitu hlavně v předválečném
období, kdy jich údajně existovalo téměř 25 000. 260 V rámci klubů šlo o to, zapojit kluky a holky z
malých vesnic a městeček, kde neexistovala místní skautská organizace, do činnosti podobného
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typu. Každý klub měl mít alespoň 4 členy a Foglar na stránkách Mladého hlasatele, a v
protektorátním období Správného kluka, uveřejňoval pro tyto kluby pokyny. Každý klub měl na
oplátku povinnost poslat jednou za měsíc hlášení o své činnosti do redakce. 261 Foglarovi pokyny,
stejně jako komiksy, byly zcela politicky neutrální, kdo ale nechtěl oficiálně ukončit činnost svého
kroužku, musel odebírat Správného kluka, ve kterém se to propagandistickými tématy jen hemžilo.
Činnost jednotlivých kroužků pak byla, kontrolována ze strany Vzorných rojů. 262 V roce 1944
údajně existovalo na 4000 "Kroužků Správného kluka" s cca 40 000 členy, kteří odebírali tento
časopis.263 Foglar však v roce 1944 redakci Správného kluka opustil a od té doby nastal postupný
úpadek jejich práce. Poslední plnohodnotná rubrika Kroužek Správného kluka vychází v červnu
1944 a je následně přerušena s tím, že mnoho mladých je na Kuratoriem organizovaných táborech a
kroužky jsou tudíž nekompletní. K obnovení činnosti po prázdninách však nedošlo.264
Zteč měla heslo "list nové generace". Časopis vycházel každých čtrnáct dní od podzimu 1942 do
jara 1945 a byl nejdéle vydávaným časopisem Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na
Moravě. Přinášel informace, které se v první řadě týkaly činnosti Kuratoria. Objevovaly se v něm
i statě popisující a vysvětlující tehdejší všeobecné dění, a to samozřejmě ve stejném duchu, jak ho
popisoval a vysvětloval i jiný oficiální protektorátní tisk.
Zteč měl oslovit dospívající mládež od 15 do 18 let prostřednictvím různých povídek a příběhů,
které v sobě často měly silný propagandistický náboj. Povídky se zde však neobjevovaly tak často,
jako například ve Správném klukovi. Své články v něm uveřejňovali funkcionáři Kuratoria i někteří
protektorátní, s okupanty kolaborující, novináři. Do časopisu byly občas přebírány i články, které
původně vyšly v novinách a byly určeny pro starší populaci. V roce 1943 se na jeho obsahu svými
příběhy také podílel Jaroslav Foglar. Jeho příspěvky však ani zde nebyly poplatné době a byly
psány ve stejném duchu, jako jeho texty před vznikem protektorátu.265
Zteč si, co se propagandy týče, nebrala příliš servítky. Na jeho stránkách se běžně objevovala hesla
typu: „Věříme ve vítězství Říše“,266 „židomarxistický kapitál“,267 „V této válce proti sobě stojí dva
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světy: Kapitál a zpátečnická reakce, proti práci a pokroku“, 268269 „Vítězství Říše nebo sovětská
Evropa“,270 „Rasa a národ“271 atd. Podle Rennera měl časopis už během prvního ročníku čtenost asi
80 000272 a dostávalo se jim nejen informací o činnosti Kuratoria, ale i o zvěrstvech spojeneckých
armád, rasové nadřazenosti árijské rasy, hrůzách bolševismu, správnosti nacionálního socialismu a
dalších neomylných pravd.273
Dívčí svět vycházel od konce roku 1943 do poloviny roku 1944 a již podle názvu lze dovodit, že se
zaměřoval především na dívčí publikum, a to v poměrně rozsáhlé kategorii 10 až 18 let. Důraz byl
kladen na texty zdůrazňující poslušnost, pracovitost atd. Prostor dostávala i ideologie, ostrakizace
„nepřátel nového řádu“, pozitivní vztah k Německé říši atd. Časopis se rovněž věnoval postavení
žen v Říši a mimo ni a činnosti Kuratoria. Byly rovněž zavedeny obdoby Kroužků Správného
kluka, tedy Kroužky Dívčího světa. Ovšem vzhledem k tomu, že s nimi nespolupracoval Jaroslav
Foglar, nikdy nedosáhly ani zlomku popularity Kroužků Správného kluka. 274275
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4) Ekonomická propaganda a „klid na práci“
V této podkapitole se budu věnovat především propagandistickému působení protektorátního
režimu a nacistické okupační moci na široké, pracující vrstvy obyvatelstva, především
kvalifikované české dělnictvo, nutné k udržení německého válečného hospodářství.

4.1.

Hospodářská situace

Český průmysl a zemědělství i finančnictví měly klíčovým způsobem přispět k válečnému
hospodářství Říše.276 O významu protektorátu svědčí konference konaná koncem roku 1941 v Praze.
Tehdejší zastupující říšský protektor Heydrich zde zdůraznil význam protektorátního hospodářství
ku prospěchu konečného vítězství Říše a její nové Evropy. “Českomoravské hospodářství, nehledíc
k vyživovacímu hospodářství a několika jiným oborům, jest nejen s to dodávati v budoucnosti, tak
jako v minulosti významné přebytky své hospodářské kapacity na jihovýchod, nýbrž představuje i
přirozený most, spojující Říši s jihovýchodem. Za války jest, a to budiž mou připomínkou
hospodářství Čech a Moravy, odpovědnou povinností mobilizovati ještě intenzivněji všechny síly
podle směrnice německého vedení.“277
I proto byl Protektorát převeden na centrálně řízené válečné hospodářství, což umožnilo Říši daleko
lépe kontrolovat lidský i ekonomický potenciál oblasti. Hospodářský potenciál protektorátu byl
mimo jiné využíván pomocí arizace, vynucených prodejů, dosazování důvěrníků nebo
vyvlastňování.278
Po vypuknutí války byl zaveden přídělový systém na určité potraviny (maso, mléko, tuky, čaj, káva
…), který omezoval množství těchto komodit na osobu. Protektorátní establishment se tuto
záležitost snažil prezentovat jako „zabezpečení spravedlnosti“ při výživě obyvatelstva.279
K účelu centrálního řízení ekonomiky byly zřízeny instituce jako Nejvyšší úřad cenový, který
limitoval nákupní i výkupní ceny komodit a produktů,280 mobilizaci průmyslu mělo na starosti
ministerstvo hospodářství a práce.281
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Oblast mezd a mzdové politiky v klíčových odvětvích přešla pod kontrolu okupační správy, což
mělo být propagandistickým tahem, neboť dělnictvo pak mělo oceňovat za růst mezd, který reálně
v mnohých odvětvích probíhal, právě okupační správu.282
Nejdůležitějším odvětvím protektorátního průmyslu a hospodářství pro Německou říši, pak byl
průmysl zbrojní, tradičně rozvinutý v českých zemích již od dob Rakouska – Uherska. Zde
docházelo k investicím a rozvoji výrobních kapacit i k podpoře samotného kvalifikovaného kádru
dělnictva pomocí speciálních dávek a vyšších platů v tomto odvětví. 283 Tím samozřejmě, stejně jako
ve zbytku Říše, došlo ke zvýšenému převedení materiálu i lidských zdrojů do zbrojní výroby, čímž
utrpěla především výroba spotřební, což vedlo k nedostatku spotřebního zboží, stále se
prohlubujícímu směrem ke konci války. Zbrojní průmysl od roku 1942 přešel pod kontrolu zbrojní
komise a protektorátní zbrojní průmysl tak přešel zcela pod kontrolu říšského ministerstva pro
výzbroj a munici.284
Říše potřebovala nahrazovat i ztrátu mužské pracovní síly na domácí půdě, vzhledem k válečnému
stavu a zvýšené velikosti armády. K tomu měly, nejenom v protektorátu, sloužit takzvané nucené
práce. K prvnímu transportu dělníků do Říše z území protektorátu došlo již v březnu 1939, tedy
ještě před vypuknutím války, a to z Prahy o celkovém počtu 750. 285 Do roku 1945 bylo nuceně
nasazeno přes 640 tisíc lidí.286 Nucené práce byly oficiálně dobrovolné, po demisi Krejčího vlády v
lednu 1942, se však novým ministrem hospodářství a práce stal Walter Bertsch, který poprvé určil
oficiální pravidla pro to, kdo je na práci do Říše povolán.287
Zemědělství bylo rovněž přísně centrálně řízeno a mělo zásobovat nejen území protektorátu, ale i
pomáhat se zásobováním Říse. Vzhledem k tomu, že v První světové válce porazil v konečné fázi
Německo hlavně hlad, věnovali nacisté na obsazených územích zemědělství značnou pozornost.
Dodržování přesně daného řádu osevu plodin a pěstování zvířectva bylo přísně kontrolováno a jeho
nedodržování přísně sankcionováno. Pro zajištění dostatečné produkce byli v období sklizně do
zemědělství nuceně převelováni i lidé z jiných oblastí hospodářství. Ze zemědělství také nebylo
možné svévolně odejít a pracovat v jiném odvětví hospodářství.288
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Kontrolován a omezen byl i protektorátní zahraniční obchod, a to ve všech oblastech
hospodářství.289
Byla zavedena pracovní povinnost pro všechny mladé muže ve věkovém rozmezí 16 až 25 let. A
když to přestalo stačit, byla zavedena i omezená pracovní povinnost pro ženy. V roce 1942 už pak
prakticky neexistoval pojem „nezaměstnaný“ a počet celkových odpracovaných hodin se na území
protektorátu mezi lety 1941 a 1944 zvýšil o více než 50 %. Propuštění z práce pak bylo bez
povolení úřadu práce290 nelegální. 291 Kromě povinnosti zůstat jako pracovník v zemědělství, byla v
roce 1941 zavedena i takzvaná pracovní knížka, jako povinný průkaz. Tato knížka obsahovala
pracovní kvalifikaci každého občana a bez ní nebylo možno nastoupit do jakéhokoli námezdného
zaměstnání. Povinnost zřízení tohoto dokladu se týkala asi 2,5 milionu lidí mezi 14. a 70. rokem
věku, kteří žili na území protektorátu.292 Zakazovalo se také řešit spory mezi zaměstnavateli a
zaměstnanci propouštěním či stávkami.293
Důležitým krokem bylo zrušení celní hranice mezi protektorátem a Německou říší, což se stalo
1. 10. 1940, což bylo v protektorátním tisku prezentováno jako návrat k přirozenému stavu, který
byl dočasně uměle přerušen rozpadem habsburské monarchie. Se zřízením celní unie se
protektorátní podniky plně integrovaly s hospodářským prostorem Říše a začaly pro ně platit
německé zahraniční dohody, celní tarify a spotřební daně. „Podniky v protektorátu mají zčásti
podstatně jiné výrobní podmínky než podniky v Říši. Vysoké ceny tovarů mohly být zčásti chráněny
jen značnými cly, která nyní odpadnou. Mnohá průmyslová odvětví budou musit proto podnikat
větší investice pro pronikavou racionalizaci svých závodů, budouli chtít v budoucnu obstáti v
konkurenci s říšskými firmami. Tyto potíže budou jistě zmírněny válečným hospodářstvím, které
jednak řízenou spotřebou dalekosáhle znemožňuje výprodej, jednak svým plánovitým, podle
naléhavé potřeby vedeným řízením zajišťuje výrobě odbyt. Proto byla na určitou dobu uskutečněna
převodní opatření pro ohrožená hospodářská odvětví.“294
České hospodářství bylo skutečně do roku 1943 jakýmsi klidným ostrovem uprostřed rozbouřených
evropských vod a materiální situace určitých privilegovaných vrstev obyvatelstva, jako bylo
dělnictvo ve zbrojním průmyslu, se v období 1939 až 1943 objektivně zlepšila.
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Po vyhlášení totální války v únoru 1943 proběhlo v protektorátním hospodářství mnoho změn. Byl
zastaven provoz podniků, které nebyly důležité pro válečnou ekonomiku a zásobování, například
obchody s klenoty, cukrovím, luxusním oblečením z kožešin, hudebními nástroji atp., a to pomocí
vládního nařízení o uvolnění pracovních sil.295 Nový protektor K. H. Frank komentoval zavedení
totálního módu hospodářství na manifestaci v Lucerně, těsně po vyhlášení totální války
Goebblesem v únoru 1943 téměř omluvným tónem. „Čím rychleji a důkladněji pracujeme, tím
dříve můžeme zvítězit, a tím se také dříve můžeme po vítězství vrátit k normálním mírovým poměrům
a válečná opatření, zajisté tvrdší, zrušit. Postarali jsme se, aby tvrdosti plynoucí z válečných
opatření byly vyrovnány se státní podporou nebo vzájemnou pomocí, a zařídili jsme, aby po
vítězství všichni opět mohli se vrátit na své pracoviště v domovině, které si oblíbili, po případě, aby
dále mohli vésti rodinný obchod, věnovat se starému povolání. Chtěl bych dále konstatovat se vším
důrazem, že naprosto se nepomýšlí na to, aby omezovacích opatření, která jsou teď nutná, bylo
pohodlně využito snad národně politicky. Tato opatření postihují Němce a Čechy stejnou měrou
a budou zde, bez ohledu, kdo je postižen, jenom přechodná právě tak jako v celé Říši."296
I rolnictvo bylo zapojeno do zápasu o nezávislost Říše na vnějších dodávkách potravin. Bylo
zavedeno zcela řízené hospodaření, které velmi často spočívalo hlavně ve zvyšování povinných
dodávek. Cílem pak mělo být zajištění plynulého zásobování potravinami v protektorátu.297
Co se rolnictva týče, v roce 1944 přišla nová direktiva. Rolníci se napříště měli zaměřit především
na rostlinnou výrobu, která vyžaduje méně prostoru.
„V zájmu celku jde zejména o to, aby se přesunula zemědělská výroba z živočišné na rostlinnou,
která potřebuje sedmkrát méně plochy. Aby se zajistila výživa našeho národa, musí býti sledována
tato směrnice, neboť odpovídá zkušenostem a poznatkům vyživovací politiky Velkoněmecké říše, s
níž jsme musili uvésti v soulad i vyživovací politiku Čech a Moravy. Zajištění výživy všeho
obyvatelstva protektorátu, zejména ve velkých průmyslových střediscích, je prvnímpříkazem
zemědělců, kteří splněním svých povinností, pilnou a svědomitou prací podlesměrnic jim
přikázaných v rámci zemědělské politiky Říše, staví se do řad všechevropských zemědělců a
spolupracující na vybudování nové evropské vyživovací základny.“298

4.2. Sociální propaganda
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Celkově nejzvýhodněnější kategorií byli, jak už jsem naznačil v předchozí podkapitole, dělníci
pracující ve válečném průmyslu. Počínaje úředními výhodami, kdy osoby pracující ve válečném
průmyslu úřady nesměly předvolávat příliš často, aby tak válečná výroba nebyla oslabena, 299 dále
materiálními výhodami v podobě zvýšeného přídělu tuků pro těžce a velmi těžce pracující a také
například erárním vydáváním bot či bicyklů nebo zřizováním závodních kantýn, ve kterých
strávníci nepotřebovali přídělové lístky.300
K propagandě mířené na dělníky lze rovněž zařadit poskytování lázní a zotavovacích rekreací,
lázeňských pobytů či polévky pro dělníky zdarma. „Ostravští dělníci se také brzy spřátelili se svým
okolím. Pokud se neslunili na terase, nejedli a neodpočívali při dobrém pivečku, chodili okolo
luhačovických stavení a seznamovali se s luhačovickými lidmi a s jejich prací. Za pobytu v lázních
byly uspořádány pro dělníky dva kabaretní večírky, z nichž jeden byl vysílán také rozhlasem. Den
byl rozdělen tak, aby se dělníci co nejlépe zotavili. Ráno byl budíček, pak čtvrt hodinka tělocviku,
odpočinek na terase a pak do oběda měli dělníci možnost zvolit si zábavu, jakou chtěli.“301
Po nástupu R. Heydricha začala být naplno uplatňována politika cukru a biče. Smrt záškodníkům
a výhody pro dělníky. Heydrichův mediální obraz měl být obraz "Otce dělníků", jejich ochránce,
který zatočí se zlými kapitalisty, nepoctivými obchodníky a lichváři. Okamžitě po jeho nástupu
začaly pracovat tzv. stanné soudy, trestající převážně podomní obchodníky prodávající za
přemrštěné ceny a padělatele potravinových lístků.
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Zboží zabavené podomním obchodníkům či

padělatelům mělo být pak rozdělováno do kantýn průmyslových podniků.303
Protektorátní tisk poukazoval na protektorovu otevřenost a vstřícnost vůči dělníkům a jejich
materiálním potřebám. Brzy po jeho nástupu hlásalo České slovo: „Poněvadž hospodářství
protektorátu samo o sobě není s to, aby toto zlepšení umožnilo, postaral se o to, aby Říše vyšla
českému dělnictvu vstříc. Ve smyslu reality a spravedlnosti dostane se pracujícímu obyvatelstvu
protektorátu většího přídělu tuku. Tento příděl je větší o 420 gramů. Říše tak ukazuje svoji
velkorysost, nikoliv slabost, která ukazuje na sílu německého zabezpečení výživy.“304
V době vlády Reinharda Heydricha byly 3 000 dělníků ze zbrojního průmyslu poslány na
dovolenou do státem zřízených rekreačních zařízení. Celkově měl být vytvářen dojem, že dobrá a
kvalitní práce ze strany dělníka dojde zasloužené odměny ze strany nacistického státu a jeho
299
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protektorátní loutky.
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Jako příklad uveďme právě lázeňské pobyty Reinhardta Heydricha: „…

Říše vidí v českých dělnících spolupracovníky a podle toho hodnotí i jejich práci, všechna úřední
místa mají živé pochopení pro jejich potřeby. Je to postoj, který odpovídá nacionálně
socialistickému názoru na hodnotu práce. Také na českém dělnictvu jest, aby plně chápalo velikost
a závaznost úkolů, které jsou od něho očekávány, zvláště v době, v níž jde o velký boj dvou světů,
starého řádu, ovládaného plutokratickým kapitalismem a bolševismem, a světa nového, který
přináší sociální spravedlnost a lepší hospodářský řád v duchu německého nacionálního
socialismu.“306
I po atentátu na Heydricha byl Heydrich líčen jako velký přítel dělnictva. „Jádro mas, které se
poklonilo velikému mrtvému na čestném nádvoří Hradu, tvořili dělníci. K nim měl zesnulý nejblíže.
Práce tvoří skutečné hodnoty. Práce tvoří národní důchod, práce dává dějinám směr a odevzdává
budoucím generacím dílo. Práce je základem nacionálně – socialistické revoluční ideologie
a pracovníci rukou pilířem národa a budovateli nového řádu. Reinhard Heydrich si byl vědom, že
český dělník stejnou pracovní účastí má právo na stejné sociální výhody, které se dostávají
německému dělníku, protože s ním stojí ve stejné pracovní frontě. A tomuto vědomí dal výraz celou
svou prací v úřadě zastupujícího říšského protektora. Proto také lidská účast širokých mas
pracujícího lidu dala ráz rozloučení, které Praha projevila při poslední cestě Reinharda Heydricha.
Účast dělníků všech pracovních odvětví, delegace venkovských měst, pracovní celky jednotlivých
oborů lidské práce, četné květinové dary prostých lidí a árijský pozdrav všeho obyvatelstva, to vše
bylo jednomyslným výrazem vztahů, které vybudoval padlý hrdina k českým pracujícím lidem.“307
Pozitivně bylo prezentováno i nucené nasazení, které bylo předkládáno jako zcela dobrovolné
verbování českých dělníků do Říše, kde je čekaly vyšší platy a velké sociální výhody. 308 Dělníci
měli mít v Říši k dispozici česky psaný tisk a časopis Dělník, který měl pomáhat česko-německé
spolupráci. V protektorátním tisku byli tito dělníci vyzdvihováni jako hrdinové české práce, ti
nejlepší z nejlepších, skuteční úderníci nacionálně socialistické práce, kteří reprezentují český národ
v Říši.309 Při návštěvě českých dělníků v Říši na jaře roku 1940 měla delegace české Národní
odborové ústředny zaměstnanecké podle tiskové zprávy možnost se přesvědčit o jejich vynikajících
pracovních podmínkách. Každému pracujícímu se podle jejího dojmu dostávalo dostatečné denní
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dávky jídla a výměra jeho platu měla být až 80 říšských marek týdně.310311
“V mateřské řeči domluví se čeští dělníci i na ošetřovně, kde dva lékaři mluví bezvadně česky.
Zdravotní zařízení jsou dokonalá. Pečují o ně ošetřovny v jednotlivých táborech, jež jsou podřízeny
ústřednímu lékařskému vedení, které má k dispozici vlastní, moderně vybavenou nemocnici. Ale ani
na duševní potřeby není zapomínáno. Čeští dělníci jsou pilnými čtenáři. Dochází sem několik
českých denních novin. O české dělníky je v Říši dobře postaráno, jejich národní příslušnost,
i hrdost, není nikterak na závadu, aby nebyla spravedlivě hodnocena jejich práce a výkon."312
Tato propaganda měla vést především k tomu, aby se "dobrovolná" služba v Německu stala opravdu
dobrovolnou.
Docházelo k vyrovnávání hladiny mezd mezi Německem a protektorátem, což vedlo k jistému
zvýšení mezd v prvních měsících trvání protektorátu. „V pohybu cen a mezd, ovšem, záměrně
dirigovaném, nevidíme žádné neštěstí. Vždyť zaměstnancům je jedno, platí-li vyšší ceny, pakliže
dostávají vyšší mzdy. Rovněž je jedno, zdali za svou práci dostávají koruny či marky. Rozhodující
je, aby si je mohli vydělat a aby cenová hladina nestoupla ve větší míře nežli mzdy.“313
Navíc, jak hlásil deník Venkov v únoru 1940, nezaměstnanost byla odstraněna a bylo zajištěno
plynulé zásobování potravinami.314 Nacistická politika měla přinést blahobyt a kulturní úroveň
národa a všech jeho příslušníků. Sociální politika byla prezentována jako ochrana a rozvoj zdraví,
rozumových a hospodářských sil národa.315
Dělnické listy často informovaly právě o sociální politice v rámci Říše a je pravdou, že sociální
politika nacistického státu byla i v rámci protektorátu značné propracovaná. Jako příklad uveďme
změnu u soukromých zaměstnanců v průmyslu a v maloživnostech, kde se stanovovala výše platu
podle počtu odpracovaných let, výkonnostní přídavky, či se zlepšovalo postavení pozůstalých
příslušníků, kteří byli závislí na dělníkově platu a jiné. Byly zavedeny i bonusové potravinové lístky
pro lidi pracující v noci. 316
Zvýšeny byly důchody, konkrétně v dubnu roku 1942 došlo ke zvýšení starobních důchodů o 20 %,
vdovských o 33 % a sirotčích o 75 %. „K zlepšení důchodového pojištění dělníků přistupuje ještě
nemocenské pojištění důchodců Ústřední sociální pojišťovny, kterým důchodcům invalidním
a starobním, jakož i vdovám a sirotkům je zaručen právní nárok v zásadě na tytéž požitky, jaké mají
310
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pojištění dělníci sami. Nové vládní nařízení je opravdu velkorysé a ukazuje prakticky zásady
nacionálního socialismu vůči pracujícím lidem. Dělníci opouštějící práci nebudou, jak tomu bylo
dříve, pokládáni za zbytečné členy lidské společnosti, nýbrž právě naopak. Uznáním jejich nároků
na sociální vymoženosti jest i oceněním jejich celoživotní práce.“317
Nacisté se prezentovali v roli ochránců zájmů všech pracujících a ukazovali nacionální socialismus
jako ideologii, která do popředí svého zájmu postavila úplné vyřešení sociální otázky. Nová sociální
politika se měla soustředit na každodenní život všech dělníků a zaměstnanců (např. péče o zdravé
a moderní bydlení, zásady hygieny práce atd.) a na zajištění sociálního pojištění. Pracující byli
vyzýváni, aby na tyto zlepšující se podmínky odpovídali udržováním klidu, pořádku a zvýšením
pracovní produktivity.318
Propaganda ukazovala protektorát jako klidné prostředí s velkou úrovní české autonomie. Pověstný
„klid na práci“ však nestačil k tomu, aby byl český průmyslový a zemědělský potenciál vytěžen na
maximum. Dělník měl být nabádán k pečlivé a aktivní práci, přičemž si on sám měl myslet, že je to
to nejlepší, co může dělat. To vše však nemělo vyvolávat averzi mezi dělníky.319
Zbraní rolníka měl být pluh, zbraní dělníka jeho výkon, přičemž žádný se neměl nechat zmást
„zločinnými našeptávači“, ohrožujícími budoucnost českého národa v „nové Evropě“. „Ve dnech,
kdy bylo českému národu důrazně připomenuto, že má poslední příležitost plně osvědčiti svoji
věrnost Říši, je třeba tento příklad dělnictva zvlášť vyzdvihnouti. Český dělník prokázal, že kráčí
jedině správnou cestou, jež vede k zachování národa a zajištění jeho budoucnosti.“ 320 Při dodržení
těchto pravidel měla být všem zajištěna účast na výdobytcích nacionálního socialismu.
Po vyhlášení totální války se muselo obyvatelstvo protektorátu stále větší mírou a proti vůli své
většiny podílet na vyzbrojování stále více prohrávající Říše. Životní úroveň se zhoršovala,
zásobování vázlo. Na stránkách tisku se však lidé dozvídali především o zvyšující se životní úrovni
dělníků a zotavovacích akcích pro ně a samozřejmě neustále postupujícím Wermachtu. Pokračovalo
se i v prezentaci lázeňských pobytů.321
Bylo třeba cílit na loajální přístup dělníků k Německu a ze „správného úhlu pohledu“ ukazovat
aktuální události a vytvořit tak dojem vítězné Říše a jejích úspěchů, kterých se samozřejmě
v posledních fázích války jaksi nedostávalo. Lidé měli mít pocit, že všechny čeká jen šťastná
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budoucnost v pevném objetí s Říší.322
Dělníci měli i ke konci války nadále jezdit na ozdravné pobyty a obyvatelům protektorátu mělo být
předkládáno, že stav věcí je neměnný a Říše brzy provede svůj „konečný úder proti nepřátelům
nové Evropy“. I v závěru války pak tisk hlásal, jak je český dělník spokojený s nadvládou Říše:
„Rozhodující při tom je, že český dělník cítí, že všecka tato opatření jsou výrazem nového
socialismu, za nějž bojuje Německo Adolfa Hitlera. S touto ideou oddává se český dělník svému
povolání a právě tak jako český inženýr podává ze všech svých tělesných i duchovních sil nejlepší
výkon bez jakéhokoliv donucování.“323
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5) Dosažené cíle nacistické propagandy v Čechách a na Moravě
5.1. Krátkodobé hospodářské cíle
Hospodářské cíle nacistické okupace byly

především v posílení nezávislosti Říše na dovozu

potravin a využití pokročilého těžkého průmyslu na území protektorátu ve prospěch válečného
hospodářství Říše. K tomuto účelu směřovala i propaganda, výrazně cílená na klid a sociální
výhody, za které měl být klid na území Čecha Moravy jaksi "kupován". Propaganda se až do konce
války snažila prezentovat vítězné a postupující Německo tak, aby byl na území protektorátu
zachován klid a dobrá pracovní morálka. Lze říci, že tato snaha, jak uvádím v kapitole 4, byla
relativně úspěšná.
5.1.1.

Měnová politika

Na území Československa zabraném a připojeném k Říši na základě Mnichovské dohody došlo na
podzim roku 1938 ke stažení čs. korun z oběhu a jako platidlo byla stanovena říšská marka.
Transakce byla provedena v poměru 8,33 korun za jednu říšskou marku. Následně byla NBČ
nucena německé straně převést 14,5 tuny zlata. Na zbytkovém území Československa bylo
současně podstatně zpřísněno vázané devizové hospodářství, kdy veškerý vývoz kapitálu podléhal
souhlasu NBČ.
Dalších více než 23 tun zlata získali nacisté po okupaci převedením československého zlata z účtů
v BIS ve Velké Británii, a to i přes intervence Francie proti tomuto převodu.324
Marky, za které německé subjekty kupovaly české zboží či kterými platily českým podnikům za
dodávky, byly odváděny Říšské bance a ukládány na zvláštních účtech, které nebyly vůbec, popř.
jen částečně vyrovnávány. Zboží nakoupené Němci za marky v protektorátu tudíž bylo fakticky
placeno inflační emisí nových korun. Ceny byly regulovány, přičemž úředně stanovené
spotřebitelské ceny se mezi březnem 1939 a dubnem 1945 zvýšily o 62 % a velkoobchodní ceny
o 59 %. Kvůli nedostatku základního zboží na trhu byl zaveden přídělový systém na potraviny a
další spotřební zboží, souběžně s ním však existoval černý trh.325
Po dobu protektorátu obvykle platil kurz marky ke koruně 1:10.
Monetárně se protektorát nacistům, díky nepoměrnému kurzu marky a koruny a díky získaným
zásobám zlata, rozhodně vyplatil.
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5.1.2.

Průmyslová a zbrojní výroba

Německo zabráním zbytku Českých zemi v březnu 1939 získalo rozsáhlý průmysl zbrojní, hutní,
chemický i rozsáhlé strojírenství, které poskytovalo skvělou příležitost připravit jej pro válečné
účely. Tuto obrovskou síť průmyslové výroby získali nacisté zcela nepoškozenou a okamžitě
připravenou k převedení na válečnou výrobu.
Vývoj průmyslovou v protektorátu se odvíjel především od všeobjímající militarizace průmyslu
Čech a Moravy pro potřeby německého válečného průmyslu. Předválečná skladba průmyslu byla
vyváženější a podle národních potřeb, byť exces vojenského průmyslu byl i v té době značný.
S postupující militarizací ovšem stoupal význam odvětví důležitých pro válku, především ocelářství
a strojírenství. V ostatních odvětvích, která nebyla pro válku přínosná, se výroba snižovala,
především v pozdějších fázích války. Ke konci války bylo rovněž do českých zemí přenášeno stále
více průmyslové výroby z Německa, neboť tam nebyly vystaveny intenzivnímu bombardování
spojenců. Index průmyslové produkce za dobu války celkově vzrostl o 18 %.326
V Čechách a na Moravě docházelo také k arizaci průmyslu. K tomu okupanti používali například
dosazení německých důvěrníků do podniků, případně dosazování lidí přímo odpovědných Hitlerovi
na důležité pozice v průmyslu. Německý kapitál se stal prostředkem k získání moci nad podniky.
Proniknutí německému kapitálu do českého průmyslu pomáhala hospodářská situace, kdy
převládala vysoká monopolizace podniků a koncernů. Němcům stačilo získat vliv v nejvýše
postavené firmě koncernu a tím také vliv nad dceřinými firmami. Přídělový systém surovin také
upřednostňoval velké firmy a především ty v německých rukou. Což byly z velkých průmyslových
podniků velmi brzy všechny. Střední a menší firmy, které zůstávaly částečně v českých rukou, tak
postupně omezovaly výrobu až ji nakonec velmi často, ukončily. Nejnásilnější metodou, kterou
nacisté používali k posilování svých hospodářských pozic v protektorátu, byly přímé konfiskace.
Jednoznačně nejrozsáhlejší akcí tohoto druhu byla arizace hospodářství, kdy byly konfiskovány
všechny židovské podniky. Zabavovány byly ovšem i ryze české podniky, ve kterých ve správní
radě seděl byť i jediný člen židovského původu.
Celkově během války rostl podíl těžkého průmyslu a klesal podíl lehkého průmyslu. V počátečních
fázích okupace zaznamenáváme pokles průmyslové výroby kvůli náběhu na válečné
hospodářství.327
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V tabulce vidíme zaměstnanost dělnictva v jednotlivých oborech, přičemž referenčním bodem je
březen 1939.328 Z tabulky je jasné, která odvětví v průběhu války dostávala přednost a která
zanikala. U výroby a zpracování kovů zazanamenáváme více jak dvojnásobný nárůst, u textilního
průmyslu zase téměř dvojnásobný pokles v zaměstnanosti. Za pozornost rovněž stojí celkově se
zvyšující se zaměstnanost v průmyslu, a to v době, kdy byly celé ročníky nasazeny na práci v Říši.
Celkově však při 40 % růstu zaměstnanosti vidíme pouze 18 % růst v produkci, což nám hrubým
výpočtem dává zhruba 17 % pokles v produktivitě práce.
Samozřejmě zde hrají roli i jiné faktory než pracovní morálka, dodávky výrobního materiálu
a příležitostné bombardování podniků produktivitě jistě nepomáhaly, nicméně podíváme-li se na
čísla v německém průmyslu, máme zde mezi lety 1939 až 1944 celkové zvýšení produktivity práce
o 11 %, a to při nuceném nasazení nepříliš motivovaných dělníků z okupovaných zemí a konstatním
bombardování.329
Vzhledem k tomu, že neexistuje jiný způsob objektivního měření účinnosti propagandy na české
dělnictvo, odvažuji se tvrdit, že 17 % pokles produktivity práce v protektorátu v porovnání
s celkovým 11 % zvýšením produktivity práce v Říši je určitým důkazem neefektivnosti
protektorátní socio-ekonomické propagandy na české obyvatelstvo.
5.1.3.

Zemědělská produkce

Zemědělství mělo téměř po celou dobu protektorátu kladné saldo zahraničního obchodu. Hned od
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prvních let války se hodnoty dovozu velmi výrazně zvýšily. To lze interpretovat jako potřebu
většího množství zemědělských produktů, důvody však mohou být i jiné. Německé úřady
nadiktovaly českým zemím nízké výkupní ceny, naproti tomu nákupní ceny velmi vysoké. Těmito
úpravami tak pravděpodobně došlo ke zkreslení objemu zahraničního obchodu. Dovoz tak mohl
nabýt vysokých hodnot v korunách, ačkoli v množství tomu tak pravděpodobně nebylo. Po roce
1941 zaznamenáváme razantní pokles dovozu zemědělských produktů do protektorátu. Jejich vývoz
naopak do roku 1943 nepřetržitě rostl, což lze vysvětlit exportem především do zemí dobitých
a ovládaných Německem a zvýšenými požadavky německých úřadů na vyživování vlastního
obyvatelstva. Naopak po roce 1943 vývoz klesá, v roce 1945 se snížil dokonce o 77 %. Vysvětlením
zde by mohlo být zapojení protektorátního hospodářství do německé totální války. Zemědělské
výrobky se tak přestaly exportovat a používaly se k ukojení potřeb dělníků v protektorátu.
Dlouhodobým problémem zemědělství ještě v předmnichovské době byl odbyt. Začlenění do
německého hospodářství tento problém pro zemědělce částečně pomohlo vyřešit. Nadbytečné
zásoby okamžitě zmizely pro potřeby německého válečného hospodářství a pro další výrobu měly
jisté odbytiště. Druhou stránkou této odbytové výhody byl ovšem samotný prodej. Výkupní ceny,
jak již bylo zmíněno, byly diktovány dle Říše a ku spokojenosti Říše, méně již ku spokojenosti
českých zemědělců. Zemědělci i přesto, především na začátku okupace, často viděli v novém
uspořádání Evropy dlouhodobý odbytový trh pro svou produkci.330
Podrobnější statistiky bohužel buď vůbec neexistují, nebo jsou velmi nahodilé a nedůvěryhodné,
vycházející pouze z propagandistických zdrojů. Zemědělci měli jistě zájem na účelném snižování
statistik vlastní produkce, a to kvůli případnému exportu přebytků do Německa. Nepřiznanou
produkci často prodávali na černém trhu, kde byly ceny vysoko nad výkupními cenami, popřípadě
si produkci nechávali pro vlastní potřebu. Zátah R. Heydricha na keťasy a podomní a pokoutné
obchodníky v tomto smyslu z německého pohledu dává smysl. I tak bylo z protektorátu za dobu
jeho trvání vyvezeno zemědělské zboží za více než 5,5 miliardy Kč, a to při výhodných výkupních
cenách pro Říši.331

5.2. Dlouhodobé cíle: germanizace českého prostoru

330
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Protektorát patřil k oblastem, v nichž žilo Německé obyvatelstvo a k nimž bylo kulturně vázáno.
Tyto oblasti, zahrnující také Alsasko-Lotrinsko, Lucembursko, část Belgie, Dánska a Polska, se
podle nacistických plánů měly stát integrální součástí germánského impéria, Velké Germánie.
Centrem tohoto impéria mělo být samozřejmě rasově čisté Německo.332 K tomuto konečnému cíli
tak samozřejmě směřovala i propaganda. Její výsledky jsou, jak jsem ukazoval v kapitolách výše,
zajímavé, nicméně velmi rozporuplné.
5.2.1.

Cíle a výsledky germanizace mládeže

Německým propagandistům a Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě šlo v případě
mládeže především o to, aby si česká mládež osvojila vnitřní myšlenkové vzorce nacismu za své
vlastní.
Jak měl tedy vypadat ideální mladý český nacista ?
Nacistický režim se obecně stavěl do role spasitele, který zachrání arijskou Evropu od "rasové
dekadence". Byly však hodnoty a způsob chování, které měl "nový člověk" vykazovat, natolik se
lišící, například od hodnot předválečného Československa ? A mohli tak kuratoristé ve svých
snahách o převýchovu české mládeže alespoň částečně navázat na předchozí vzory ? Ukazuje se, že
kontinuita byla v určitých směrech značná.
Ideální chlapec či dívka, jak byli prezentováni v kuratorních časopisech, je velmi podobný
ideálnímu chlapci či dívce v období první republiky. A ne příliš vzdálený obrazu ideálního chlapce
či dívky dnes.
Pro příklad is uveďme desatero správného kluka, které se ve stejnojmenném časopise objevilo v
roce 1944:

1) Mám rád své rodiče a vedoucí.
2) Jsem poslušný, rád se podřídím zkušenějšímu.
3) Mluvím vždy pravdu. Vím, že lhář nemůže být dobrým kamarádem.
4) Kamaráda nikdy nezradím a neopustím, ani v nejvyšší nouzi.
5) Mám rád všechno krásné, jsem nepřítelem každého, kdo krásu ničí a kdo se jí vysmívá.
6) Moje povinnost je být zdravý a tělesně zdatný, nikdy svévolně nevynechám žádnou hodinu
čestné služby mládeže.
332
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7) Chci dodávat jiným chuť k práci a k životu, jsem proto vždy v dobré náladě.
8) Chci být prospěšný, pomohu každému dobrému člověku, bude-li pomoc potřebovat.
9) Vím, že všichni Češi mají pracovat pro jediný cíl, který určí odpovědní vedoucí českého
národa.

10)

Jsem správný český chlapec: rázný, odvážný, čestný a věrný svým vedoucím.333

Téměř vše, co je v tomto desateru je možné aplikovat prakticky univerzálně na jakoukoli mladou
generaci v našem civilizačním okruhu a ve většině jiných civilizačních okruhů rovněž. Snad až na
časově lokalizovanou výzvu k účasti na hodinách "čestné služby mládeže" a až přehnaný respekt
k autoritám v bodu 9.
Porovnejme tyto zásady například s desterem dnešních skautů:

1) Skaut je pravdomluvný.
2) Skaut je věrný a oddaný.
3) Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4) Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta .
5) Skaut je zdvořilý.
6) Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7) Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8) Skaut je veselé mysli.
9) Skaut je hospodárný.
10)

Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích. 334

Z těchto ukázek lze jasně vyčíst výrazná podobnost mezi oběma desatery a zřejmá snaha
kuratorních činitelů navazovat na původně skautské myšlenky a vpašovat do nich některé zásady,
vlastní nacionálnímu socialismu (např. slepá poslušnost vůči autoritám). Bod 1 – totožný s bodem
7. Bod 2 – rovněž návaznost na bod 7. Bod 3 – vpodstatě totožný s bodem 1. Bod 4 – velmi
podobný s bodem 2, atd.
Pravdomluvnost, čestnost, pracovitost či věrnost jsou vlastnosti, které jsou potřebné ve všech
333
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stabilních společnostech jakéhokoli zřízení. Tyto vlastnosti nejsou v našem genofondu, ale jsou
nutné pro udržení společnosti. Jsou sociálními konstrukty a jako sociální konstrukty mohou být
společností zničeny či narušeny. Zájem na zachování těchto struktur tak nemá pouze elita
společnosti, ale všichni, kteří ze společenské struktury nějakým způsobem profitují a kteří ji
považují za nezbytnou, což je velká část společnosti.
Protektorátní společnost však nebyla stabilní, a to částečně i z důvodu, že smysl pojmů jako čest
a dobrota byl z velké části odlišný u vládnoucí třídy a většinového obyvatelstva. Nezdařil ve své
práci předkládá tezi, že velikost tohoto rozdílu je přímo úměrná nestabilitě společnosti.335
Soubor vlastností, které měly z hlediska kuratorních ideologů zdobit ideálního mladistvého, a proto
byly jako takové oceňovány a velebeny, můžeme v zásadě rozdělit do tří kategorií.

1) Takové vlastnosti a postoje mladé generace, které byly pozitivně hodnoceny jak ze strany
nacistického establishmentu, tak ze strany protektorátní potažmo prvorepublikové
společnosti.

2) Vlastnosti a postoje mladé generace, které byly negativně hodnoceny jak ze strany
nacistického establishmentu, tak ze strany protektorátní potažmo prvorepublikové
společnosti.

3) Vlastnosti a postoje mladé generace, jejichž hodnocení bylo ze strany nacistického
establishmentu a protektorátní potažmo prvorepublikové společnosti odlišné.336
Do první kategorie lze zařadit pracovitost a tělesnou zdatnost. Bez ohledu na jakékoli státní zřízení,
tyto vlastnosti jsou pro fungování společnosti důležité vždy, a to v podstatě vždy ve stejném
kontextu. Kladením důrazu na tyto vlastnosti mohli nacističtí propagandisté a Kuratorium získávat
u široké protektorátní veřejnosti kladné hodnocení. I v této kategorii však vyvstávaly pro kuratorní
propagandisty nečekané problémy. I v, na prvni pohled, neutrálním slovu pracovitost. Pracovitý
člověk neměl být proto, aby ososbně něčeho dosáhl nebo zabezpečil rodinu, ale aby pomohl
válečnému úsilí Říše, což bylo v jasném protikladu k náladám většiny obyvatelstva Protektorátu.
V ilegálním Rudém právu se tak objevovaly výzvy ke zneefektivnění pracovního výkonu, "Dělníci,
zpomalujte výrobu. Pracujte záměrně nedbale a nepřesně."337
Zajímavý je i způsob, jakým byla prezentována tělesná zdatnost: „Moje tělo není mým majetkem. Je
335
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mi pouze propůjčeno vyšším celkem, abych je spravoval, ošetřoval a pěstoval. Jsem součástí celku,
z něhož jsem vyšel a jemuž odpovídám za to, že budu silný, zdravý a tělesně všestranně zdatný.“338
I zde se Kuratoriu podařilo vměstnat do na první pohled zcela univerzálně pozitivního termínu
tělesné zdatnosti, zjevně nacistickou kolektivistickou myšlenku oddanosti vyššímu celku
a deindividualizace.
Existovaly samozřejmě i nezpochybnitelné hodnotové styčné body mezi nacistickou ideologií
a demokratickou společností. Tyto styčné body patří k druhé kategorii. Násilí mezi mládeží,
zlodějina, hrabivost, sobeckost, alkoholismus. To vše byly nešvary, se kterými Kuratorium
bojovalo, a většina rodičů jistě souhlasila, že s těmito nešvary by se bojovat mělo. Potíž ovšem byla
v tom, že jediným lékem, který Kuratorium na tyto sociální nemoci nabízelo, byla převýchova
mladých lidí na nacionální socialisty, přičemž jiná cesta neexistovala. To ve většinové společnosti
bránilo tomu, aby si Kuratorium získalo větší přízeň většinové populace.
Do třetí kategorie, vlastnosti a postoje, jejichž hodnotové znaménko bylo mezi nacistickými
propagandisty a protektorátní společností odlišné, patřila například rasová uvědomělost, k ní
náležející antisemitismus, přihlášení se k "novému řádu" a oddanost myšlenkám nacionálního
socialismu. Tato kategorie byla tou klíčovou, díky které většina protektorátní populace neměla
Kuratorium právě v lásce, a zároveň důvodem, proč tato organizace vůbec vznikla.
Jako příklad si uveďme nacistické učení o rasách, prezentované na stránkách časopisu Zteč: "také
u mladého Čecha musí se dnes probudit jeho zdravý rasový instinkt. Česká rasová podstata
obsahuje dnes mnoho nordických rasových prvků, takže jsme jedním z evropských národů
nejbližších národu německému. Z tohoto poznatku také musí vyplývat postoj českého mladého
člověka, který musí vidět svého nejbližšího kamaráda právě v mladých lidech národa
německého.“339
Tento sentiment spřízněnosti s německým národem ovšem v české společnosti příliš nerezonoval.
Naopak, již od 19. století v Čechách a na Moravě převládal, co se rasových otázek týče, spíše
panslovanský přístup, zdůrazňující především přináležitost ke slovanskému etniku, konkrétně
především k Rusům. Tento přístup, jak už jsem zmínil v kapitole 2, ještě zesílil po napadení SSSR
Říší v roce 1941.
"Tisíc let vylupovali Němci české a slovanské země, vyhubili Polabské Slovany, zgermanizovali
Lužické Srby, zotročili Čechy, vybíjeli Poláky, nenáviděli Rusy, ohrožovali Jihoslovany.
338
339

Spravny kluk, roč. 1944, č. 22, s. 3
Zteč, roč. 1942, č. 5 , s. 2

93

Světovládným pánům vyšší rasy stála první v cestě ČSR, a proto ve druhé svět. válce stala se jejich
první obětí. Rozpoutal se boj na život a na smrt mezi Germány a Slovany. Ve dnech největšího
pokoření a bídy myslíme na náš 28. říjen a připravujeme nový den svobody ČSR a všeho
Slovanstva. Bude to den odplaty a účtování za celých uplynulých tisíc let. Ve věrném svazku mezi
všemi Slovany zabezpečíme ČSR na věčné časy. Druhá světová válka vyřídí druhou germánskou
mocnost - nacistické Německo. A potom ve zlaté matičce Praze uvítáme slavné slovanské bratry vítězné Rusy.“340 Tak horovalo Rudé právo v říjnu roku 1943. Je zřejmé, že Rudé právo mělo na
panslovanské ideologii zvláštní zájem, ale i přesto si myslím, že vzhledem k popularitě komunistů
po 2. světové válce jde o dobrou a validní ilustraci vnímání konfliktu ze strany velké části české
populace.
Vztah k antisemitismu byl v českých zemích o něco ambivalentnější. V obodobí druhé republiky se
objevilo velké množství odpudivých protižidovských nálad, rozdmýchávaných ne Němci, ale
Čechy.341 ovšem zdá se, že tento jev byl až na výjimky dílem spodiny českého národa
a protektorátní společnost mu příliš nepodléhala. O tom svědčí i zprávy, které ve své práci cituje
Nezdařil: první je od neznámého autora, a týká se postavení židovského obyvatelstva v protektorátě:
"vzdor všemu … úřednímu tlaku zůstává český národ ve svých nejširších vrstvách lidových nedotčen
antisemitismem. Ba naopak, bylo by lze říct, že vidí lépe než kdy jindy, jak postup proti Židům jest
záminkou ke sledováni osobních cílů a cílečků" druhý pak od zástupce říšského zahraničního úřadu
v Praze z října roku 1940: "Čech dosud odmítal sám od sebe se chopit židovského problému.
S vyjímkou příslušníků určitých pravicově opozičních skupin je zaměřen k Židům přátelsky, i když
často nikoliv z náklonnosti, nýbrž z politických důvodů. Náš nepřítel je jeho přítel a náš postup
proti Židům se jeví Čechovi jako předzvěst našeho pozdějšiho zacházení s ním." 342
Potenciál k antisemitismu se tedy v českých zemích nacházel, ale jen u určitých vrstev obyvatelstva,
převážně u spodiny a pravicových radikálů.
Celkově je nutno podotknout, že Kuratorium, které bylo hlavním nástroje nacistické práce s mládeží
v protektorátu, bylo vnímáno343 jako organizace proněmecká, a tedy i když mohly určité skupiny
obyvatelstva souhlasit s dílčími kroky této organizace, nemohlo se jí za tak krátkou dobu a v takové
situaci, v jaké tato organizace působila, dostat masové podpory českého obyvatelstva a nemohla
340
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dosáhnout svých cílů, a to z jednoduchého důvodu, že většina obyvatel vnímala německou okupaci
s odporem, jak ukáži v následující podkapitole. I přesto, jak jsem ukázal v kapitole předcházející,
Kuratorium dosáhlo některých velmi zajímavých výsledků v oblasti mediální či sportovní.
Časopisy vydávané Kuratoriem měly velmi vysokou čtenost a sportovní akce velmi masovou účast,
která nebyla ani zvláštním způsobem vynucovaná. Je ovšem nutno připomenout, že v oblasti
mediálního působení na mládež mělo Kuratorium téměř monopol a v oblasti pořádání větších
sportovních událostí ho pak mělo dokonalý.

5.2.2.

Cíle a výsledky germanizace širokých vrstev obyvatelstva

Propaganda mířená na široké vrstvy obyvatelstva měla podle Maršálka dva hlavní úkoly.344

1) Rozbít české nazírání dějin a implementovat nacistický obraz dějin.
2) Odpolitizovat český národ.
Co se týče nazírání na dějiny, jeho výsledek rozebírám v následující podkapitole, co se týče
odpolitizování národa, lze říci, že přes veškerou snahu vedenou po linii zábavné kinematografie a
sportovních událostí tato snaha spektakulárně selhala, čehož nejlepším důkazem je vysoké zapojení
obyvatelstva ve volbách roku 1946. Lze argumentovat, stejně jako v ostatních případech působení
nacistické propagandy, že neměla dost času k „zapuštění kořenů“.
Vedoucí činitelé nacistů a nacistické strany po válce sami přiznali, že moderní propagandistické
metody v oblasti protektorátu zdaleka nenaplnily jejich očekávání.345
V protektorátu se v rámci germanizační politiky poprvé objevila otázka vystěhování velkého
množství obyvatelstva a zároveň následného dosídlení prostoru tzv. Volksdeutschen z Bukoviny,
Maďarska či Ruska, a to na základě hospodářského, politického a rasového měřítka. Na práci
do Německa mělo být vysláno kolem 600 000 Čechů, desetitisíce z nich byli násilně připraveni
o statky a majetek v rámci osídlovací politiky nebo zřizování vojenských prostorů. 25 000 až 30
000 českého obyvatelstva z protektorátu a dalších 32 000 ze Sudet prošlo rasovou prohlídkou pro
potřeby možného poněmčení.346 Celkově mělo být k poněmčení vhodných cca 50 % českých
344
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obyvatel. Jak vidno, jedná se stále o poměrně malá čísla. Protektorát byl sice součástí tzv.
„Generalplan Ost“, ten však v protektorátu nebyl nikdy implementován v jakékoli větší míře.
Cíle nacistické propagandy byly především krátkodobé, hospodářské, s dlouhodobými cíli na
germanizaci prostoru plánovanými na poválečné období, neboť razantní germanizační politika by
jistě vedla ke zvýšené rezistenci ze strany obyvatel protektorátu, což vzhledem k rostoucí důležitosti
českého průmyslu v průběhu války nepřipadalo v úvahu.
5.2.3.

Přijetí reinterpretace dějin v nacistickém podání

" Hoch má a musí znát nejdůležitější osobnosti dějin. Má mu být zvláště poukázáno na veliké
panovníky, vojevůdce nebo politiky, kteří také dnes mohou sloužit mládeži za vzor. Chceme se dívat
na dějiny jako na svou velkou učitelku. Z nich chceme odvozovat nutné důsledky pro vlastní život
i pro život svého národa, přičemž se chceme úplně oprostiti od dějinného fantazírování a bájení.
Tak bude mládeži dán dějinný obraz, odpovídající pravdě, který nás a náš národ ušetří takových
zklamání, jež jsme prožili."347
S většinou tohoto tvrzení by souhlasili mnozí i dnes. Pro účely této práce je nejdůležitější fráze
"dějinné fantazírování". Jistě všichni souhlasí, že zkreslený pohled na dějiny je špatný a nepřínosný,
v nacistickém podání však bylo fantazírováním jakékoli tvrzení, které podporovalo myšlenku
samostatného českého národa, nezávislého na Německu.
Interperetace dějin obvykle vytváří velkou část národní identity a lidé se ke svým dějinám obracejí
hlavně v obdobích dějinných zvratů a výrazné diskontinuity, ve kterých se může stát jakousi kotvou
"starých pořádků".348 Pro nacistický establishment byla samozřejmě tradiční interpretace českých
dějin, prosazovaná za 1. republiky, zcela nepřijatelná. A to nejen kvůli tomu, že mohla být pojítkem
se starým světem, nýbrž hlavně proto, že mohla dávat naději na budoucí zvrat poměrů. Tato obava
se odrážela i v posměšném pojmenování protektorátu jeho občany, a to "protentokrát".349
Velkou potíží pro okupanty byl fakt, že převládající interpretace českých dějin za 1. republiky byla
Palackého koncepce dějinného zápasu za svobodu a právo ve sporu s Němectvem.350
Jak již zmiňuji ve 3. kapitole, základní myšlenkou nacistické propagandy byla nová interpetace, ve
okupačních vojsk, Praha, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, institut české historie, s. 20.
Směrnice pro službu mladeže. Praha 1943, s. 15
BENEŠ, Zdeněk. Historický text a historická kultura. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. Gnosis, sv. 1. ISBN 80-718-4126-9., s. 160
Data a fakta. Český rozhlas [online]. [cit. 2015-12-19]. Dostupné z: http://www.radio.cz/cz/static/protektorat/protektorat_data
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které se podřízenost českého národa národu německému ukazovala na mnoha historických
postavách, jejichž význam byl umenšován, zvětšován či měněn podle toho, jak vyhovoval právě
obrazu podřízenosti a poslušnosti velkému Německu.351 Imaginárním vlajkonošem těchto
germanofilů české historie se pak stal svatý Václav. Cílem bylo, aby se každý, kdo se k této
uctívané katolické světské postavě hlásil, nepřímo také hlásil k protektorátnímu zřízení a uděloval
tak tichý souhlas, legitimizoval tehdejší stav věcí.
Ve starší generaci ovšem tato interpretace sv. Václava úspěch příliš neměla. Zde připomeňme
například pověst o blanických rytířích, kteří, vedeni sv. Václavem, vyjedou na pomoc českému
národu v době nejvyšší nouze.
U mladé generace jistá šance na změnu chápání svatováclavského kultu existovala. K tomu by však
bylo potřeba mladé lidi zcela vytrhnout z prostředí původní svatováclavské tradice, tedy především
od jejich rodin a částečně i od školského a církevního systému, což byl cíl, kterého nacističtí
propagandisté a Kuratorium nikdy nemohli, v čase jim vymezeném, dosáhnout.352
To samé, co bylo řečeno o kultu svatováclavském, lze s úspěchem tvrdit i o dalších snahách
propagandistů. Ať už jde o reinterpretaci dalších postav světové i české historie, či o celkovou
koncepci dějin jakožto zápasu ras.
Kromě ojedinělých výkřiků a přesvědčených jednotlivců propaganda v tomto směru zkrátka neměla
dost času, aby vykořenila historické významy utvářející se v české společnosti po generace.

5.3. Přijetí Obrazu nepřítele
5.3.1.

Přijetí obrazu vnitřního nepřítele

Antisemitismus měl v Čechách poměrně dlouhou tradici, sahající až do středověku a v moderních
dějinách například ke slavné hilsneriádě, byť je nutno říci, že rakousko-uherská monarchie jako
celek

patřila

z hlediska

zacházení

s

Židy,

speciálně

v pozdějších

fázích

monarchie,

k nejsvobodnějším v tehdejší Evropě. První republika patřila rovněž k nejliberálnějším státům
tehdejší Evropy, a to i v respektu k Židům, a antisemitské výroky nepřekračovaly rámec
jednotlivých ojedinělých incidentů.
351
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Naproti tomu po Mnichovské dohodě v rámci druhé republiky vidíme poměrně zásadní nárůst
antisemitských výroků i akcí, včetně útoků na synagogy, antisemitských článků v tisku a vylepování
antisemitských plakátů. Vznikaly, případně se začaly více projevovat české antisemitské organizace
jako Akce národní obrody, popřípadě Gajdova Národní obec fašistická.353
V tisku se v této době můžeme například dočíst: „Žid prosáknutý učením Talmudu je nebezpečný…
Proto může stát zabrániti Židům přístup k takovým povoláním, která jim umožňují vliv na
křesťanskou společnost a ji kazí. Stát může Židy vyřadit z úřadu, vyloučit je z jistých povolání, jako
je advokátství, lékařství, soudcovství a může, ano, musí jim vzít z rukou tisk a znemožnit jim
jakýkoliv vliv na výchovu křesťanské mládeže.“354
Z těchto případů a úryvku je tedy možné soudit, že antisemitismus měl v Českých zemích určité
podhoubí v době, kdy je ovládli Němci.
To, že pro Němce byli Židé původci všeho zla v politice domácí i zahraniční, jsem již probral výše.
V kolaborující části české společnosti byl nacistický antisemitismus přijímán velmi pozitivně, tudíž
z většiny primárních zdrojů tohoto období se dozvíme to, co nacisté chtěli, aby se lidé o Židech
dozvídali, v tom lepším případě se nedozvíme vůbec nic.
Podle Rataje však tato kampaň z období druhé republiky a protektorátu neměla na většinu
obyvatelstva příliš silný efekt. Naopak. Okupace paradoxně existující antisemitismus v Čechách
oslabila, a to na principu „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“. Češi totiž také představovali rasově
podřadnou složku říšského obyvatelstva a i přes velký aktivismus a propagandu se mnoho Čechů
obávalo, že po konečném řešení židovské otázky nastane konečné řešení české otázky.

355

Jak již

jsem zmínil výše, měli v podstatě pravdu, byť konečné řešení české otázky by pravděpodobně bylo
o něco méně krvavé.
Antisemitismus v české společnosti v průběhu protektorátu je obtížné měřit, protože relevantní
údaje, na kterých by mohl být vykreslován nejsou k dispozici. Valná většina zisků z arizace majetku
šla Němcům a většina antisemitských akcí v průběhu protektorátu byla rovněž prováděna Němci.
Zákonodárství, zjevně antisemitské, rovněž nebylo ukázkovým příkladem české autonomie. Ze
známých údajů bych se přiklonil k Ratajovu názoru, že antisemitismus v českých zemích v průběhu
protektorátu naopak oslabil, právě na principu nepřítel mého nepřítele. Přestože kolaborantský tisk
353
354
355

SEEMANN, Richard. Cesta do Wannsee: konečné řešení takzvané židovské otázky a germanizace českých zemí. 1. vyd. Středokluky: Zdeněk
Susa, 2008. ISBN 978-80-86057-51-4., s. 52
Večer, roč. 1939, č. 36., s. 1.
TOMASZEWSKI, Jerzy a Jaroslav VALENTA (eds.). Židé v české a polské občanské společnosti: sborník přednášek. 1. vyd. Praha: Univerzita
Karlova, 1999. ISBN 80-858-9980-9., s. 62.

98

v čele s Árijským bojem nebo Vlajkou tepal do Židů všemi dostupnými prostředky, k masové
hysterii proti židovskému obyvatelstvu v protektorátu nedocházelo.
5.3.2.

Přijetí obrazu vnějšího nepřítele

Byť v české společnosti existovaly nepřátelské tendence k mnoha národům, proti kterým Německá
říše válčila. Polsko bylo osočováno ze zabrání Těšínska a vyhnání Čechů, Francie a Británie ze
zrady za Mnichova a v pravicové společnosti stále byl strach ze Sovětského svazu, český národ se
ve své valné většině neidentifikoval s pomyslným „My“, kterého média velmi často používala.
Zjednodušeně, „my“ měla být Nová Evropa, kolektivní společenství bílých Evropanů pod vedením
Velkoněmecké říše, zosobnění civilizace a evropské kultury. Proti „nám“ stály státy, kde vládnou
„oni“, tedy státy ovládané Židy, ať už v podobě kapitalistických plutokratů, nebo židobolševiků.
Byť tisk i protektorátní film a rozhlas používaly tento sémantický trik relativně často, především
události konce války nasvědčují tomu, že u většiny obyvatelstva ke zvnitřnění těchto názorů
nedošlo. Američané byli v Plzni uvítáni jako osvoboditelé, stejně jako Sověti v Praze.
České národní povstání přišlo sice poněkud pozdě, nicméně se do něj zapojilo velké množství
obyvatelstva. Jen v Praze přibližně 30 000 obyvatel, dle historiků na celém území protektorátu přes
120 000 osob. Podle odhadů toto povstání zkrátilo válku minimálně o 10 dní ve prospěch těch, kteří
byli posledních 6 let prezentováni jako nepřítel, velmi často jako nepřítel ve fyzickém slova smyslu
bytí, smrtelný. 356
Hitler se sice vyjádřil v tom smyslu, že nepřipustí, aby Češi nebo Poláci nosili německou uniformu,
nicméně ke konci války již takové restrikce přestávaly platit. Rota svatého Václava, jediná ryze
česká dobrovolnická jednotka bojující po boku nacistů, měla nádech spíše nepovedeného vtipu než
reálné vojenské síly. Vznikla se souhlasem K. H. Franka 5. března 1945 v počtu 86 mužů z řad
členů Kuratoria pro výchovu mládeže. Cvičila se na Čeperce u Unhoště, ale na konci války při své
první akci se po prvních výstřelech místních povstalců rychle rozprchla. 357 To nesvědčí ani o příliš
dobrém přijetí obrazu nepřítele mezi kuratorní mládeží, kde byly jinak úspěchy nacistické
propagandy zřejmě největší. Je ovšem nutno dodat, že vzhledem k době vzniku by setrvání
356
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v takovéto jednotce znamenalo v podstatě jistou smrt.
Poslední zajímavou kategorií, na které bychom mohli zhodnotit přijetí obrazu nepřítele mezi českou
veřejností, je chování vládního vojska během jeho nasazení jakožto podpůrné jednotky v Itálii.
Nábor do vládního vojska byl dobrovolný. V roce 1940 nastoupilo 800 mladých mužů, v roce 1941
toto číslo kleslo na 565, v roce 1942 na 372 a v roce 1943 nastupovalo již jen 336 mladíků.
Motivací ke vstupu navíc rovněž byl fakt, že příslušník vládního vojska se vyhnul povinné službě
v Říši.358
Koncem května 1944 bylo vládní vojsko nasazeno v Itálii jakožto ochrana konvojů a železničních
tratí v síle cca 5000 mužů. Do začátku července dezertovalo přes 600 jeho příslušníků a dezerce
byla velmi často kamuflována jejich veliteli v hlášení jakožto takzvané „odvlečení“. 26. dubna 1945
pak zbylí příslušníci vládního vojska otevřeně vystoupili proti německým branným silám a 28.
dubna přešel generál Vítěz i se štábem k Američanům.359
Opět je třeba připomenout, že se jednalo o konec války a zcela jistě částečně i pragmatický krok,
nicméně tato data rozhodně nesvědčí o oddanosti a přesvědčení o německé věci, dokonce i v těch
částech obyvatelstva, které by teoreticky měly být k tomuto přesvědčení nejnáchylnější, ať již šlo
o vládní vojsko nebo příslušníky Kuratoria.
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Závěr

Dosahovala tedy nacistická propaganda dobrých výsledků v práci s mládeží a v ekonomické sféře,
horších pak v germanizaci širokých vrstev obyvatelstva, jak tvrdím ve své hypotéze?
Co se týče přijetí obrazu nepřítele, klíče k přijetí nacistické ideologie jako takové, byly výsledky
nacistického působení v českých zemích z hlediska nacistů, spíše záporné. Antisemitismus
v českých zemích dosáhl v moderních dobách svého vrcholu v období druhé republiky. Po okupaci
ovšem jeho fyzické projevy, nepočítáme-li úzkou vrstvu aktivistických novinářů a jejich články,
z české strany v podstatě zmizely. V tomto případě se dá říci, že v převážné většině případů, získal
navrch princip „nepřítel mého nepřítele jest můj přítel“. Situaci Židům v období okupace
komplikovali Němci, nikoli české obyvatelstvo. Český antisemitismus pak zůstal vysloveně
okrajovou záležitostí pravicových radikálů.
U obrazu vnějšího nepřítele platí v podstatě to samé. Před válkou existoval v určité části veřejnosti
strach ze Sovětského svazu a po mnichovské dohodě i odpor k západním demokraciím. Nicméně,
po šesti letech okupace, když došlo na lámání chleba, se neporovnatelně větší část české veřejnosti
postavila na stranu šest let zobrazovaných „smrtelných nepřátel“, než aby bránila „svou Říši“.
Jakékoli snahy v tomto směru se ukázaly až směšně neefektivní.
Nacisté tedy skutečně dosahovali špatných výsledků v této oblasti.
U dlouhodobých snah o germanizaci českého prostoru jak v duchovní, tak ve fyzické sféře můžeme
zaznamenat určité pokroky, kterých okupanti dosáhli, nicméně, především vzhledem ke krátkému
času, který měli k dispozici, je těžké odhadnout celkovou efektivitu této dlouhodobé strategie.
Interpretace dějin založená na Palackém byla v české společnosti velmi hluboko zakořeněná
a jakákoli snaha v tomto směru prováděná, byť dle mého názoru poměrně dobře vnitřně
strukturovaná a zaměřená na konzervativní český katolicismus, neměla během šesti let čas zapustit
kořeny.
V případě germanizace mládeže je třeba nacistickým propagátorům přiznat určité dílčí výsledky.
Především po koncepčních změnách ve výchově mládeže v roce 1942 a po vzniku Kuratoria pro
výchovu mládeže v Čechách a na Moravě se veškerá česká mládež dostala do jednotně řízené
a alespoň oficiálně nacismem prosáklé organizace. Tato organizace byla schopna vytvořit i určitý
kádr prověřených vedoucích, mládeži se dostávalo pravidelné ideologické výuky a díky téměř
absolutní monopolizaci tisku pro mládež a děti a díky absolutní monopolizaci na poli velkých
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sportovních akcí byla schopna do určité míry udržet i nenucený zájem ze strany české mládeže.
Z dlouhodobého hlediska se zaměření na mládež pro nacisty mohlo ukázat jako nejlepší cesta
k poněmčení a zvnitřnění nacistických vzorců chování u plánovaných 50 % Čechů, kteří byli údajně
rasově vhodní a měli v protektorátu zůstat. Kuratorium také částečně kapitalizovalo na faktu, že
mnoho principů, které prosazovalo, jako například slušnost ke starším lidem, rodičům, pracovitost,
tělesná zdatnost, čestnost, pravdomluvnost, atd. byly vlastnosti, které u mladých lidí imponují
v téměř jakékoli společnosti. Hypotézu tedy v této části považuji za částečně potvrzenou.
Co se týče projektů tvrdé germanizace již v průběhu války, cca 600 000 Čechů bylo alespoň na
nějakou dobu nuceně nasazeno na práci v Říši. Většina židovské populace na území protektorátu
byla vyhlazena a její majetek takzvaně arizován. Desetitisíce Čechů přišly o majetek v rámci
rozšiřování vojenských prostorů a při násilných konfiskacích jiného druhu. 25 – 30 000 Čechů
a dalších cca 30 000 obyvatel Sudet se podrobilo rasovým vyšetřením, při kterých bylo cca 50 %
obyvatel české kotliny určeno jako „rasově vhodných“ k poněmčení. V průběhu války bylo rovněž
na území protektorátu usídleno asi 9000 takzvaných Volkdeutsche z Bukoviny, Polska a Jižního
Tyrolska.
Celkově lze říci, že většinové obyvatelstvo vnímalo germanizační snahy, které byly ještě záměrně
tlumené kvůli potřebě českého kvalifikovaného dělnictva, velmi negativně a že tyto snahy
povzbuzovaly odpor k okupační správě. Hypotézu tedy v této části pokládám za potvrzenou.
Krátkodobé cíle však nacistická propaganda zvládala poměrně dobře a přinášely jisté výsledky.
V protektorátu byl, minimálně po většinu doby jeho trvání, pomyslný klid na práci. Nedocházelo
k sabotážím výroby ve velkém rozsahu a český válečný průmysl se s postupující válkou stával pro
Německo stále důležitějším. Německé sociální programy získaly Němcům klid českého dělnictva,
zvýšila se zaměstnanost, ale docházelo k poměrně razantnímu poklesu produktivity práce na
jednoho dělníka, jak ukazuji v tabulce v kapitole 5, šlo cca o 17% pokles produktivity výroby na
jednoho dělníka. Tvrzení, že by mohlo jít o nedostatek surovin pro výrobu, pak vyvracím 11%
nárůstem produktivity práce na jednoho dělníka za stejné období v Německu. Navíc se Němcům
povedlo z protektorátu dostat zemědělské zboží za 5,5 miliardy korun, a to při nevýhodném kurzu
za říšskou marku a výhodných výkupních podmínkách pro Říši.
Hypotézu tedy v tomto případě považuji za z větší části potvrzenou.
V oblasti mediální si Říše po většinu války držela rozhodující převahu nad informačním tokem,
nicméně nedokázala zabránit šíření protirežimních tiskovin v malých nákladech. Velkým
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problémem pro nacistickou propagandu bylo pak zahraniční vysílání rozhlasu, které informační
monopol narušovalo značně.
Co tedy říci na závěr? Nacistická válečná ekonomika ze zabrání protektorátu rozhodně profitovala
obrovskou měrou. Výzbroj, kterou zde Němci bez boje získali, stejně jako nepoškozený průmysl
a potenciál kvalifikovaného umírněného dělnictva, společně se zlatými rezervami Národní banky,
byly jedním z podstatných důvodů německé převahy na počátku války. Německé propagandě se
dařilo udržovat na českém území po většinu války apolitický pořádek, z velké části díky dobře
zvládnuté propagandě. Co se týče dlouhodobých cílů, Němci neuspěli. Částečně kvůli inherentnímu
odporu české veřejnosti, částečně rovněž kvůli nedostatku času. Pokud by nacistická propaganda
působící především na mládež měla k dispozici 60 let a ne 6,360 mohla se dle mého názoru ukázat
jako velmi efektivní.
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Což v sobě skrývá implicitní podmínku německého vítězství ve 2. světové válce, a tedy odstranění alternativních pohledů na svět působících na
českou veřejnost.
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Summary:
Has the Nazi propaganda reached good outcomes in their work concerning youth and economics
and worse in germanization of the general population?
Concerning the picturing of the enemy, key to accepting of the Nazi propaganda itself, outcomes of
the Nazi influence were, for the Nazis, more negative than positive. Antisemitism in Czech lands
reached it’s peak in modern times during the period of so called second republic. After the
occupation there were very few physical manifestations of this antisemitism. In this case “enemy of
my enemy is my friend” prevailed. Situation of the Jewish people was complicated by the Nazis,
not by the Czech people. Czech antisemitism remained very marginal.
Picture of the outside enemy wasn’t mostly accepted as well. Before the war in certain parts of the
society, there was a fear of the Soviet Union and after the Munich treaty, there was a resentment to
the western democracies as well. However, after six years of the occupation and propaganda
influence, vastly bigger part of the Czech society took side of the “deadly enemies” rather than
defended “their” Reich. Any attempts in this matter had been ridiculously ineffective.
Nazis really reached bad outcomes in this area
Long term attempts of the germanization of the Czech space both in ideological and physical
spheres, had made some progress, however, thanks to lack of time provided by war, it’s hard to
asses overall efficiency of this strategy. Interpretation of the Czech history based on Palacky was
rooted deep and any attempts made in this direction, however well structured, were doomed to fail.
In case of germanization of Czech youth there were some partial successes for Nazis. Especially
after creation of so called Kuratorium in 1942. All Czech young people were, at least officially, part
of Nazi influenced organization and thanks to almost absolute monopolization of the press and
complete monopolization in the field of large sport events, this organization was able to some
extend create some enthusiasm among Czech youth. From a long term perspective. Focus on the
Czech youth could have proven as the best way to germanise targeted 50% of “racially pure”
Czechs. Kuratorium was also able to capitalize on the fact that some morale imperatives
emphasized by this organization, such as diligence, respect to the elderly etc. are common to all
societies everywhere. I consider my hypothesis in this case partially confirmed.
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In the case of the hard germanization during the war, some 600 000 Czechs were for some time use
for the force labour in the 3rd Reich. Most of the Jewish population in protectorate was wiped out
and their property was subject of so called Aryanization. Tens of thousands of Czechs lost their
property during enlargements of military areas and during other violent confiscations. 25 – 30 000
Czechs and another 30 000 inhabitants of the Sudetenland were racially inspected and some 50 % of
protectorate inhabitants were found racially qualified for germanization. During the war, there was
also about 9000 so called Volkdeutsche, mostly from Bukovina, South Tyrol or Poland.
Overall it is possible to say, that general population viewed germanization efforts negatively and
these efforts encouraged resistance against the occupation. This hypothesis was confirmed.
In the short term efforts on the other hand, Nazi occupiers were quite successful and their
propaganda reached some of its goals. In the protectorate was during most of the occupation quite
calm environment for work. There were no large scale sabotages and Czech war industry became
more and more important for German war machine during the progress of the war. Social programs
gained Germans peace among Czech working class, employment was up, but there was quite drastic
decrease in productivity on one worker. As I show in chart in chapter 5, there was almost 17 %
decrease. In the same time, there was 11 % increase in productivity per worker in Germany itself.
Germans also gained from protectorate agriculture goods for almost 5,5 billions of korunas in the
situation of disadvantageous exchange rate for Czechs. This hypothesis is mostly confirmed.
German war economy had gained a lot from annexing protectorate. Armaments taken without a shot
as well as undamaged strong Czech war industry and large number of qualified and relatively
peaceful working class, together with gold reserves of National bank, were important reasons for
German military superiority during the early stages of the conflict. German propaganda was able to
keep protectorate calm and relatively peaceful. In the long term goals, German failed. Partly
because of the inherent resistance of the Czech society, partly because of lack of time. If Nazi
propaganda had have 60 years instead of 6 it had, it could have proved itself quite efficient.
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