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Abstrakt 

Cílem této práce je popsat, jakým způsobem referovala čtyři vybraná tištěná média 

(Rudé právo, Práce, Lidová demokracie a Svobodné slovo) o Edvardu Benešovi ve čty-

řech periodách roku 1948 (období únorového převratu, období schvalování Ústavy 9. 

května, období Benešovy abdikace a odchodu do ústraní a období Benešovy smrti a ná-

sledného odchodu do ústraní). 

V této práci provedu jak kvantitativní, tak i kvalitativní analýzu. V kvantitativní části se 

zaměřím na absolutní počty textů o Edvardu Benešovi, v kvalitativní pak popíši, jakým 

způsobem jednotlivá média o druhém československém prezidentovi referovala. 

Potvrdím nebo vyvrátím hypotézu, že absolutní počet textů o Edvardu Benešovi se ne-

bude ve sledovaných médiích výraznějším způsobem lišit.  

Budu se zabývat tím, zda tiskové orgány demokratických stran (Lidová demokracie a 

Svobodné slovo) budou vytvářet jiný mediální obraz Edvarda Beneše než média úžeji 

napojená na komunistickou stranu (Práce a Rudé právo). A zaměřím se také na to, zda 

(a případně jak) se referování o druhém československém prezidentovi v jednotlivých 

listech proměnilo napříč sledovanými obdobími. 

 

Abstract 

The main objective of this thesis is to describe in which way the four selected press media 

(Rudé právo, Práce, Lidová demokracie and Svobodné slovo) reported on Edvard Beneš 

in the four periods of 1948 (the February Coup d´Etat, the approving of the Ninth-of-May 

Constitution, Beneš´ abdication and seclusion, Beneš´ death and funeral). 

There is the quantitative and qualitative analysis included in this thesis. The quantitative 

part focuses on the total number of articles on Edvard Beneš while the qualitative part 

refers to the way how the selected press media informed about the second Czechoslovak 

president. 



   

There shall be confirmed or disproved a theory whether the total number of articles on 

Edvard Beneš does not differ considerably in the selected media. 

Furthermore, it is researched whether the media of the democratic political parties (Li-

dová demokracie and Svobodné slovo) creates a different media image of Edvard Beneš 

in comparison to the media more closely linked to the Communist Party (Práce and Rudé 

právo). Last but not least, the focus is also on whether (and if so, how) the reporting on 

the second Czechoslovak president changed in the particular newspapers throughout the 

periods. 
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Úvod 

Rok 1948 změnil v Československu mnohé. V únoru onoho roku v něm především vy-

vrcholily poválečné tenze mezi komunistickou stranou a ostatními stranami takzvané 

Národní fronty. Po sérii událostí, které vešly do dějin jako Vítězný únor, KSČ defini-

tivně získala většinu ve vládě.  

V následujících měsících pak komunisté svou moc upevňovali – příklady tohoto upev-

ňování může být například schválení Ústavy 9. května nebo první volby v českosloven-

ských dějinách s jednotnou kandidátkou. 

V roce 1948 nastaly i další změny v mediální oblasti. Státní struktury protežovaly tis-

kový orgán Komunistické strany Československa (Rudé právo) i orgány jiných institucí 

a organizací, které podporovaly nový režim. Média, která naopak komunistické politiky 

v minulých letech a měsících kritizovala, režim nejrůznějším způsobem omezoval nebo 

dokonce zakazoval. 

Oproti tradicím předválečné republiky se tedy změnilo mnohé. Přinejmenším jedna věc 

ale zůstala stejná. Na Pražském hradě v roli prezidenta republiky i dál zůstával Edvard 

Beneš, který byl i v roce 1948 navzdory svému věku a zdraví stále aktivním a klíčovým 

politickým hráčem. V prezidentském úřadu Beneš zůstal až do června 1948, zemřel pak 

o tři měsíce později. 

Je proto přirozené, že tehdejší tištěná média musela osobu prezidenta republiky nějakým 

způsobem reflektovat. Úkolem této bakalářské práce je popsat, jak o Edvardu Benešovi 

psaly ve čtyřech klíčových obdobích roku 1948 čtyři tehdejší přední deníky. 

Zkoumanými obdobími budou období únorového převratu (9. 2. – 1. 3. 1948), období 

schvalování Ústavy 9. května (3. 5. – 17. 5. 1948), období Benešovy abdikace (31. 5. – 

17. 5. 1948) a období těsně před i po smrti Edvarda Beneše (30. 8. – 13. 9. 1948). Zkou-

manými deníky bude Rudé právo (tiskový orgán Komunistické strany Československa), 

Práce (tiskový orgán Revolučního odborového hnutí), Svobodné slovo (tiskový orgán 

Československé strany národně socialistické) a Lidová demokracie (tiskový orgán Čes-

koslovenské strany lidové). 

V této bakalářské práci provedu kvantitativní analýzu textů, které se primárně zabývají 

osobou Edvarda Beneše (odpovím tedy na otázku, zda zkoumaná periodika psala o Ed-

vardu Benešovi se stejnou, nebo s různou frekvencí).  

Zároveň ovšem provedu i kvalitativní analýzu (stanovím tedy, jakým způsobem analy-

zované deníky o Edvardu Benešovi psaly a jaký obraz jeho osoby vykreslovaly). 
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V úvodu této práce zároveň stanovuji hypotézy, které v bakalářské práci potvrdím, nebo 

vyvrátím. V první řadě se domnívám, že co se týká celkového objemu textů věnovaných 

Edvardu Benešovi, nebudou se čtyři zkoumaná média zásadním způsobem lišit. Podle 

mého názoru byl Beneš v roce 1948 vnímán jako klíčový státník a podle toho k němu 

také jednotlivé redakce – co se týče počtu textů – přistupovaly.  

V případě způsobu referování o Edvardu Benešovi však předpokládám, že tato práce 

odhalí jisté rozdíly. Podle mého názoru budou tiskové orgány demokratických stran (Li-

dová demokracie a Svobodné slovo) Beneše vnímat jako autonomního politika a po-

jistku demokracie, zatímco periodika napojená na KSČ (Rudé právo) a ROH (Práce) ho 

budou vnímat spíše jako politického aktéra, který by se měl podřídit vůli lidu. 

Předpokládám, že tento rozdíl bude nejmarkantnější v období únorových událostí. Bě-

hem dalších měsíců roku 1948 už budou kvůli personálním změnám i politickému ná-

tlaku nuance podle mého názoru méně výrazné. 
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1. Československo v roce 1948 

1.1 Československo po druhé světové válce 

Mnichovská dohoda v roce 1938 naznačila, že orientace československé zahraniční po-

litiky především na západní mocnosti nemusí být jedinou možností. Proto už během 

druhé světové války vznikaly tlaky, aby československá zahraniční politika po druhé 

světové válce byla jiná než ta prvorepubliková – rozdíl měl být především v tom, že 

Československo mělo udržovat mnohem těsnější spojenecké vazby s tehdejším Sovět-

ským svazem.1 

Právním dokumentem, který tuto spolupráci se SSSR stvrzoval, byla československo-

sovětská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci, kterou zástupci 

londýnského i moskevského odboje podepsali v Moskvě 12. prosince 1943.2 

Kromě změny zahraničněpolitické orientace poválečné republiky bylo v posledních vá-

lečných měsících rozhodnuto také o změně jejího vnitřního uspořádání. V březnu 1945 

se zástupci moskevského i londýnského odboje při jednání v Moskvě dohodli na vytvo-

ření takzvané Národní fronty Čechů a Slováků.3  

Všechny politické strany musely být po osvobození Československa sdruženy právě 

v této organizaci. V českých zemích byla po skončení druhé světové války povolena jen 

Komunistická strana Československa, Československá strana národně socialistická, 

Československá strana lidová a Československá sociální demokracie. Na Slovensku pak 

mohly v roce 1945 působit jen dvě strany – Komunistická strana Slovenska a Demokra-

tická strana.4 

                                                 

1 KAPLAN, Karel. Československo v poválečné Evropě. V Praze: Karolinum, 2004. s. 303. 

2 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 701.  

3 PEHR, Michal. Zápas o nové Československo 1939-1946: válečné představy a poválečná realita. Praha: 

NLN, 2011. Knižnice Dějin a současnosti. s. 153-154.  

4 Tamtéž, s. 170. 
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V první poválečné vládě byli ministři jednotlivých stran zastoupeni rovnoměrně. Druhý 

poválečný kabinet pak vzešel z voleb v roce 1946, které jsou většinou historiků označo-

vány za poslední v zásadě svobodné a demokratické volby před rokem 1990.5 

Komunisté v nich vyhráli v Čechách, kde získali přes 43 % hlasů a na Moravě, kde je 

volilo přes 34 % lidí. Na Slovensku ale skončili druzí – nehlasovala pro ně ani třetina 

voličů.6 Celkem KSČ a KSS (Komunistická strana Slovenska) získaly v Ústavodárném 

národním shromáždění 114 mandátů a při prosazování svých priorit musely spoléhat na 

podporu ostatních stran.7 

Další volby se pak měly konat v květnu 1948. Přibližně rok před tím se ale začala 

prudce zhoršovat geopolitická situace. Sovětský svaz v onom období instaloval komu-

nistické vlády ve většině zemí, které jeho vojáci na konci druhé světové války osvobo-

dily. A zvýšený tlak začal SSSR vyvíjet i na Československo. Na podzim 1947 dokonce 

přední sovětští představitelé vytknuli Klementu Gottwaldovi, že při instalaci prosovět-

ského režimu postupuje moc pomalu. Právě v tomto období tak KSČ začíná osnovat de-

finitivní převzetí moci, které je prvním z témat této bakalářské práce.8 

1.2 Události v únoru 1948 

Rozbuškou únorového převratu se staly spory ohledně personálních otázek ve Sboru ná-

rodní bezpečnosti. Na počátku roku 1948 totiž bylo ze svých funkcí odvoláno osm poli-

cejních velitelů, kteří nebyli členy komunistické strany. Na jejich místa byli dosazeni 

právě komunisté. Proti podobným změnám přitom představitelé nekomunistických stran 

                                                 

5 VEBER, Václav. Osudové únorové dny 1948. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Česká 

historie. s. 46. 

 

 

6 V Čechách KSČ získala 43,25 %, na Moravě a ve Slezsku 34,46 % a na Slovensku 30,48 %. 

7 KOCIAN, Jiří a SMETANA, Vít. Květnové volby 1946 - volby osudové?: Československo před bouří. 

Praha: Pro Nadační fond angažovaných nestraníků vydalo nakl. Euroslavica, 2014. s. 41-42.  

8 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012. s. 212.  
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(hlavně národní socialisté, lidovci a slovenští demokraté) protestovali už dlouhé mě-

síce.9  

Tato poslední změna, ke které došlo ve čtvrtek 12. února 1948, však vyvolala dosud nej-

razantnější reakci. Ministři národně socialistické, lidové a demokratické strany prosadili 

ve vládě usnesení, kterým vláda ministru vnitra Václavu Noskovi nařídila, aby přestal 

provádět změny na postech velitelů SNB.10 Nosek ale usnesení nesplnil a ministři tří 

výše uvedených stran proto 20. února podali demisi.11  

Konkrétně ji podalo 12 ministrů, ve vládě jich ale bylo celkem 26, Gottwaldův kabinet 

tedy dál formálně existoval, podle ústavy totiž zůstal usnášeníschopný.12 

V dalších dnech pak po celé republice (zejména v Praze) začaly komunisty podporovat 

lidé na masových manifestacích. V Praze se navíc konal sjezd odborů a závodních rad, 

které drtivou většinou podpořily Gottwaldův návrh řešení vládní krize – tedy doplnění 

vlády o „nereakční“ ministry ze stávajících vládních stran.13 

Důležitou roli v únorových událostech pochopitelně hrál také prezident Edvard Beneš, 

na kterého spoléhaly zejména strany, jejichž ministři podali demisi. Prezident Beneš je 

ale hlavním předmětem této práce, níže mu proto bude věnována celá podrobná kapi-

tola, v níž jeho úlohu v únorovém převratu popíši. 

V následujících dnech se situace v Praze dramatizovala, komunistická strana narychlo 

vyzbrojila dělníky z pražských továren (vznikly takzvané Lidové milice), ze sekretariátů 

stran, které kritizovaly KSČ, byli vyháněni prodemokratičtí politici, ustavila se nová 

                                                 

9 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd., V Albatrosu 1. vyd. Praha: Al-

batros, 2001. s. 267.  

  

10 KAPLAN, Karel. Pět kapitol o Únoru. Brno: Doplněk, 1997. s. 289. 

11 Tamtéž, s. 315. 

 

12 VEBER, Václav. Osudové únorové dny 1948. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Česká 

historie. s. 247. 

 

13 Tamtéž, s. 268. 
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(obrozená) Národní fronta, moc v národně socialistické, lidové a demokratické straně 

začali přebírat politici naklonění komunistům.14 

24. února se potom v celém Československu konala komunisty iniciovaná generální 

stávka, ke které se připojily miliony lidí.15 Strany, jejichž ministři podali demisi, byly 

naopak v hluboké defenzivě. Své příznivce víceméně pouze nabádaly ke klidu. Nejspíše 

stále doufaly, že se situace uklidní.16 

O osudu únorového převratu se pak definitivně rozhodlo o den později (25. února), kdy 

Edvard Beneš podlehl nátlaku Klementa Gottwalda, přijal demisi ministrů a vládu doplil 

přesně podle Gottwaldových požadavků. Komunisté tedy získali ve vládě většinu a 

v Československu tak de facto začíná období jejich neomezené vlády.17 

1.3 Upevňování moci 

Svou v únoru získanou moc začali komunisté upevňovat hned v následujících týdnech. 

V první řadě bylo nutno odstranit zbytky názorových oponentů, kteří zůstali v Ústavo-

dárném národním shromáždění a ve vládě. Když si „obrozená“ vláda přišla pro důvěru, 

sešlo se v tehdejším parlamentu 11. března 230 poslanců, ostatní narychlo opustili re-

publiku, skrývali se nebo nebyli na jednání vůbec přizváni. Proti rekonstruované vládě 

svůj protest přímo v Ústavodárném národním shromáždění vyjádřilo 11 poslanců, kteří 

před hlasováním odešli ze sálu. 18 

V nové Gottwaldově vládě zůstali v podstatě pouze dva lidé, kteří s komunistickou poli-

tikou v minulosti nesouhlasili. Šlo o Vavro Šrobára a Jana Masaryka. Masaryk ale v 

                                                 

 

14 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012. s. 215.  

 

15 VEBER, Václav. Osudové únorové dny 1948. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 311-

312. 

 

16 Tamtéž, s. 309. 

 

17 KAPLAN, Karel. Pět kapitol o Únoru. Brno: Doplněk, 1997. s. 513. 

 

18 Tamtéž, s. 518. 
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„obrozené“ vládě setrval jen do 10. března, kdy po pádu z okna za dodnes ne zcela ne-

vyjasněných okolností zemřel.19 

Na začátku května pak tehdejší parlament začal debatovat o nové ústavě (známé jako 

Ústava 9. května), kterou právě 9. května hlasy 246 poslanců schválil. Budoucí vývoj 

Československa se na základě této ústavy měl odvozovat od únorových událostí.20 

Novým státním zřízením měla být takzvaná lidově-demokratická republika, Českoslo-

vensko mělo žít ve spojeneckém svazku s ostatními slovanskými státy, všechno hospo-

dářství mělo sloužit lidu, společnost měla být očištěna od „nepřátelských živlů“, Česko-

slovensko se zároveň hlásilo k tomu, že chce v budoucnu budovat socialismus.21 

Ústavu však odmítl podepsat prezident Edvard Beneš, norma tak v platnost mohla 

vstoupit teprve poté, co se Beneš vzdal úřadu a ve funkci jej nahradil Klement Got-

twald.22  

Noví poslanci byli do Ústavodárného Národního shromáždění zvoleni ve volbách, které 

se konaly 30. května. Šlo o první nesvobodné volby v československých dějinách. Ne-

kandidovaly v nich totiž samostatné politické strany. Voliči mohli hlasovat buď pro tak-

zvanou jednotnou kandidátku Národní fronty, nebo mohli do urny vhodit takzvaný bílý 

lístek.23 

Na jednotné kandidátce figurovaly tři čtvrtiny procent komunistů, ostatní kandidáti byli 

formálně členy jiných stran nebo byli nezávislí. Všichni z nich však byli orgány komu-

nistické strany předem prověření a lidé, kteří by s poúnorovými tendencemi nebo s ko-

munistickou politikou nesouhlasili, mezi nimi nebyli.24  

                                                 

19 VEBER, Václav. Osudové únorové dny 1948. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 355. 

 

20 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 739.  

 

21 150/1948 SB. Ústava Československé republiky: ústavní zákon. Praha: Ústavodárné Národní shromáž-

dění, 1948. 

 

22 VEBER, Václav. Osudové únorové dny 1948. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 361. 

 

23 Tamtéž, s. 391.  

 

24 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd., V Albatrosu 1. vyd. Praha: Al-

batros, 2001. s. 284. 
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Výsledek voleb byl jednoznačný – pro jednotnou kandidátku hlasovalo 89,3 % voličů, 

zbytek lidí do uren vhodil bílé lístky.25 

Po volbách už měli komunisté v celostátní politice v podstatě jen jediného názorového 

oponenta, byl jím Edvard Beneš. Jeho úloze v únorových událostech i při následném 

upevňování totalitní moci se budu podrobně věnovat v následující kapitole.  

 

                                                 

 

25 VEBER, Václav. Osudové únorové dny 1948. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 391. 
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2. Edvard Beneš 

2.1 Edvard Beneš před rokem 1948 

Edvard Beneš se narodil 28. května 1884 ve vesnici Kožlany u Kolína. Jeho rodiče měli 

celkem deset děti, Edvard byl nejmladším z nich. Jeho osobnost tak v mládí formovali 

také jeho sourozenci – především bratr Václav, který pracoval jako učitel, a Vojtěch, 

který se později stal sociálnědemokratickým poslancem.26   

Díky dobrým studijním výsledkům v kožlanské škole se Beneš už v roce 1896 přestěho-

val do Prahy, kde začal studovat gymnázium v Královských Vinohradech. Bydlel v bytě 

svého bratra Václava a měl tak k dispozici řadu různých (hlavně sociálnědemokratic-

kých) politických příruček, které s oblibou četl.27 

Už během gymnaziálních let se Beneš také poprvé setkal s o více než třicet let starším 

Tomášem Garriguem Masarykem, který jej názorově výrazně ovlivnil a svými myšlen-

kami do značné míry formoval celou Benešovu politickou kariéru. Edvard Beneš matu-

roval v červenci 1904, už tehdy měl vynikající jazykové znalosti i povědomí o tehdej-

ších myšlenkových směrech.28  

V Praze však Beneš dlouho po maturitě nezůstal, v roce 1905 odjel do Paříže, kde začal 

studovat Sorbonnu, od roku 1907 pak studoval také politologii v Dijonu, už tehdy byl 

schopen pracovat mnohem efektivněji a intenzivněji než jeho vrstevníci. Později ve 

svých pamětech vzpomínal, že se někdy učil a pracoval (dělal francouzského dopisova-

tele různých českých periodik) až 18 hodin denně.29 

                                                 

26 NOVOTNÝ, Karel a KUFNEROVÁ, Zlata. Člověk Edvard Beneš: čtení o druhém prezidentovi. Vyd. 

2., dopl. (V nakl. BVD vyd. 1.). Praha: BVD, 2010. s. 12-13.  

 

27 ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: politický životopis. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. s. 17-18.  

 

28 NOVOTNÝ, Karel a KUFNEROVÁ, Zlata. Člověk Edvard Beneš: čtení o druhém prezidentovi. Vyd. 

2., dopl. (V nakl. BVD vyd. 1.). Praha: BVD, 2010. s. 20-22.  

 

29 Tamtéž, s. 26-28. 
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Po ukončení studií Beneš přesídlil zpátky do Prahy, kde těsně před začátkem první svě-

tové války začal vyučovat sociologii. Po vypuknutí války se sblížil s Tomášem Garri-

guem Masarykem a zapojil se do protirakouského odboje – stal se členem spolku Ma-

ffie. Kvůli tomu muset později Prahu opustit, znovu přesídlil do Paříže, kde se stal ge-

nerálním tajemníkem Československé národní rady. Patřil mezi nejviditelnější postavy 

československého zahraničního odboje během první světové války, Masaryk o něm po 

válce dokonce údajně prohlásil, že bez Beneše by Československá republika vůbec ne-

vznikla.30 

V posledních říjnových dnech roku 1918 se pak Beneš v Ženevě zúčastnil jednání se zá-

stupci domácího odboje. Na schůzce bylo rozhodnuto, že se nový stát bude republikou a 

jeho prezidentem se stane Tomáš Garrigue Masaryk.31 Beneš byl jmenován ministrem 

zahraničí ve vládě Karla Kramáře.32 

Do nově vzniklé republiky se však Beneš hned nevrátil, odjel totiž zpátky do Paříže, kde 

reprezentoval Československo na Pařížské mírové konferenci, na které byly oficiálně 

podepsány mírové smlouvy s poraženými centrálními mocnostmi.33  

Do Prahy se tak Beneš poprvé po skončení první světové války vrátil až 24. září 1919, 

byl tehdy už veřejně známý a velice populární. V ulicích Prahy ho po návratu čekalo tri-

umfální přivítání.34 

Ve funkci ministra zahraničních věcí pak Edvard Beneš zůstal takřka nepřetržitě až do 

roku 1935, kdy byl zvolen prezidentem (pouze krátce v období 1921-22 byl předsedou 

vlády.35 

                                                 

30 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd., V Albatrosu 1. vyd. Praha: Al-

batros, 2001. s. 100.  

 

31 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012. s. 71.  

 

32 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd., V Albatrosu 1. vyd. Praha: Al-

batros, 2001. s. 100.  

 

33 NOVOTNÝ, Karel a KUFNEROVÁ, Zlata. Člověk Edvard Beneš: čtení o druhém prezidentovi. Vyd. 

2., dopl. (V nakl. BVD vyd. 1.). Praha: BVD, 2010. s. 59.  

 

34 Tamtéž, s. 64. 

 

35 Tamtéž, s. 70.  
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V ministerské funkci se Edvard Beneš výraznou měrou podílel na formování zahranič-

něpolitické orientace první republiky. Ta byla postavena především na spojenectví mezi 

Československem a Francií (spojenecká smlouva podepsána v roce 1924) a také spolu-

práci v rámci takzvané Malé dohody, tedy s Rumunskem a Jugoslávií. V roce 1935 pak 

Československo podepsalo spojeneckou smlouvu také se Sovětským svazem.36 

Stejně tak Edvard Beneš podporoval koncept mezinárodní mírové spolupráce reprezen-

tované v meziválečném období takzvanou Společností názorů, kterou Beneš viděl jako 

platformu pro zabránění dalším ozbrojeným konfliktům.37 

Těžištěm Benešovy činnosti ve dvacátých i v první polovině třicátých let bylo setkávání 

se s příslušníky ostatních politických stran, pravidelná účast na zasedáních Národního 

shromáždění i na jednání jeho výborů. Beneš zároveň před poslanci pravidelně pronášel 

projevy, ve kterých obhajoval a vysvětloval československou zahraniční politiku. Její 

základy však jezdil pravidelně upevňovat i do zahraničí – a to při pravidelných návště-

vách spojeneckých zemí.38 

Tyto úkoly Beneš plnil až do roku 1935, kdy kvůli vysokému věku a zdravotním obtí-

žím abdikoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho nástupcem se stal právě Beneš, 

který se funkce ujal 18. prosince 1935.39 

Po nástupu do prezidentského úřadu se musel Edvard Beneš potýkat s agresivní politi-

kou Německa. Situace vygradovala v létě a na podzim roku 1938, kdy začala tehdejší 

třetí říše vystupovat proti územní celistvosti Československa. Beneš spoléhal na pod-

                                                 

 

36 NOVOTNÝ, Karel a KUFNEROVÁ, Zlata. Člověk Edvard Beneš: čtení o druhém prezidentovi. Vyd. 

2., dopl. (V nakl. BVD vyd. 1.). Praha: BVD, 2010. s. 69.  

 

37 ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: politický životopis. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. s. 94.  

 

38 NOVOTNÝ, Karel a KUFNEROVÁ, Zlata. Člověk Edvard Beneš: čtení o druhém prezidentovi. Vyd. 

2., dopl. (V nakl. BVD vyd. 1.). Praha: BVD, 2010. s. 70.  

 

39 DEJMEK, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Praha: Karolinum, 2008. s. 

10.  
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poru i na případnou vojenskou pomoc spojeneckých vojsk, zejména francouzské ar-

mády. Západní země ale usilovaly o zabránění konfliktu za jakoukoli cenu.40 

To nakonec vyústilo v podepsání takzvané mnichovské dohody (jednání o ní se Edvard 

Beneš nemohl zúčastnit), 30. září 1938 se pak Beneš zúčastnil politických jednání, při 

nich už si byl vědom bezvýchodnosti situace a nakonec se postavil za to, aby českoslo-

venští představitelé mnichovskou dohodu přijali.41 

Po přijetí dohody čtyř mocností zůstal Beneš prezidentem už pouze pět dnů. Po nátlaku 

domácích i zahraničních politických činitelů se totiž 5. října vzdal mandátu.42 22. října 

pak Beneš opustil Československo a přes Amsterodam zamířil do Londýna.43 

Z hlavního města Spojeného království se Beneš na začátku roku 1939 nakrátko odstě-

hoval do Spojených států, kde působil na univerzitě v Chicagu. A také tam ho zastihla 

zpráva o rozbití Československa a okupaci Čech a Moravy německou armádou 15. 

března 1939. Právě z Chicaga rozeslal prakticky ihned po okupaci protestní telegramy 

čelným představitelům Spojených států, Velké Británie, Francie i Sovětského svazu.44 

Krátce po vypuknutí druhé světové války se vrátil do Evropy. Ještě na konci roku 1939 

získal souhlas s tím, aby Československý národní výbor byl uznán za orgán, který bude 

zastupovat zájmy československého lidu – Beneš tak de facto stál u zrodu druhého čes-

koslovenského odboje.45  

Československou exilovou vládu pak Britové (prozatímně) formálně uznali v červenci 

                                                 

40 NOVOTNÝ, Karel a KUFNEROVÁ, Zlata. Člověk Edvard Beneš: čtení o druhém prezidentovi. Vyd. 

2., dopl. (V nakl. BVD vyd. 1.). Praha: BVD, 2010. s. 95.  

 

41 ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: politický životopis. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. s. 192.  

 

42 Tamtéž, s. 198. 

 

43 Tamtéž, s. 203. 

 

44 NOVOTNÝ, Karel a KUFNEROVÁ, Zlata. Člověk Edvard Beneš: čtení o druhém prezidentovi. Vyd. 

2., dopl. (V nakl. BVD vyd. 1.). Praha: BVD, 2010. s. 105. 

 

45 Tamtéž, s. 107. 

 



   

 

15 

  

1940, od 23. července se Edvard Beneš stal exilovým prezidentem Československa.46 

K plnému uznání došlo o další rok později – 18. července 1941, po tomto diplomatic-

kém kroku však Beneš pokračoval ve vyjednávání a v srpnu 1942 pak dosáhl toho, že 

Velká Británie odvolala svůj podpis mnichovské dohody. Francouzi k témuž kroku při-

stoupili v roce 1944.47 

V roli exilového prezidenta musel Edvard Beneš zároveň řešit i otázku, co bude po 

skončení druhé světové války s Němci, kteří žili na území bývalého Československa. 

V prvních válečných letech byl Beneš ochoten souhlasit s tím, že dojde k odsunu pouze 

části sudetských Němců a že zároveň dojde k připojení části československého území 

k Německu.48  

Tento Benešův názor ale narazil jednak u některých jeho kolegů v zahraničním odboji a 

razantně ho odmítl také odboj domácí a nakonec i sám Beneš názor změnil poté, co se 

na konci září 1941 dozvěděl o represích prováděných zastupujícím říšským protektorem 

Reinhardem Heydrichem. Od této doby tedy Edvard Beneš prosazoval zachování pů-

vodních hranic a odsun drtivé většiny německého obyvatelstva. Tuto variantu se mu na-

konec podařilo prosadit před spojenci a po skončení druhé světové války tak došlo k její 

realizaci.49 

S blížícím se koncem války začal Beneš hledat spojence pro obnovenou republiku. Po 

zklamání z konce září 1938 chtěl, aby se poválečná republika více orientovala na Sovět-

ský svaz. Ten také v prosinci 1943 navštívil a během této návštěvy byla podepsána čes-

                                                 

46 DEJMEK, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Praha: Karolinum, 2008. s. 

281.  

 

47 NOVOTNÝ, Karel a KUFNEROVÁ, Zlata. Člověk Edvard Beneš: čtení o druhém prezidentovi. Vyd. 

2., dopl. (V nakl. BVD vyd. 1.). Praha: BVD, 2010. s. 109-110.  

 

48 BROD, Toman. Osudný omyl Edvarda Beneše: 1939-1948 : československá cesta do sovětského po-

dručí. Vyd. 2., upr. (v Academii v tomto svazku 1.). Praha: Academia, 2002. s. 232. 

 

49 NOVOTNÝ, Karel a KUFNEROVÁ, Zlata. Člověk Edvard Beneš: čtení o druhém prezidentovi. Vyd. 

2., dopl. (V nakl. BVD vyd. 1.). Praha: BVD, 2010., s. 116. 
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koslovensko-sovětská spojenecká smlouva. Beneš si sice uvědomoval riziko, že Sovět-

ský svaz by se po válce mohl vměšovat do vnitřní československé politiky, převážilo 

v něm však mínění, že SSSR bude Československo ochraňovat před hrozbou opětov-

ného německého útoku.50 

Kromě podepsání spojenecké smlouvy Beneš také jednal se zástupci komunistického 

odboje v Moskvě, nabídl jim dokonce posty v londýnské exilové vládě. Ty sice komu-

nisté odmítli, Beneš se s nimi však dohodl, že KSČ vstoupí do prozatímní vlády, která 

bude spravovat Československo před prvními řádnými volbami.51 

V roce 1944 Beneš dál vedl exil v Londýně, v posledním válečném roce nejprve odletěl 

do Moskvy,52 odkud pak zamířil do Košic, kde jmenoval první poválečnou (přechod-

nou) vládu v čele se Zdeňkem Fierlingerem.53  

Do Prahy se Beneš vrátil 16. května 1945 a de facto dál vykonával funkci prezidenta 

(potvrzen v ní formálně byl Prozatímním národním shromážděním v říjnu).54 

Už během první republiky byl Edvard Beneš kritický k politickému systému, v němž 

působilo mnoho politických stran. Proto po druhé světové válce podporoval koncept 

Národní fronty, stejně tak vyjádřil souhlas také s hospodářskými změnami, které nastaly 

v období 1945-1948. Sám Beneš o poválečném režimu hovořil jako o „socializující de-

mokracii“.55 

Svou úlohu v poválečném zřízení Edvard Beneš viděl v tom, že bude nadstranickým 

                                                 

50 BROD, Toman. Osudný omyl Edvarda Beneše: 1939-1948 : československá cesta do sovětského po-

dručí. Vyd. 2., upr. (v Academii v tomto svazku 1.). Praha: Academia, 2002. s. 222-23.  

 

51 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Vyd. 1. Brno: Clio, 2012. s. 190-191., s. 

191. 

 

52 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2., dopl. vyd., V Albatrosu 1. vyd. Praha: Al-

batros, 2001. s. 100.  

 

53 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 740-

41.  

 

54 BROD, Toman. Osudný omyl Edvarda Beneše: 1939-1948 : československá cesta do sovětského po-

dručí. Vyd. 2., upr. (v Academii v tomto svazku 1.). Praha: Academia, 2002. s. 674. 

 

55 Tamtéž, s. 531.  
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prezidentem, který bude plně respektovat všechna rozhodnutí Národní fronty a do poli-

tických sporů se chtěl vměšovat jen v případech, kdy by hrozil rozpad vlády.56 

2.2 Role Edvarda Beneše v únorových událostech roku 1948 

K vládní krizi se začalo schylovat v polovině února 1948. Kvůli problémům ve vládě a 

v Národní frontě se Beneš poprvé s Gottwaldem sešel už 13. února, o den později pak 

přijal také politiky národně socialistické strany Huberta Ripku a Petra Zenkla. Jak Got-

twaldovi, tak národním socialistům řekl, že v případě vládní krize jmenuje pouze vládu, 

v níž budou reprezentanti všech politických stran.57 

V následujících třech dnech pak Beneš do politického dění prakticky nezasahoval. Až 

18. února se znovu sešel se Zenklem a Ripkou, kteří prezidentovi právě během tohoto 

rozhovoru mohli sdělit, že plánují podat demisi. Přesný záznam jednání však neexistuje 

a jeho interpretace se proto různí. Není tedy jasné, jaký názor Beneš na plán demokra-

tických stran měl. Jisté však je, že Beneš národním socialistům slíbil, že bude pevný a 

komunistickému nátlaku neustoupí.58 

Beneš – přestože národní socialisty podporoval – hrál dál roli nadstranického prezi-

denta. 19. února proto znovu přijal Gottwalda, kterému však znovu pouze zopakoval, že 

úřednickou vládu neplánuje a podpořit chtěl jen kabinet složený ze členů všech stran.59 

O den později – tedy 20. února – politická krize propukla naplno. Zenkl přišel Benešovi 

oznámit, že 12 ministrů podalo demisi. Podle pozdějších Zenklových vzpomínek prezi-

dent demisionující politiky podpořil, Benešovi spolupracovníci však později tvrdili, že 

Beneše krok ministrů rozladil a nepříjemně překvapil.60 

                                                 

56 KAPLAN, Karel. Poslední rok prezidenta: Edvard Beneš v roce 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

AV ČR, 1993. s. 6. 

 

57 Tamtéž, s. 7. 

 

58 DEJMEK, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Praha: Karolinum, 2008. s. 

652.  

 

59 Tamtéž, s. 653. 

 

60 ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš: politický životopis. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. s. 370-371.  

 



   

 

18 

  

Od 21. února na Beneše působil další faktor – tlak ulice, tedy demonstrací organizova-

ných komunistickou stranou. Prostor pro demokratické řešení krize se tak zmenšoval. 

Toho dne navíc na Pražský hrad z prezidentem znovu přijel předseda vlády Gottwald a 

ministr vnitra Nosek, kteří prosazovali svou variantu řešení krize – tedy že Beneš demisi 

ministrů přijme a vládu doplní ministry, které mu navrhne sám Gottwald. Beneš ale dál 

trval na tom, že předseda vlády by měl o doplnění vlády jednat s čelnými představiteli 

všech stran. To však Gottwald odmítal.61 

Onoho dne odpoledne Beneš odjel do Lán, kde pod tíhou okolností a zřejmě i komunis-

tického tlaku (demonstrace, rezoluce) přistoupil na myšlenku, že by mohl demise při-

jmout.62 O dva dny později (23. února) však Beneš tuto vizi znovu opustil a opět se od-

hodlal k tlaku proti komunistickým požadavkům.63 

K nové vlně odporu prezidenta pravděpodobně vyburcovaly informace o zatýkání před-

stavitelů nekomunistických stran, obsazování jejich sekretariátů a ministerstev, která je-

jich politici řídili. Beneš sám proto na Hrad povolal Gottwalda. Znovu na něj naléhal, 

aby krizi vyřešil jednáním s představiteli ostatních politických stran – Gottwald to ale 

znovu odmítl a řekl Benešovi, že v demokratických stranách jsou lidé, o které si přeje 

doplnit vládu (například národní socialista Alois Neumann nebo lidovec Josef Plojhar). 

Stejně tak Beneš nebyl moc úspěšný ani s požadavkem na zastavení násilností a zatý-

kání.64 

Prezident stále věřil, že dokáže komunisty donutit k tomu, aby celou krizi řešili na bázi 

Národní fronty, část jejích členských stran už ale byla zcela neakceschopná a komunisté 

nejpozději 23. února ovládli (částečně díky nezákonným represím) většinu složek spo-
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lečnosti s výjimkou právě nejvyšší politiky. 24. února prezident naposledy jednal s de-

misionujícími ministry – za jediné ústavně přijatelné řešení tehdy považoval to, že de-

misi odmítne přijmout a vláda tak dál bude fungovat ve stejném složení jako na začátku 

roku 1948.65 

Večer pak Beneš totéž řekl Gottwaldovi, ten ale jeho postoj ignoroval a pouze mu ozná-

mil, že mu druhého dne pošle seznam ministrů, kterými si přeje vládu doplnit.66  

25. února se prezident podvolil – přijal demise všech dvanácti ministrů a vládu doplnil 

podle Gottwaldových požadavků. Toto své rozhodnutí později vysvětloval tím, že zůstal 

v boji proti komunistům osamocený – lidovci, národní socialisté a demokraté sice po-

dali demise, žádné další kroky k zastavení komunistického puče ale nepodnikli, Beneš 

se navíc obával občanské války.67 Kromě toho si Beneš byl vědom své ústavní povin-

nosti dát státu vládu a důvodem, proč se nakonec tlaku komunistů podvolil, byl nejspíš i 

jeho neuspokojivý zdravotní stav (jeho rozhodovací schopnosti sice nebyly nijak do-

tčeny, častá a náročná jednání ho ale značně vyčerpávala).68 

Politici KSČ si až do posledních chvil nebyli jisti tím, jak Beneš jejich žádost 25. února 

vyřeší. O den dříve dokonce rozhodli, že v případě, že prezident demisi nepřijme, vy-

hlásí generální stávku a demonstrace za odchod prezidenta.69 

Novou vládu Beneš jmenoval 27. února. V té době nejspíš ještě doufal, že v Českoslo-

vensku zůstane zachována alespoň část demokratických principů (i proto, že ve vládě 

zasedali jeho spolupracovníci Jan Masaryk a Vavro Šrobár).70 
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Už při následné audienci ale sdělil ministru obrany a generálům československé ar-

mády, že má v úmyslu co nejdříve z funkce prezidenta odstoupit. Ještě téhož dne pak 

opustil Prahu a odcestoval do Sezimova Ústí. Na Pražský hrad se už nikdy natrvalo ne-

vrátil.71 

2.3 Role Edvarda Beneše v jednáních o Ústavě 9. května 

Myšlenky na abdikaci sice Beneš na čas opustil v první části dubna 1948, kdy došlo 

k přechodnému zlepšení vztahů mezi prezidentem a čelnými komunisty. Beneš uvažo-

val o jakémsi dvojvládí s Gottwaldem, díky kterému by mohl brzdit nastolování dikta-

tury. A proti spolupráci s Benešem (kvůli jeho popularitě) nebyli ani komunisté.72 

Už ve druhé polovině dubna se však k myšlenkám na abdikaci vrátil – nesouhlasil totiž 

s některými ustanoveními v připravované ústavě. Vadily mu hlavně proklamace o vůli 

lidu (bál se, že vůle politických shromáždění nebo demonstrací bude moci být nadřazo-

vána zákonům). Stejně tak Beneš argumentoval tím, že nová ústava neposkytuje dosta-

tečné garance občanských práv. Ve druhé polovině dubna se tedy Beneš rozhodl, že no-

vou ústavu nepodepíše a raději z úřadu odejde. Prezident navíc nesouhlasil ani se systé-

mem připravovaných voleb (vadila mu hlavně jednotná kandidátka).73 

Abdikaci chtěl Beneš podat ještě před tím, než bude Ústava 9. května přijata Ústavodár-

ným národním shromážděním. 4. května se prezident v Sezimově Ústí sešel na klíčové 

schůzce s premiérem Gottwaldem. Zatímco Beneš během schůzky trval na tom, že od-

stoupí okamžitě a ústavu nepodepíše, Gottwald mu navrhoval, aby z úřadu prozatím ne-

odcházel a vzal si ústavní dovolenou.74 
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Gottwaldovi zároveň vadil také koncept abdikačního dopisu, v němž Beneš psal, že od-

stupuje, protože nesouhlasí s politikou KSČ a s novou ústavou.75 

Předseda vlády nakonec dosáhl svého, Beneš mu totiž ustoupil a souhlasil s tím, že ab-

dikuje až po volbách, z abdikační listiny navíc slíbil vymazat pasáže, ve kterých kritizo-

val jak Ústavu 9. května, tak mocenské praktiky KSČ. Jediné k čemu ho Gottwald pře-

mluvit nedokázal, tak bylo to, aby ústavu podepsal.76 

Bezprostředně po jednání s Gottwaldem se vážně zhoršil Benešův zdravotní stav – pre-

zident se cítil velice unaven, obtížně mluvil, měl potíže s pohybem a ztrácel rovnováhu. 

Nejpozději od 5. května proto byl upoután na lůžko. V klidu v Sezimově Ústí pak Beneš 

setrval prakticky celý zbytek první poloviny května 1948.77 

2.4 Abdikace Edvarda Beneše 

Ve druhé polovině května se Benešův zdravotní stav přechodně zlepšil, Gottwald proto 

ještě 20. května u prezidentova kancléře Smutného zjišťoval, zda se Beneš přece jen ne-

rozhodl pro ústavní dovolenou. Prezident mu však prostřednictvím svého kancléře vzká-

zal, že trvá na svém rozhodnutí rezignovat a že z funkce odejde po volbách.78  

K definitivnímu odchodu z úřadu se Edvard Beneš odhodlal na začátku června. 4. 

června v Sezimově Ústí přijal předsedu Ústavodárního národního shromáždění Josefa 

Davida, kterému svůj záměr oficiálně oznámil. Následujícího dne s tím (i se zněním ab-

dikační listiny, z níž vypadla slova o nesouhlasu s ústavou) seznámil také premiéra Kle-

menta Gottwalda. Abdikační listinu Beneš formálně podepsal 7. června. Toho dne de 

facto skončila jeho politická kariéra.79 
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Ještě 7. června se konala schůze vlády, na které Gottwald ministry o abdikací informo-

val, na této schůzi bylo navíc schváleno společné vládní prohlášení k Benešovu od-

chodu z úřadu.80 

Vláda navíc prezidentovi vyjádřila úctu tím, že mu schválila doživotní rentu ve výši pre-

zidentského platu, navíc mu do užívání dala zámek v Lánech.81 

Po svém odchodu z prezidentského úřadu už Beneš do vnitropolitické situace nijak ne-

zasahoval, dál pobýval v Sezimově Ústí, kde sporadicky přijímal návštěvy – většinou 

své spolupracovníky a známé. S většinou delegací ale jednala Benešova žena Hana nebo 

jeho kancléř Smutný.82 

Mezi veřejností zůstal bývalý prezident velice populární i po své abdikaci – do Sezi-

mova Ústí proto přijížděly delegace lidí z celého Československa, příležitost zahlédnout 

(natož pak potkat) prezidenta ale nedostali. Podporu prezidentovi pak občané masově 

vyjádřili také v polovině června během Všesokolského sletu a župních cvičení, která 

sletu předcházela. Například 13. června – tedy v den, kdy se konala většina župních cvi-

čení – se u Benešovy vily v Sezimově Ústí sešlo asi pět tisíc jeho podporovatelů.83 

2.5 Smrt Edvarda Beneše 

Po abdikaci se Benešův zdravotní stav zlepšil jen velmi přechodně a krátkodobě. Ve 

druhé polovině srpna navíc nastalo další prudké zhoršení. 19. srpna prodělal Beneš mrt-

vici a výrazně se zhoršila jeho schopnost komunikovat s okolím, o dva dny později na-

víc bývalý prezident ztratil schopnost polykat. V následujícím týdnu se pak jeho stav ta-

křka neměnil, další prudké zhoršení nastalo 26. srpna, kdy Beneš prodělal další (už 

pátý) záchvat mrtvice, 29. srpna pak upadl do bezvědomí, ze kterého už se neprobral. 

Přestože u něj takřka nepřetržitě byli přední lékaři, další zlepšení jeho zdravotního stavu 
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už nenastalo. Edvard Beneš zemřel 3. září 1948 krátce po osmnácté hodině.84 

Následujícího dne byl vyhlášen státní smutek – vlajky v celé zemi vlály na půl žerdi, na 

veřejných místech visely prezidentovy fotografie. Státní pohřeb byl naplánován na 8. 

září.85 

Benešovo úmrtí v Československu vyvolalo protikomunistické nálady. Prakticky ihned 

po oznámení jeho smrti se občané začali spontánně scházet v Sezimově Ústí i v Praze, 

na celém území republiky pak lidé vyvěšovali různé protikomunistické letáky.86 

4. září bylo Benešovo tělo nabalzamováno, 5. září se mu pak mohli lidé poklonit v Sezi-

mově Ústí, během dne jich tam spontánně dorazilo asi 50 tisíc, v noci pak byla rakev 

s prezidentovými ostatky převezena do Prahy, kde byla vystavena v žižkovském Památ-

níku odboje. Zůstala tam až do 7. září. Také v Praze chodily denně památku druhého 

československého prezidenta uctívat tisíce lidí.87 

Pietní shromáždění byla až na drobné potyčky dlouho v zásadě klidná, první vážnější 

konflikt nastal až 7. září, kdy ve frontě před památníkem stále čekal dav lidí. Příslušníci 

SNB jim však oznámili, že rakev s Benešovými ostatky převezou do Národního muzea. 

Proti tomu lidé protestovali a došlo i ke konfliktům mezi zasahujícími policisty a pří-

tomnými lidmi (zejména sokoly). Potyčky pak pokračovaly i následujícího dne dopo-

ledne.88 

Během těchto dní zároveň probíhaly přípravy Benešova pohřbu. Kvůli značnému veřej-

nému zájmu o Benešovu osobnost i prvním projevům občanské nespokojenosti se ko-
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munisté obávali, aby se pohřeb nezměnil v protirežimní manifestaci. Riziko se organizá-

toři snažili minimalizovat a 7. září proto rozhodli, že do Prahy nesmí přijíždět žádné 

zvláštní autobusy a vlaky s truchlícími.89 

Pietní akt i smuteční průvod však po dopoledních konfliktech proběhl 8. září relativně 

v klidu. A také po něm se lidé rychle a ukázněně rozešli.90  

Klid v metropoli během pohřbu byl i kvůli masivním bezpečnostním opatřením. Přísluš-

níci SNB a milicionáři kontrolovali jak na větších nádražích, tak i na hranicích Prahy a 

většinu lidí, jedoucích do hlavního města na pohřeb, vraceli zpět. Pietní shromáždění se 

během 8. září konala prakticky ve všech větších městech. Byla však poznamenána ko-

munistickou propagandou a proto na ně na mnoha místech přišlo nezvykle malé množ-

ství lidí.91 Definitivně byl pak Edvard Beneš pohřben do rodinné hrobky u vily v Sezi-

mově Ústí 10. září.92 

Nepokoje během dní, které pohřbu předcházely, se staly záminkou pro tvrdý postup ko-

munistických orgánů proti odpůrcům režimu. Jen mezi 4. a 9. zářím bylo na území čes-

kých zemí zatčeno 249 lidí, z nichž 166 posléze dostalo tresty odnětí svobody. Komu-

nistické vedení občanské aktivity mezi Benešovou smrtí a jeho pohřbem hodnotilo jako 

snahu o protirežimní puč.93 
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3. Vývoj mediální oblasti v Československu v období 

1945-48 

3.1 Poválečná stabilizace mediální oblasti 

Prakticky okamžitě po skončení druhé světové války přišly v československé mediální 

sféře první změny, které ji výrazně odlišily od prvorepublikové praxe. Už v květnu 1945 

přijala konference zástupců tisku při České národní radě zásadu, že tisk by neměl být 

prostředkem ke generování zisku, ale měl by sloužit lidu.94 

Košický vládní program však zároveň všem médiím garantoval svobodu slova. Tu for-

málně zaručovalo (a mediální oblast v poválečné éře řídilo) ministerstvo informací (v 

jeho čele stál komunista Václav Kopecký). Pod jeho patronátem došlo v prvním měsí-

cích po válce k takzvané přeregistraci médií.95  

Nově byly povoleny jen listy nezakázaných politických stran a organizací (některé na-

víc musely změnit název – například České slovo změnilo název na Svobodné slovo, 

z Lidových listů se stala Lidová demokracie). Noviny zakázaných politických stran (na-

příklad agrárnický Venkov) už po osvobození dál vycházet nesměly. Přibyly však také 

nové listy – třeba odborářský deník Práce nebo Zemědělské noviny. A svou činnost 

mohla obnovit média zakázaná za okupace nebo za druhé republiky – například komu-

nistické Rudé právo nebo legionářské Národní osvobození.96 

Druhým klíčovým procesem, který v českém mediálním prostředí charakterizuje první 

poválečné měsíce, je personální očista. Tu prováděla očistná komise složená z novinářů, 

kteří se během okupace zapojili do odboje. Tato komise posuzovala chování novinářů 

během druhé světové války a měla poměrně široké pravomoci – mohla žurnalistům až 
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doživotně zakázat práci v oboru (případě mohla doporučit jejich stíhání před retribuč-

ním soudem), mohla ale taky udělovat zákazy činnosti od tří do osmnácti měsíců nebo 

rozdávat pokuty.97 

Po válce v Československu před mimořádnými lidovými soudy stanulo celkem 73 novi-

nářů (nejvíce exponované případy kolaborujících žurnalistů řešil Národní soud), dalších 

109 novinářů dostalo doživotní zákaz činnosti.98 

Po květnu 1945 navíc platilo pravidlo, že každý novinář, který chtěl přispívat do regis-

trovaného média, musel být členem Svazu českých novinářů. Funkce takzvaných svo-

bodných žurnalistů neexistovala.99  

Právní podklad pro výše uvedený postup však oficiálně vznikl až poté, co Ústavodárné 

národní shromáždění v květnu 1947 schválilo zákon o postavení redaktorů a Svazech 

novinářů. Podle tohoto zákona mohl být redaktorem pouze bezúhonný člověk českoslo-

venské národnosti, starší 21 let, který minimálně 6 měsíců působil ve funkci takzvaného 

redaktorského čekatele. Zákon zároveň potvrzoval praxi, že v médiích nesmí pracovat 

lidé, kteří nejsou členy svazu.100 
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Prvním předsedou Svazu českých novinářů se stal šéfredaktor tisku Ústřední rady od-

borů Otakar Wünsch (po jeho smrti v září 1947 ho nahradil redaktor Rudého práva Voj-

těch Dolejší).101 

Důležité je zároveň zmínit, že v období takzvané třetí republiky (1945-48) v Českoslo-

vensku neexistovala žádná forma cenzury. Žádný úřad, který by kontroloval obsah mé-

dií (ať už před nebo po jejich vydání) nevznikl. Jistou formu cenzury ještě v roce 1945 

navrhl národní socialista a místopředseda vlády Jaroslav Stránský. Jeho návrh však od-

mítl předseda komunistů Klement Gottwald, podle nějž se jednalo o návrat k okupačním 

praktikám.102 

Legislativní ani institucionální nástroje tedy v prvních poválečných letech ministerstvo 

informací k regulaci a kontrole mediálních obsahů nepoužívalo. Vydávalo ale jednotli-

vým periodikům instrukce, kterých témat si všímat, nebylo však nijak podrobněji určo-

váno, jak o těchto tématech psát.103 

Ministerstvo informací však prakticky ihned po válce získalo jiný poměrně efektivní ná-

stroj, kterým bylo možné tištěná média regulovat. V Československu totiž byl po roce 

1945 velký nedostatek papíru a právo přidělovat papír médiím mělo pouze ministerstvo 

informací. Proti rozhodnutí o snížení přídělu papíru nebylo možné se efektivně bránit – 

získávání papíru od jiného zdroje než od ministerstva informací bylo nelegální.104 

Politická pluralita však byla ministerstvem garantována. Každé vydavatelství navázané 

na politickou stranu totiž dostávalo určité množství papíru a pak samo rozhodovalo, jak 

ho mezi povolená periodika rozdělí.105 
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První skutečná cenzurní opatření tak byla schválena až na konci roku 1947, kdy bylo 

rozhodnuto o tom, že při ministerstvu informací vznikne odbor, který bude média kon-

trolovat poté, co budou vydána a nejzásadnější přestupky měly být hlášeny a následně 

trestány ministerstvem vnitra. „Odbor si měl všímat článků v těchto oblastech: a) dvou-

letý hospodářský plán, b) štvaní proti slovanským národům, c) otázky zásobovací a vyži-

vovací, d) základní linie naší zahraniční politiky, e) věci obrany státu.“ Tento postup 

však nestačil být před únorem 1948 uveden do praxe.106 

Navzdory výše uvedenému se však poválečná mediální praxe nijak zvlášť nelišila od 

praxe předválečné. Zejména listy jednotlivých politických stran velmi důsledně prosa-

zovaly postoje jejich čelných představitelů. Velmi časté rovněž byly útoky mezi jednot-

livými redakcemi či obviňování ze lží nebo z účelového vykládání faktů. Tento stav pře-

trval až do února 1948.107 

3.2 Média během únorových událostí 

Během únorového převratu sehrála média důležitou roli. Komunisté na svou stranu 

dokázali především díky své vazbě na Revoluční odborové hnutí získat velkou část pra-

covníků tiskáren. Ti tak pod vlivem aktuálního dění odmítali tisknout nekomunistická 

periodika.108  

Odboráři z papíren ve Větřní například 24. února odmítli dodat papír redakci Svobod-

ného slova, pracovníci pražských elektrických podniků zase vyhrožovali, že pokud ně-

které redakce budou psát protikomunisticky, odpojí je od dodávek elektrické energie. 

Docházelo dokonce i k zabavování výtisků ze strany státní moci.109 
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Komunistům se navíc už v roce 1945 podařilo do značné míry ovládnout také Českoslo-

venský rozhlas. Ten tak během únorového převratu vysílal takřka výhradně prokomu-

nisticky, zatímco představitelé ostatních politických stran se k aktuálnímu dění v jeho 

vysílání směli vyjadřovat minimálně nebo dokonce vůbec.110 

Už 23. února se na stranu komunistů přidalo také další klíčové médium – Českosloven-

ská tisková kancelář. V té byl toho dne ustanoven akční výbor a zaměstnanci ČTK se 

museli zavázat k tomu, že budou podporovat Klementa Gottwalda a jeho politiku.111 

Ve vydavatelstvích listů lidové a národně-socialistické strany pak akční výbory vznikly 

24. února. A tyto výbory okamžitě začaly tituly (včetně Svobodného slova a Lidové de-

mokracie) řídit a zahájily zároveň personální obměnu.112 

„Ukázalo se, že i v řadě nekomunistických periodik působili lidé sympatizující s politi-

kou KSČ, její prosovětskou orientací a s chystanými změnami. Ti záhy stanuli ve vedení 

redakcí.“113 

Následujícího dne, tedy 25. února, se pak akční výbor ustavil také ve Svazu českých no-

vinářů. A okamžitě po svém vzniku vyloučil osmdesát novinářů, kteří podle něj pomá-

hali „reakci“. Tito žurnalisté tedy podle výše citovaného zákona o postavení redaktorů a 

Svazech novinářů prakticky z hodiny na hodinu přišli o možnost publikovat v jakémkoli 

periodiku vycházejícím na území Československa. Navíc byli po komunistickém pře-

vratu často pronásledováni pro údajnou protistátní trestnou činnost, případně byli okol-

nostmi nuceni odcházet do emigrace.114 
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3.3 Změny v mediální oblasti po únorovém převratu 

Změny v československých médiích pokračovaly i bezprostředně po únorových událos-

tech. Jednak vznikaly další akční výbory, zejména v krajských a okresních pobočkách 

Svazu českých novinářů. Tyto výbory ze svazu vyloučily další desítky novinářů, další 

žurnalisty pak za údajnou podporu takzvané „reakce“ potrestaly mírněji.115  

V březnu vláda uložila ministerstvu informací, aby prověřilo seznam periodik, která 

mají povolení vycházet, a posoudilo, zda toto povolení neodporuje novému společen-

skému uspořádání.116  

V červnu 1948 navíc bylo rozhodnuto, že dodávky papíru pro tištěná média budou ome-

zena o třetinu.117 Tato dvě rozhodnutí v kombinaci s kontrolou médií prováděnou de 

facto komunistickou stranou vedla k tomu, že od března do prosince 1948 bylo v Česko-

slovensku zakázáno vydávání 350 periodik.118  

V květnu pak Ústavodárné národní shromáždění schválilo zákon o znárodnění celého 

polygrafického průmyslu. Vláda tak získala absolutní legislativní kontrolu nad všemi 

tiskárnami v Československu.119 

Nově schválená ústava (známá jako Ústava 9. května) však navzdory výše uvedeným 

tendencím zaručovala svobodu slova a přímo zakazovala, aby byl tisk podrobován jaké-

koli formě předběžné cenzury.120  
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Tomuto předpokladu však vládnoucí činitelé dostáli jen částečně. Během roku 1948 sice 

žádný oficiální cenzurní úřad nevznikl (Hlavní správa tiskového dozoru praktikující 

předběžnou cenzuru navzdory ústavě vzniká až v roce 1953), o svobodě médií však ho-

vořit nelze. Jejich kontrolu totiž de facto prováděla komunistická strana.121 

Při ÚV KSČ bylo totiž zřízeno Kulturní a propagační oddělení, které úzce spolupraco-

valo s ministerstvem informací. Toto oddělení kontrolovalo tisk, který vycházel na 

území Československa, a posuzovalo, zda redakce plní směrnice, které byly přímo ko-

munistickou stranou vydávány. Pokud kontroloři Kulturního a propagačního oddělení 

narazili na médium, které se oficiálním direktivám protivilo, nesl odpovědnost šéfredak-

tor, který mohl být kdykoli odvolán a nahrazen. Velkou pravomoc zároveň získaly i 

okresní národní výbory, které mohly zakazovat šíření textů, které se podle nich vymy-

kaly stanoveným zásadám.122  

Po únorovém převratu navíc státní úřady změnily pohled na roli médií ve společnosti. 

Periodika nově měla podle sovětského vzoru především propagovat úspěchy komunis-

tické strany či popularizovat její činnost.123 

„Fungování médií bylo podřízeno potřebám stání moci a stranického aparátu. Média 

neodpovídala za svoji činnost veřejnosti, ale Komunistické straně Československa a 

sloužila k prosazování jejích zájmů. Základní úlohou médií bylo vyvolávat masový sou-

hlas veřejnosti s politikou KSČ.“124 
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Cílem nových politických struktur zároveň bylo, aby se k lidem dostávalo minimum in-

formací nad rámec těch, které byly oficiálně povoleny. Postupně tak byla zakázána ta-

křka všechna zahraniční média s výjimkou listů zahraničních komunistických stran (i 

jejich vydávání bylo s ohledem na obsah regulováno).125 

Už během roku 1948 se také zásadní způsobem proměnil charakter Svazu českých novi-

nářů, který přestal být klasickou stavovskou organizací, ale přeměnil se v organizaci 

s čistě ideologickými cíli. Svaz dokonce vypracoval Ideové směrnice českého novináře, 

které žurnalistům radily, jak bojovat za mír nebo jak psát o ostatních socialistických ze-

mích.126 

Tyto směrnice však byly přijaty až na sjezdu Ústředního svazu československých novi-

nářů, který se konal 23. a 24. října 1948, tedy v době, kterou se již tato bakalářská práce 

nezabývá. Pro úplnost však doplňuji, že na tomto sjezdu bylo také potvrzeno vyloučení 

novinářů z řad Svazu, ke kterému došlo během únorových událostí a krátce po nich.127 

Závěrem této kapitoly ještě doplňuji, že v dubnu 1948 byl postátněn Československý 

rozhlas – za veškeré jeho závazky tedy nově ručil stát. Úřady i komunistická strana si 

tak tímto krokem pojistily naprostou loajalitu i dalšího vlivného média.128 

Také agenturu ČTK postihly personální čistky, propuštěna byla asi čtvrtina zaměst-

nanců. Agentura se postupně dostala pod silný vliv sovětské agentury TASS a promě-

nila se ve zdroj, který na místo zpravodajských obsahů reflektoval zejména zájmy Ko-

munistické strany Československa i zahraničních komunistických stran.129 
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4. Charakteristika sledovaných periodik 

4.1 Rudé právo 

První vydání Rudého práva vyšlo v květnu 1920, tento deník se stal oficiálním tiskovým 

orgánem Komunistické strany Československa. Během období první republiky osciloval 

na hraně legálnosti, kvůli publikování textů s protistátní tematikou deník čelil častým 

cenzurním zásahům a omezování prodeje.130 

Za druhé republiky pak bylo Rudé právo zakázáno, ale už v srpnu 1939 začalo vycházet 

ilegálně a vycházelo navzdory snahám německé tajné policie bez delšího přerušení až 

do konce druhé světové války.131 

V květnu 1945 bylo legální vydávání Rudého práva obnoveno (v roce 1947 mělo denní 

náklad 500 000 výtisků).132  

Deník se znovu stal tiskovým orgánem Komunistické strany Československa, jejíž poli-

tiku bezvýhradně podporoval a obhajoval. Rudé právo se postupně stalo nejčtenějším 

československým deníkem (bylo to však do značné míry proto, že bylo státními úřady 

všemožně protežováno). Po únorovém převratu pak byli všichni jeho redaktoři důsledně 

prověřeni a list i nadále reflektoval velmi loajálně vládní politiku a určoval mediální 

agendu.133 

Například v roce 1953 mělo Rudé právo průměrný náklad takřka přesně milion výtisků 

denně, druhý deník Práce měl náklad pětinový.134 

Tuto dominantní roli si pak Rudé právo udrželo de facto až do roku 1989, po sametové 

revoluci se začalo postupně odklánět od politiky komunistické strany, stal se z něj na 
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politických stranách nezávislý deník, který nakonec v roce 1995 ze svého názvu vypus-

til slovo Rudé a od té doby až dodnes se jmenuje Právo.135 

4.2 Práce 

Deník Práce je jediným z periodik sledovaných v této bakalářské práci, které po druhé 

světové válce nenavazovalo na žádného předválečného předchůdce. Práce tedy vznikla 

až v roce 1945 jako tiskový orgán Revoluční odborového hnutí. Její denní náklad v roce 

1947 byl přibližně 250 tisíc výtisků.136  

Členy odborů, které byly do značné míry loajální ke komunistům, bylo po únorovém 

převratu víc než pět miliónů československých občanů. Odborářský deník Práce proto 

patřil mezi nejoblíbenější periodika v zemi.137 V roce 1953 byl druhý nejčtenější za 

nejpopulárnějším (a nejprotežovanějším) Rudým právem.138 

Pozici mezi nejoblíbenějšími československými deníky si pak podobně jako Rudé právo 

udržel až do roku 1989, po sametové revoluci ale v nových ekonomických podmínkách 

neobstál, postupně ztrácel čtenáře a jeho vydávání bylo nakonec v roce 1998 zasta-

veno.139 

                                                 

 

135 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do součas-

nosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 372.  

 

136 Tamtéž, s. 233. 

 

137 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 146.  

 

138 Tamtéž, s. 140.  

 

139 Tamtéž, s. 258-259. 
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4.3 Lidová demokracie 

Také deník Lidová demokracie navazoval na prvorepublikovou tradici. Vznikl v roce 

1922 pod názvem Lidové listy a po celou dobu první republiky byl hlavním tiskovým 

orgánem Československé strany lidové.140 

Vycházel pak během celé druhé světové války a v období druhé republiky a protekto-

rátu a objevovaly se v něm dokonce i útoky proti židovskému obyvatelstvu.141 

Lidová strana však po osvobození nebyla zakázána a Lidové listy tak zůstaly jejím tis-

kovým orgánem – musely se však přejmenovat na Lidovou demokracii.142 Ta v roce 

1947 měla průměrný denní náklad 185 tisíc výtisků.143 

Před únorovými událostmi se deník vymezoval proti komunistickým totalitárním ten-

dencím,144 po nástupu komunistické strany k moci však fungoval jako tiskový orgán ob-

rozené lidové strany a loajálně spolupracoval s novým režimem.145 

V této roli pak Lidová demokracie existovala bez výraznějších proměn až do roku 1989, 

v roce 1994 se pak její redakce sloučila s obnovenými Lidovými novinami.146 

4.4 Svobodné slovo 

Poslední ze sledovaných deníků vznikl pod názvem České slovo dokonce ještě před 

první světovou válkou. V roce 1907 ho začala vydávat tehdejší Česká strana národně-

                                                 

140 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do součas-

nosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 168.  

 

141 Tamtéž, s. 195. 

 

142 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 116.  

 

143 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do součas-

nosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 233.  

 

144 Tamtéž, s. 242.  

 

145 Tamtéž, s. 259. 

 

146 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 259.  
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sociální.147 

Jako tiskový orgán národních socialistů pak vycházelo po celou dobu první republiky. A 

zrušeno nebylo ani během protektorátu.148 

Podobně jako výše zmíněná Lidová demokracie muselo České slovo po druhé světové 

válce na důkaz odklonu od fašistického režimu změnit název – nově se jmenovalo Svo-

bodné slovo. V roce 1947 vycházelo v průměrném denním nákladu 300 tisíc výtisků.149 

Před únorovým převratem deník dál hájil politiku i demokratické principy prosazované 

národními socialisty.150 Po nástupu komunistů k moci ho ovládlo obrozené vedení 

strany a deník již psal v souladu s komunistickými požadavky.151 

Svobodné slovo pak úlohu tiskového orgánu Československé strany socialistické (pře-

jmenovaní národní socialisté, strana brzy po únorových událostech ztratila de facto vše-

chen reálný politický vliv) plnilo až do sametové revoluce. Po ní podobně jako část ji-

ných deníků navázaných na předlistopadový režim ztrácelo popularitu. V roce 1997 

bylo přejmenováno na Slovo a v roce 2000 pak zaniklo.152 

                                                 

 

147 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do součas-

nosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 148. Žurnalistika a komunikace. 

 

148 Tamtéž, s. 204. 

 

149 Tamtéž, s. 233. 

 

150 Tamtéž. 

 

151 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 146.  

 

152 Tamtéž, s. 259.  
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5. Reflexe Edvarda Beneše ve vybraných médiích 

v roce 1948 

5.1 Postup při analýze mediálních výstupů 

Praktická část této práce bude mít kvantitativní a kvalitativní složku. V kvantitativní 

části popíši, kolik mediálních výstupů výše uvedená média ve stanovených obdobích 

roku 1948 o Edvardu Benešovi uveřejnila. 

Budu ze zabývat absolutními počty textů, které v Rudém právu, deníku Práce, Svobod-

ném slovu a Lidové demokracii o Edvardu Benešovi vyšly v následujících čtyřech ob-

dobích: 

a) období únorového převratu (9. 2. – 1. 3. 1948), 

b) období schvalování Ústavy 9. května (3. 5. – 17. 5. 1948), 

c) období Benešovy abdikace a odchodu do ústraní (31. 5. – 14. 6. 1948), 

d) období Benešovy smrti a pohřbu (30. 8. – 13. 9. 1948). 

Pro zpřesnění jsem se však zároveň rozhodl, že kromě absolutních počtů budu v kvanti-

tativní části sledovat a rozlišovat ještě jeden faktor, a to charakter textu. 

Podle charakteru budu články, které se zabývají Edvardem Benešem, dělit do dvou sku-

pin: 

a) zpravodajské texty – samostatně zalomené texty, které přinášejí prostou zpravodaj-

skou informaci o aktivitách, rozhodnutích či skutečnostech souvisejících s Edvardem 

Benešem (do této práce nezapočítávám heslovité samostatně nezalomené velmi krátké 

zprávy, které s jednotlivých listech objevují v různých denních rubrikách), 

b) publicistické texty – rozsáhlejší materiály, které komentují a analyzují aktuální poli-

tická rozhodnutí Edvarda Beneše, případně připomínají a shrnují jeho život a dílo (jedná 

se o komentáře, nekrology, portréty, fejetony a další publicistické útvary). 

Zároveň považuji za nutné zmínit, že textem o Edvardu Benešovi pro účely této bakalář-

ské práce budu považovat takový zpravodajský nebo publicistický materiál, jehož je Ed-

vard Beneš hlavním (nebo přinejmenším jedním z hlavních) témat nebo s Benešem 

přímo souvisí. Do této práce tak nebudou zahrnuty například texty, které informují o 

pravomocích prezidenta, ve kterých je o Benešovi informováno pouze zběžně. 

V kvalitativní části této práce pak budu posuzovat, jakým způsobem jednotlivé deníky o 

Edvardu Benešovi informovaly, co se obsahové stránky týče – tedy především, zda se 

obsah a charakter textů o Benešovi v jednotlivých titulech lišil. Proto jsem se rozhodl 
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materiály rozlišit do tří základních skupin podle toho, jakým způsobem o Edvardu Be-

nešovi informují. 

Texty (bude se jednat o totožnou skupinu materiálů jako u výše popsané kvantitativní 

analýzy) budu dělit do tří základních skupin: 

a) pozitivní (Beneše – jeho život, aktivitu, politická rozhodnutí a skutečnosti s nimi sou-

visející – hodnotí z jakéhokoli důvodu pozitivně), 

b) neutrální (Beneše – jeho život, aktivitu, politická rozhodnutí a skutečnosti s nimi sou-

visející – nijak nehodnotí, jedná se o čistě zpravodajské texty, jejichž autor nezaujímá 

stanovisko), 

c) negativní (Beneše – jeho život, aktivitu, politická rozhodnutí a skutečnosti s nimi 

související – hodnotí z jakéhokoli důvodu negativně). 

Zároveň se budu zabývat také tím, jak se způsob informování a charakter textů o Bene-

šovi ve vybraných denících lišil napříč výše definovanými obdobími. 

5.2 Kvantitativní část 

Co se absolutních počtů textů zabývajících se Edvardem Benešem týče, lze konstatovat, 

že mírně častěji o něm ze sledovaných periodik psalo Svobodné slovo (v součtu zkou-

maných období 107 textů) a Lidová demokracie (v součtu 91 textů), zatímco na vlád-

noucí složky úžeji napojená média o Benešovi publikovala méně textů – Rudé právo 

v součtu 65, deník Práce 70.153  

Pro úplnost dodávám, že jsem se v kvantitativní části této práce zabýval pouze absolut-

ními počty textů ve sledovaných periodicích, nikoli jejich rozsahem nebo umístěním na 

stránkách. V této bakalářské práci jsem se primárně nezabýval také tím, jak zkoumané 

deníky zobrazovaly Edvarda Beneše na fotografiích.154 

                                                 

153 V případě deníku Práce může být toto číslo ve skutečnosti mírně vyšší. Autorovi této práce se totiž ne-

podařilo vyhledat první dvě strany vydání listu z 20., 21. a 28. února 1948 a první čtyři listy z vydání 19. 

února 1948, a to v knihovně Fakulty sociálních vědu Univerzity Karlovy ani v Národní knihovně ČR. 

 

154 Lze však konstatovat, že všechna čtyři periodika Benešovy fotografie (případně fotografie z událostí 

spojených s Edvardem Benešem) uveřejňovala v zásadě ve stejné frekvenci. 

V prvním sledovaném období listy přinášely fotografie Edvarda Beneše de facto pouze ze jmenování 

nové Gottwaldovy vlády, které se na Pražském hradě uskutečnilo 27. února 1948.  

Ve druhém sledovaném období – tedy při jednání o Ústavě 9. května – tituly žádné Benešovy fotografie 

nepublikovaly.  
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Nejmarkantnější rozdíl mezi jednotlivými médii je v posledním zkoumaném období – 

tedy v období konce Benešova života, jeho smrti a následného pohřbu. Mezi 30. srpnem 

a 13. zářím 1948 Svobodné slovo o Edvardu Benešovi napsalo 79 článků, zatímco na-

příklad Rudé právo 44. (Kompletní přehled textů o Edvardu Benešovi v jednotlivých 

sledovaných obdobích a v jednotlivých denících uvádím v tabulkách na konci této kapi-

toly.) 

Naopak nejméně patrné rozdíly mezi jednotlivými médii lze najít v období schvalování 

Ústavy 9. května. Mezi 3. a 17. květnem o Benešovi nejvíce textů napsalo Svobodné 

slovo, a to čtyři. Zbylé deníky se pak prezidentem zabývaly v jediném nebo ve dvou 

textech. 

Zásadní rozdíly pak mezi zkoumanými médii nenacházíme ani v první sledované peri-

odě. Mezi 9. únorem a 1. březnem počet textů o Benešovi v jednotlivých denících osci-

loval mezi dvanácti a sedmnácti.  

Mezi 31. květnem a 14. červnem pak mírně vyšší počet textů o druhém českosloven-

ském prezidentovi otiskla Lidová demokracie (12), zbylá zkoumaná periodika o Bene-

šovi uveřejnila šest nebo sedm článků.  

Jak jsem uvedl dříve, texty o Edvardu Benešovi jsem pro účely této kapitoly při vý-

zkumu dělil na zpravodajské a publicistické. Ve všech sledovaných médiích během vy-

mezených časových úseků o druhém československém prezidentovi vyšlo celkem 333 

materiálů. Drtivá většina z nich (303) byla zpravodajského charakteru, publicistických 

útvarů o Benešovi vyšlo 30 – nejvíc z nich otiskla v součtu všech sledovaných období 

Lidová demokracie (15), nejméně Rudé právo (3). 

Nejvíc publicistických textů vycházelo v posledním zkoumaném období (tedy v období 

Benešovy smrti a následného pohřbu), což lze vysvětlit tím, že všechna sledovaná mé-

dia přinášela nekrology, portréty či jiné články, které shrnovaly a připomínaly Benešův 

život. Nejčastěji se objevovaly opět v Lidové demokracii (11), nejméně v Rudém právu 

                                                 

V období kolem Benešovy abdikace uveřejňovaly prakticky jen jeho portrétní fotografie. 

Nejvíc snímků sledovaná média otiskla v závěrečném zkoumaném období, tedy v době intenzivního zpra-

vodajství o Benešově úmrtí a následné smrti. V první fázi opět média zveřejňovala především podobizny 

Edvarda Beneše (případně jeho posmrtné snímky). Poměrně hojně se ve sledovaných titulech objevovaly 

také různé archivní fotografie (například z jeho návštěvy v Moskvě v roce 1943 nebo z poválečného ná-

vratu do Československa). Při zpravodajství z tryzen a pohřbu pak listy uveřejňovaly také fotografie po-

hřebních průvodů, vystavené rakve s Benešovými ostatky a velice často se také objevovaly snímky poli-

tických špiček státu. 
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(3). 

Co se absolutních počtů textů o Edvardu Benešovi týká, lze konstatovat, že v prvních 

třech výzkumných obdobích (únorový převrat, schvalování nové ústavy a Benešova ab-

dikace) se množství textů nijak zásadně neliší – ne více než o jednotky.  

Výraznější rozdíly lze pak sledovat až v periodě poslední (tedy v době zhoršujícího se 

Benešova zdravotního stavu, úmrtí a pohřbu). Jak jsem uvedl výše, nejvýrazněji v tomto 

období o druhém československém prezidentovi informovalo Svobodné slovo. Jako vy-

světlení této skutečnosti se nabízí fakt, že se jednalo o list Československé strany ná-

rodně socialistické, která byla s politikou Hradu i Beneše úzce spjatá. Po únorovém pře-

vratu z listu sice musela odejít část redaktorů, které nahradili lidé věrní novému režimu, 

i přesto však redakce Beneše ještě v září 1948 pravděpodobně vnímala jako klíčového 

politika, a proto jej zmiňovala častěji než deníky dlouhodobě napojené na nové vlád-

noucí struktury.155 Podobným způsobem lze pak vysvětlit také větší počet textů o Bene-

šovi v Lidové demokracii, tedy v listu lidové strany, která Beneše během jeho kariéry 

rovněž v zásadě podporovala.156 

Oproti tomu v případě listů KSČ a komunisty ovládaných odborů, tedy Rudého práva a 

deníku Práce se lze domnívat, že vzhledem k ideovému zaměření jejich redakce Ed-

varda Beneše sice vnímaly jako klíčového státníka, ale zároveň v něm viděly reprezen-

tanta předúnorových pořádků, proto ho ve srovnání s výše uvedenými médii zmiňovaly 

méně často.157 

Závěrem této kapitoly je však nutno konstatovat, že nuance v absolutním počtu textů o 

Edvardu Benešovi nevypovídají nic o konkrétním způsobu, kterým jednotlivá média vy-

kreslovala jeho obraz, tedy zda o něm informovala spíše negativně, neutrálně nebo pozi-

tivně. Na rozdíly mezi periodiky v kvalitativní složce reflexe Edvarda Beneše se zamě-

řím v následující kapitole.  

                                                 

155 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 146. 

 

156 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do součas-

nosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 242. Žurnalistika a komunikace.  

 

157 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 140.  
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V závěru této kapitoly pro úplnost ještě uvádím konkrétní počty textů o Edvardu Bene-

šovi v jednotlivých periodicích a obdobích: 

 

Lidová demokracie 

 Zpravodajský text Publicistický text Celkem 

8. 2. – 1. 3. 1948 12 1 13 

3. 5. – 17. 5. 1948 2 0 2 

31. 5. – 14. 6. 1948 9 3 12 

30. 8. – 13. 9. 1948 53 11 64 

Celkem 76 15 91 

 

Rudé právo 

 Zpravodajský text Publicistický text Celkem 

8. 2. – 1. 3. 1948 14 0 14 

3. 5. – 17. 5. 1948 1 0 1 

31. 5. – 14. 6. 1948 6 0 6 

30. 8. – 13. 9. 1948 41 3 44 

Celkem 62 3 65 

 

Práce 

 Zpravodajský text Publicistický text Celkem 

8. 2. – 1. 3. 1948 11 1 12* 

3. 5. – 17. 5. 1948 1 0 1 

31. 5. – 14. 6. 1948 6 1 7 

30. 8. – 13. 9. 1948 45 5 50 

Celkem 63 7 70* 

* Toto číslo ve skutečnosti může být mírně vyšší, autorovi se nepodařilo dohledat části 

čtyř vydání deníku Práce z února 1948, a to v knihovně Fakulty sociálních vědu Univer-

zity Karlovy ani v Národní knihovně ČR. 
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Svobodné slovo 

 Zpravodajský text Publicistický text Celkem 

8. 2. – 1. 3. 1948 17 0 17 

3. 5. – 17. 5. 1948 4 0 4 

31. 5. – 14. 6. 1948 7 0 7 

30. 8. – 13. 9. 1948 74 5 79 

Celkem 102 5 107 

5.3 Kvalitativní část 

Úvodem této části bakalářské práce předesílám, že v kvalitativní pasáži není mou am-

bicí vyčerpávajícím způsobem popsat obsah všech textů o Edvardu Benešovi ve stano-

vených obdobích. Budu se zabývat pouze těmi texty, které budou důležité pro potvrzení 

nebo vyvrácení hypotéz – bude tedy možné jejich prostřednictvím popsat klíčové cha-

rakteristiky a trendy v jednotlivých sledovaných obdobích.  

5.3.1 Období únorového převratu 

V úvodu této kapitoly je nutno nejprve zmínit, že únor 1948 je posledním obdobím, 

v němž v československém mediálním prostoru existovala svoboda slova. Během a 

krátce po únorovém převratu se pak všechna média musela přizpůsobit nové politické 

situaci.158 

Vzhledem k tomu lze konstatovat, že obsahy sledovaných deníků se právě v období 

únorového převratu nejvýrazněji lišily. Platilo to rovněž o textech, které se zabývaly 

tehdejším prezidentem Edvardem Benešem. 

O hlavě státu se v souvislosti s překotným politickým vývojem ve všech sledovaných 

periodicích začalo výrazněji psát kolem 18. února (před tím se objevovaly o Benešovi 

jen krátké zprávy, které s aktuálním děním souvisely spíše okrajově nebo vůbec).  

Část zpráv, které se Beneše týkaly, byla převzata od Československé tiskové kanceláře, 

jednalo se zejména o oficiální sdělení z Hradu. To je právě příklad 18. února, kdy tři ze 

čtyř sledovaných listů (s výjimkou deníku Práce) přinesly stručnou informaci o tom, že 

                                                 

158 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 138-139.  
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se Edvard Beneš sešel s předsedou vlády Klementem Gottwaldem. 

Tisk napojený na Komunistickou stranu Československa v následujících dnech o prezi-

dentovi nijak neinformoval, naopak listy demokratických stran zprávy o něm v období, 

kdy sílil politický neklid, přinášely. 19. února jak Lidová demokracie159, tak i Svobodné 

slovo160 informovaly, že Beneš se setkal se zástupci národních socialistů Petrem Zen-

klem a Hubertem Ripkou.  

Obecně lze tvrdit, že oba výše uvedené listy věnovaly během února 1948 značnou po-

zornost setkáním politiků z lidové a národně socialistické strany s prezidentem. Lze tak 

konstatovat, že Svobodné slovo i Lidová demokracie jednak tímto plnily roli tiskových 

orgánů svých stran a jednak že jednáním s prezidentem během (i před) únorovými udá-

lostmi přikládaly poměrně velkou důležitost.  

Jak jsem již uvedl výše, v Rudém právu a v deníku Práce se před vypuknutím převratu o 

Benešovi (v souvislosti s aktuálními událostmi) příliš nepsalo. Tyto deníky začínají pre-

zidentovi věnovat značnou pozornost teprve poté, co ministři tří stran podali demisi. Jak 

Rudé právo161, tak i Práce162 píší 22. února o prezidentově jednání s delegací dělníků, 

oba deníky také informovaly163 164 o tom, že se Beneš sešel s Klementem Gottwaldem, 

který ho jménem komunistické strany vyzval, aby přijal demisi ministrů a nové členy 

vlády jmenoval podle Gottwaldova návrhu. Oba deníky také v souvislosti s Benešem 

                                                 

 

159 NESG. President republiky přijal polského a jugoslávského ministra zahraničních věcí. Svobodné 

slovo. 1948, 4(41). s. 5. 

 

160 ČTK. Dr. P. Zenkl a dr. H. Ripka u pana presidenta. Svobodné slovo. 1948, 4(42). s. 1. 

 

161 NESG. Delegace pražských, kladenských a plzeňských závodů u presidenta republiky. Rudé právo. 

1948, 28(45). s. 2. 

 

162 NESG. President republiky dr. E. Beneš k zástupcům pracujících: Jen Gottwald povede novou vládu. 

Práce. 1948, 4(45). s. 1. 

 

163 NESG. Dopis předsednictva KSČ presidentu republiky. Rudé právo. 1948, 28(45). s. 1. 

 

164 ČTK. Komunisté žádají prezidenta, aby přijal demisi odstoupivších ministrů. Práce. 1948, 4(45). s. 3.  
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začínají zmiňovat, že prezident nejmenuje úřednickou vládu a že v novém kabinetu bu-

dou nejen zástupci komunistické strany, ale také Klement Gottwald. 

Ve stejný den deníky demokratických stran o událostech týkajících se Edvarda Beneše 

informují zcela jiným způsobem. Svobodné slovo vychází ze stejných informací jako 

Rudé právo a Práce, ale důraz klade na to, že prezident chce zachovat vládu Národní 

fronty a trvá na tom, aby se zástupci jednotlivých stran mezi sebou dohodli a pokračo-

vala koaliční vláda.165 V podobném duchu o aktuálním dění informovala i Lidová de-

mokracie.166 

Významný rozdíl mezi jednotlivými deníky byl i 24. února. Rudé právo167 a Práce168 

omezily své informování o Benešovi pouze na uveřejnění krátkých úředních zpráv vy-

daných Československou tiskovou kanceláří. V jedné z nich (kterou v různých obmě-

nách přinesly všechny čtyři sledované listy) například Hrad nabádal občany k rozvaze a 

trpělivosti a oznamoval, že Beneš v nejbližších dnech promluví k veřejnosti. V dalších 

dnech pak tato dvě periodika Benešovi věnovala relativně malou pozornost, informo-

vala o něm pouze zcela neutrálně v souvislosti s přijetím demise a jmenováním nové 

vlády.169 

O něco větší pozornost Benešovi 24. února věnovala Lidová demokracie, která psala na-

příklad o tom, že zástupci lidové strany poslali prezidentovi dopis a vyzvali ho, aby se 

postavil proti porušování zákonů a aby co nejdříve vyhlásil nové volby.170 

Nejvýraznější pozornost prezidentovi 24. února věnovalo jednoznačně Svobodné slovo, 

které se toho dne prezidentem zabývalo hned v sedmi textech (většina z nich informo-

vala o tom, že prezident obdržel pozdravné petice a rezoluce od studentů nebo zaměst-

nanců z různých míst republiky). Na titulní stránce list uveřejnil text s titulkem Výzva 

                                                 

165 ČTK. Pan president odpověděl: Parlamentní vláda byla a bude. Svobodné slovo. 1948, 4(45). s. 1. 

 

166 ČTK. Prezident republiky promluví k národu.. Lidová demokracie. 1948, 4(45). s. 1. 

 

167 NESG. Prezidentova výzva ke klidu. Rudé právo. 1948, 28(46). s. 1. 

 

168 ČTK. President republiky promluví k veřejnosti. Práce. 1948, 4(46). s. 2. 

 

169 NESG. Nová Gottwaldova vláda jmenována. Rudé právo. 1948, 28(48). s. 1. 

 

170 NESG. Dopis čs. strany lidové panu presidentu. Lidová demokracie. 1948, 4(45). s. 1. 
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presidenta republiky: Národní fronta se musí dohodnout, ve kterém je znovu akcento-

váno, že Beneš podporuje dohodu všech stran a pokračování koaliční vlády.171  

24. února se zároveň Svobodné slovo naposledy ostře vymezovalo proti komunistům a 

jejich praktikám a na svých stranách podporovalo udržení demokratického směřování 

země. V následujících dvou dnech list kvůli protestům zaměstnanců i úředním zákazům 

nevyšel.172 

Znovu Svobodné slovo vyšlo až 27. února a od tohoto dne už o Edvardu Benešovi jed-

nak informovalo méně než v minulých dnech a jednak o něm psalo ve velmi podobném 

duchu jako Rudé právo a deník Práce. Omezilo se tak například na uveřejnění oficiál-

ního Benešova projevu u příležitosti jmenování nově doplněné Gottwaldovy vlády.173 

Lidová demokracie na rozdíl od Svobodného slova 25. února ještě vyšla s obsahem kri-

tizujícím aktivitu komunistů. A za politiku prezidenta se jednoznačně postavila. Publi-

kovala například sloupek pražského arcibiskupa Josefa Berana, který občany Českoslo-

venska vyzval, aby neničili odkaz prezidentů Beneše a Masaryka.174 

Jenže také v Lidové demokracii kvůli únorovému převratu došlo k ustavení akčního vý-

boru a personální obměně, a proto deník už 26. února otiskl prohlášení, jímž se přihlásil 

k obrozené Národní frontě.175 

V následujících dnech se tak už i v Lidové demokracii začínají objevovat velmi po-

dobné obsahy jako v médích napojených na vládnoucí struktury. 26. února v ní tak na-

příklad vyšel přepis Benešova dopisu předsednictvu KSČ, ve kterém prezident vysvětlo-

val, že vládu doplnil podle Gottwaldova návrhu, protože vždy chtěl hájit zájmy lidu a že 

                                                 

 

171 ČTK. Výzva presidenta republiky: Národní fronta se musí dohodnout. Svobodné slovo. 1948, 4(46). s. 

1. 

 

172 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do součas-

nosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 252. 

 

173 NESG. Odpověď presidenta republiky. Svobodné slovo. 1948, 4(49). s. 1. 

 

174 BERAN, Josef. Vzpamatujte se!. Lidová demokracie. 1948, 4(46). s. 1. 

 

175 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do součas-

nosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 252.  
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demisionující ministři se stýkali se zahraničními živly.176 

Obecně řečeno lze konstatovat, že v období relativní svobody slova (před utvořením 

akčních výborů v Lidové demokracii a Svobodném slově) se způsob referování o Ed-

vardu Benešovi v jednotlivých periodicích lišil. Rudé právo a deník Práce ho vnímaly 

jako důležitého politického aktéra, který by však měl respektovat vůli lidu (a to jak vze-

šlou z voleb, tak i hlas ulice) a měl by se jí podvolit. Lidová demokracie a Svobodné 

slovo Edvarda Beneše vnímaly jako pojistku demokracie, která bude hájit ústavní prin-

cipy a nepřipustí jiné řešení vzniklé krize než pokračování koaliční vlády. Proto také 

tyto dva listy uveřejňovaly velké množství rezolucí, v nichž lidé vyjadřovali Benešovi 

podporu, zatímco Práce a Rudé právo se zaměřovaly spíše na otiskování stranických vý-

zev a usnesení, podle nichž se měl prezident podvolit tlaku ulice.177 

Závěrem této kapitoly pak ještě považuji za nutné zmínit, že, jak uvádím výše, absolutní 

počty textů o Edvardu Benešovi ve sledovaných denících oscilují mezi 12 a 17. Na-

vzdory tomu, že část článků má odlišný charakter, objevují se ve všech listech zpravidla 

texty neutrální, negativní se nevyskytují vůbec, pozitivní jsou v menšině (v Rudém 

právu a v Práci nejsou žádné).  

Pro úplnost uvádím ještě tabulku s konkrétními počty negativních, pozitivních a neutrál-

ních textů v období 8. 2. – 1. 3. 1948: 

 Pozitivní Neutrální Negativní Celkem 

Lidová demokra-

cie 

2 11 0 13 

Rudé právo 0 14 0 14 

Práce 0 12 0 12* 

Svobodné slovo 3 14 0 17 

*Toto číslo ve skutečnosti může být mírně vyšší, autorovi se nepodařilo dohledat části 

čtyř vydání deníku Práce z února 1948, a to v knihovně Fakulty sociálních vědu Univer-

zity Karlovy ani v Národní knihovně ČR. 

5.3.2 Období schvalování Ústavy 9. května 

Druhá sledovaná perioda (3. 5.  – 17. 5. 1948) byla v první fázi charakteristická četnými 

texty o přípravě a schvalování nové ústavy a ve druhé prvními výstupy, které se týkaly 

                                                 

176 Presidentův dopis předsednictvu KSČ. Lidová demokracie. 1948, 4(47). 
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blížících se voleb. Jak už jsem uvedl výše, prezident Edvard Beneš jak novou ústavu, 

tak i volby s konceptem jednotné kandidátky odmítal. Tento svůj postoj také sdělil 4. 

května Klementu Gottwaldovi, tehdy Beneš premiérovi také oficiálně oznámil svůj zá-

měr abdikovat. 

Ve zkoumaných periodicích se však o výše uvedené schůzce téměř žádné informace ne-

objevily. Pouze Rudé právo178 a Lidová demokracie179 uveřejnily velmi krátké zprávy, 

ve kterých však bylo pouze úředně a bez bližších detailů oznámeno, že se schůzka ko-

nala. Ve zbylých dvou médiích pak on ní žádné informace nebyly. 

V následujících dnech už se v periodicích pravidelně objevovaly zprávy o jednáních o 

nové ústavě. Nejobsáhlejší byly 11. května, kdy vyšla první čísla novin po manifestač-

ním přijetí ústavy, k němuž došlo 9. května. Všechny deníky schvalování nové konsti-

tuce podrobně popisují, o prezidentu Edvardu Benešovi se však nezmiňuje ani jeden 

z nich.  

Že Beneš s ústavou nesouhlasil a odmítl ji podepsat, mohli pozorní čtenáři vydedukovat 

nejdříve o měsíc později, kdy se například v Rudém právu objevila informace, že nová 

ústava bude vyhlášena ve sbírce zákonů180 – stalo se tak bezprostředně po Benešově ab-

dikaci, kdy jeho pravomoci (zatím dočasně) převzal Klement Gottwald. 

V další části druhého zkoumaného období Rudé právo ani deník Práce o druhém česko-

slovenském prezidentovi žádné informace nepřinesly. Ve zbylých dvou periodicích se 

sice články objevovaly, jednalo se však o stručné zprávy, které se příliš netýkaly aktuál-

ního dění.  

Lidová demokracie uveřejnila například 11. května materiál, že Beneš poslal rumun-

skému králi blahopřejný telegram k tamnímu státnímu svátku.181 Svobodné slovo mimo 

jiné informovalo, že prezident oficiálně poděkoval Jugoslávii u příležitosti druhého vý-

ročí podepsání spojenecké smlouvy.182 

                                                 

178 NESG. President republiky přijal předsedu vlády. Rudé právo. 1948, 28(105). s. 1. 

 

179 ČTK. President republiky přijal předsedu vlády. Lidová demokracie. 1948, 4(104). s. 1 

 

180 NESG. Nová ústava bude dnes vyhlášena. Rudé právo. 1948, 28(134). s. 1. 

 

181 ČTK. President republiky k státnímu rumunskému svátku. Lidová demokracie. 1948, 4(109). s. 2. 

 

182 NESG. President dr. Beneš dr. Ribarovi. Svobodné slovo. 1948, 4(113). s. 1. 
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Co se druhého sledovaného období týče, lze konstatovat, že jednotlivé zkoumané de-

níky o Edvardu Benešovi informují minimálně. Navíc o něm takřka vůbec nepíší v sou-

vislosti s aktuálním děním (schůzka s Gottwaldem, nová ústava). Důvodem může být 

fakt, že prezident Beneš nesouhlasil s poúnorovým vývojem, což redakce jednotlivých 

deníků i vládnoucí struktury nechtěly reflektovat v denním tisku. Prezident však záro-

veň u veřejnosti požíval značné úcty, proto se jednotlivá periodika neodvážila jeho po-

stup kritizovat.  

Vzhledem k minimálnímu počtu textů o Edvardu Benešovi v tomto období lze konstato-

vat, že v záležitostech týkajících se klíčových událostí odehrávajících se v Českosloven-

sku v první polovině května 1948 informují jednotlivé listy o Edvardu Benešovi takřka 

totožným způsobem. 

V závěru této kapitoly pro úplnost ještě uvádím počty pozitivních, negativních a neut-

rálních textů o Edvardu Benešovi v jednotlivých zkoumaných médiích v období 3. 5. – 

17. 5. 1948: 

 Pozitivní Neutrální Negativní Celkem 

Lidová demokra-

cie 

1 1 0 2 

Rudé právo 0 1 0 1 

Práce 1 0 0 1 

Svobodné slovo 1 3 0 4 

 

5.3.3 Období Benešovy abdikace a odchodu do ústraní 

V úvodu třetího zkoumaného období se ve všech sledovaných periodicích takřka se stej-

nou intenzitou objevovalo hodnocení a komentáře k prvním volbám, které proběhly po 

únorovém převratu. 

Ani jeden ze sledovaných deníků ale nepřinesl žádnou zprávu o prezidentově pohledu 

na volební výsledek. Stejně tak nebylo možné ani z jednoho ze zkoumaných médií vytu-

šit, že se Edvard Beneš chystá k abdikaci, přestože o tom minimálně od druhé poloviny 

května vládnoucí struktury věděly. 

Na začátku června se tak o prezidentovi psalo minimálně, Svobodné slovo183 a Lidová 
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demokracie184 například informovaly o tom, že Beneš děkuje všem, kteří mu popřáli 

k narozeninám. Deník Práce uveřejnil krátkou zprávu o tom, že prezident v Lánech při-

jal předsedu Ústavodárného národního shromáždění Josefa Davida, který ho informoval 

o tom, že sněmovna vzešlá z voleb 1946 ukončuje činnost.185 Rudé právo o Benešovi až 

do 8. června neotisklo ani jeden text. 

Právě 8. června bylo hlavním tématem sledovaných listů, že Edvard Beneš na svou 

funkci rezignoval. Deníky uveřejnily oficiální zprávu o jednání vlády, na němž byla ab-

dikace oznámena. Kromě toho přetiskly také přepis abdikačního dopisu a projevu Kle-

menta Gottwalda, který Beneše na schůzi kabinetu označil za levicového politika, ocenil 

jeho účast ve druhém odboji, podepsání smlouvy se Sovětským svazem v roce 1943 i 

pozici v únoru 1948.186 

Deník Práce navíc ještě uveřejnil relativně dlouhý publicistický materiál, v němž shrnul 

život Edvarda Beneše od roku 1935. Velký důraz byl v textu znovu kladen na spojenec-

tví se Sovětským svazem.187 Podobný matriál otiskla také Lidová demokracie, ta navíc 

zveřejnila také výběr z Benešových citátů od roku 1945 a krátký úryvek z knihy E. B. 

Hitchcoka o Edvardu Benešovi. Autor píše například, že díky druhému českosloven-

skému prezidentovi v něm vyrostlo přesvědčení, že se staré Československo (po druhé 

světové válce) vrátí k novému životu, rychle a bezpečně a prvních ze všech zemí evrop-

ské pevniny.188 

Svobodné slovo nad rámec oficiální zprávy o jednání vlády uveřejnilo prohlášení ná-

rodně socialistické strany, kterému rovněž dominovalo poděkování za to, že Beneš se 

zasadil o to, aby se Československo vydalo na cestu socialismu.189  

                                                 

184 ČTK. Pan president děkuje za blahopřání k narozeninám. Lidová demokracie. 1948, 4(130). s. 1. 

 

185 ČTK. Den presidenta republiky. Práce. 1948, 4(131). s. 2. 

 

186 NESG. Předseda vlády učinil projev. Rudé právo. 1948, 28(133). s. 1. 

 

187 NESG. Život a dílo dr. Edvarda Beneše. Práce. 1948, 4(133). s. 3. 

 

188 HITCHCOCK, E. B. Zasvětil jsem život míru. Lidová demokracie 4(132) s. 1. 

 

189 NESG. Prohlášení předsednictva čs. strany socialistické. Svobodné slovo. 1948, 4(132). s. 1. 
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Následujícího dne, tedy 9. června, uveřejnily všechny deníky stručnou informaci o tom, 

že se s Benešem setkal Klement Gottwald, který mu tlumočil usnesení vlády, podle ně-

hož měl do smrti pobírat prezidentský plat a mohl i nadále využívat zámek v Lánech. 

Rudé právo a Svobodné slovo se Benešově abdikaci dále už prakticky nevěnovaly. 

Pouze 11. června (podobně jako zbylé sledované deníky) přinesly zprávu, že druhého 

československého prezidenta na ustavující schůzi formálně uctili noví poslanci.190 191 

Deník Práce nad rámec toho uveřejnil zprávu o tom, že na Benešově sídle v Sezimově 

Ústí byla spuštěna prezidentská vlajka.192 

Poměrně obsáhle se prezidentově abdikaci věnovala Lidová demokracie. Ta 9. června 

kromě formálního poděkování předsednictva lidové strany uveřejnila také obsáhlý a ni-

jak výrazně dobově zabarvený Benešův životopis, ve kterém je na rozdíl od ostatních 

zkoumaných deníků akcentováno například také to, že se druhý československý prezi-

dent v meziválečném období zasadil o mír mezi národy. List kriticky nehodnotil do-

konce ani Benešovu roli v éře takzvané mnichovské krize.193 

Lidová demokracie se také jako jediný ze sledovaných deníků k abdikaci Edvarda Be-

neše vrátila také 10. června, kdy publikovala například prohlášení armády, podle něhož 

se vojáci zavázali, že budou i nadále hájit odkaz Edvarda Beneše.194 

Co se týče třetího sledovaného období, lze konstatovat, že všechny zkoumané deníky o 

abdikaci prezidenta Beneše referovaly podobným způsobem. Uvedly oficiální zprávy o 

jeho odchodu z úřadu, reakce oficiálních představitelů a text abdikačního dopisu. Nao-

pak důvody abdikace (s výjimkou oficiálně přiznaných zdravotních problémů) zmiňo-

vány nejsou. Ve všech zkoumaných denících také vyšlo větší či menší množství textů, 

které shrnovaly kariéru Edvarda Beneše.  

                                                 

 

190 NESG. Ustavující schůze nové sněmovny - adresa presidentu Edvardu Benešovi. Svobodné slovo. 

1948, 4(135). s. 1. 

 

191 NESG. Adresa Národního shromáždění dr. Edvardu Benešovi. Rudé právo. 1948, 28(136). s. 1. 

 

192 NESG. Presidentská vlajka spuštěna. Práce. 1948, 4(134). s. 2. 

 

193 NESG. President Budovatel odstoupil. Lidová demokracie. 1948, 4(134). s. 1. 

 

194 Armáda strážcem díla presidenta dr. Ed. Beneše. Lidová demokracie. 1948, 4(135). s. 1. 
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Jediným titulem, který se od ostatních v informování o druhém československém prezi-

dentovi mírně odlišoval, byla Lidové demokracie. Ta jednak uveřejnila mírně větší po-

čet textů a ve vzpomínkových publicistických článcích navíc kladla poměrně značný 

důraz na prezidentovu roli před druhou světovou válkou (a ne – jako zbylé deníky – ta-

křka výhradně pouze na druhý odboj a spojenectví se Sovětským svazem). 

Druhý z listů, který před únorovým převratem hájil demokratické principy i Benešovu 

politiku, tedy Svobodné slovo, v tomto období o Benešovi referoval velmi podobně jako 

Rudé právo a deník Práce. 

Zpravodajství Svobodného slova vycházelo ve třetím sledovaném období především z 

oficiálních zdrojů, list tedy o Edvardu Benešovi psal převážně neutrálně. Dokonce ani 

ve zprávě o tom, že Národní shromáždění zaslalo odstupujícímu prezidentovi děkovný 

telegram, nebylo podrobněji uvedeno, za co poslanci Benešovi děkují.195 

Jediný text, který lze v tomto zkoumaném období ve Svobodném slovu považovat za 

pozitivní, je prohlášení Československé strany národně socialistické k Benešově abdi-

kaci. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v Lidové demokracii vyšlo ve třetím sledovaném 

období největší množství pozitivně laděných textů o Edvardu Benešovi, také většina 

článků v deníku Práce měla pozitivní vyznění. Naopak Rudé právo uveřejnilo dva a 

Svobodné slovo jeden pozitivní text. 

Kompletní přehled pozitivních, neutrálních a negativních textů týkajících se Edvarda 

Beneše v období 31. 5. – 14. 6. 1948 uvádím zde: 

 Pozitivní Neutrální Negativní Celkem 

Lidová demokracie 8 4 0 12 

Rudé právo 2 4 0 6 

Práce 4 3 0 7 

Svobodné slovo 1 6 0 7 

 

                                                 

 

195 NESG. Ustavující schůze nové sněmovny - adresa presidentu Edvardu Benešovi. Svobodné slovo. 

1948, 4(135). s. 1.  
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5.3.4 Období Benešovy smrti a pohřbu 

V minulých dvou sledovaných obdobích se zkoumaná média Edvardu Benešovi příliš 

nevěnovala, jeho zhoršující se zdravotní stav, následnou smrt a pohřeb však reflektovala 

poměrně intenzivně.  

Před oficiálním oznámením Benešovy smrti všechny čtyři deníky denně přinášely to-

tožné lékařské zprávy o stále se zhoršujícím zdravotním stavu bývalého prezidenta. 

Úmrtí pak všechna média oficiálně oznámila 4. září. Tehdy všechny čtyři sledované de-

níky na svých titulních stranách otiskly zprávu Československé tiskové kanceláře o Be-

nešově smrti, přetiskly také soustrastné telegramy prezidenta Klementa Gottwalda a dal-

ších čelných představitelů státní moci.  

Gottwald Beneše označil za jednu z největších osobností Československa. Premiér Anto-

nín Zápotocký a ministr vnitra Václav Nosek ocenili, že bojoval za osvobození česko-

slovenského národa během druhé světové války. Poslanci (jejichž jménem kondoloval 

předseda Národního shromáždění Oldřich John) pak vyzdvihli jeho boj za demokracii a 

pokrokové myšlenky. 

Kromě toho deníky také oznámily, že ještě během 4. září se uskuteční smuteční jednání 

vlády, byla uveřejněna úřední zpráva, že státní úřady mají vyvěsit vlajky ne půl žerdi a 

všechny deníky také přinesly informace lékařů o vývoji Benešovy choroby. 

Všechna čtyři zkoumaná média přímo v den oznámení smrti druhého československého 

prezidenta uveřejnila profily, které připomínaly jeho život. Například deník Práce Be-

neše v komentáři na první straně hodnotí velice pozitivně, přestože nedospěl k mar-

xismu.196 K Benešovu životu se pak Práce vrací ještě v obsáhlém profilu, v němž  je 

zdůrazněno, že díky Benešovi se Československo začalo více orientovat na Sovětský 

svaz.197 

Poměrně objektivní nekrolog naopak uveřejnilo Rudé právo, které mimo politických 

událostí z minulých let věnovalo pozornost také Benešovým studiím, jeho pedagogické 

činnosti, účasti v prvním odboji i politickým začátkům.198 

                                                 

196 BĚHOUNEK, Václav. Vešel do dějin. Práce. 1948, 4(207). s. 1. 

 

197 NESG. Život a dílo dr. Edvarda Beneše. Práce. 1948, 4(207). s. 3. 

 

198 ČTK. Dr. E. Beneš mrtev. Rudé právo. 1948, 28(207). s. 1. 
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Nijak zvlášť pak nebylo dobově zabarvené ani shrnutí Benešova života ve Svobodném 

slově, které kladlo poměrně velký důraz na jeho literární tvorbu. V textu je věnována re-

lativně značná pozornost například i působení Edvarda Beneše v londýnské exilové 

vládě.199  

Podobně objektivně koncipován byl také nekrolog v Lidové demokracii, ta navíc při-

nesla úryvky z některých klíčových Benešových projevů v letech 1946-1948 a připomí-

nala, že v prezidentském úřadu vždy podporoval kulturu a byl také sportovním fanouš-

kem a že i on sám aktivně sportoval. 200  

Také druhý den po oznámení Benešova úmrtí byla značná část textů ve všech čtyřech 

sledovaných médiích totožná nebo přinejmenším velice podobná. Všechny čtyři deníky 

mimo jiné informovaly velice podrobně o smutečním zasedání vlády, na kterém bylo 

rozhodnuto o konání státního pohřbu a o státním smutku, přetiskly také projev předsedy 

vlády Antonína Zápotockého, informovaly o tom, že vládní delegace navštívila vdovu 

po Edvardu Benešovi Hanu Benešovou.  

Kromě toho jednotlivé deníky dál uveřejňovaly různé texty, které připomínaly Benešův 

život. Například Rudé právo otisklo celostránkový komponovaný materiál složený 

z drobných textů, které se týkaly například Benešových školních let, volby prezidenta 

v roce 1935 i podepsání smlouvy se Sovětským svazem v roce 1943. Všechny články 

však byly velmi silně ideově zabarveny, i v textech o prvorepublikových událostech 

byla silně zveličována role KSČ.201  

Deník Práce na bývalého československého prezidenta vzpomínal rozsáhlým celostrán-

kovým úryvkem z knihy Václava Kopeckého nazvané „1896-1946“, která byla vydána 

při oslavách padesátin Klementa Gottwalda. Práce z této publikace vybrala pasáž o Be-

nešově cestě do Moskvy v roce 1943202, stejnou vzpomínku otisklo i Svobodné slovo203 

                                                 

199 NESG. Jeho život a dílo. Svobodné slovo. 1948, 4(206). s. 1. 

 

200 NESG. Dr. Edvard Beneš zemřel. Lidová demokracie. 1948, 4(206). s. 1. 

 

201 Kolektiv autorů. Život a dílo dr. E. Beneše. Rudé právo. 1948, 28(208). s. 3. 

 

202 KOPECKÝ, Václav. Dr. Edvard Beneš v Moskvě roku 1943. Práce. 1948, 4(208). s. 3. 

 

203 KOPECKÝ, Václav. Dr. Edvard Beneš v Moskvě. Svobodné slovo. 1948, 4(207). s. 3. 
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a Lidová demokracie204. V textu není prakticky žádná zmínka o působení Edvarda Be-

neše v londýnském exilu. Uvedeno je v něm pouze: „Loučili jsme se s panem presiden-

tem v duchu obapolné důvěry. (…) Cenu tohoto kroku dr. Beneše jsme hodnotili tím 

výše, že na př. polská emigrantská vláda v Londýně dostávala již otevřeně protisovět-

skou otevřeně protisovětskou reakční cestu.“205 

Všechny čtyři deníky také uveřejňovaly různé soustrastné telegramy a kondolence. Sou-

středily se přitom především na představitele, kteří byli blízcí organizaci, kterou jako 

tiskový orgán zastupovaly. Rozdíl byl také v množství, zatímco v Rudém právu, Práci a 

Lidové demokracii jich byly jednotky, ve Svobodném slovu se jejich počet blížil k de-

sítce. 

Rudé právo a Práce navíc často pouze telegraficky informovaly, který konkrétní před-

stavitel kondoloval, Svobodné slovo i Lidová demokracie častěji uveřejňovaly i kondo-

lenční texty.  

Svobodné slovo tak informovalo například o tom, jaký ohlas Benešova smrt vyvolala ve 

Francii, Velké Británii či v Rakousku. Uvedla třeba, že Francie ve druhém českosloven-

ském prezidentovi viděla dobrého spojence a bojovníka za mír.206 

6. září 1948 bylo pondělí, kdy denní tisk v poválečném Československu nevycházel, a 

tak zpravodajství o Benešově úmrtí a chystaném státním pohřbu pokračovalo 7. září.  

Také tohoto dne byla část zpravodajských materiálů totožná nebo podobná. Na titulní 

straně se všechny čtyři sledované deníky věnovaly tomu, že památku Edvardu Benešovi 

si chodí připomínat davy lidí, a to jak do Sezimova Ústí, tak do Prahy k Národnímu pa-

mátníku na Vítkově. Ve všech denících jsou do značné míry akcentována jména jednot-

livých politických činitelů, kteří se Benešově památce přišli poklonit. Naopak žádné ze 

sledovaných médií se nezmiňuje o protikomunistických náladách, které ve společnosti 

začaly akcelerovat. V listech vychází pouze nenápadné oznámení, že lidé z regionů ne-

mají přijíždět na pohřeb do Prahy, oficiálně je to vysvětleno tím, že nemá být narušena 

                                                 

 

204 KOPECKÝ, Václav. Cesta do Moskvy. Lidová demokracie. 1948, 4(207). s. 2. 

 

205 KOPECKÝ, Václav. Dr. Edvard Beneš v Moskvě roku 1943. Práce. 1948, 4(208). s. 3. 
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práce a piety v podnicích. 

Kromě toho jednotlivé deníky píší také o organizaci státního pohřbu a o poděkování 

Hany Benešové za projevy soustrasti. 

Rudé právo a deník Práce kromě výše uvedeného již onoho dne žádné zásadní materiály 

o Edvardu Benešovi nepřinesly.  

Svobodné slovo uveřejnilo rozsáhlou vzpomínku předsednictva ČSNS, ve které Bene-

šovi poděkovalo za politické úspěchy během celé jako kariéry – první odboj, snahu o 

zajištění mezinárodní bezpečnosti v meziválečném období nevyjímaje.207 Lidová demo-

kracie pak uveřejnila rozsáhlý úryvek vzpomínek T. G. Masaryka na spolupráci s Ed-

vardem Benešem během první světové války.208 

V den pohřbu opět všechny sledované deníky popisovaly zástupy lidí, kteří se Edvardu 

Benešovi přicházeli poklonit na pražský Vítkov, zmiňovaly také seznamy různých pod-

niků, jejichž zaměstnanci se s bývalým prezidentem přišli rozloučit. 

Kromě toho se ve všech zkoumaných listech objevily také první reakce na občanské ne-

pokoje a srážky s policií, k nimž mezi Benešovým úmrtím a pohřbem v Praze dochá-

zelo. Deníky uveřejnily výzvu Československé obce sokolské, aby se lidé nepokoušeli 

pohřeb jakkoli narušit a varování ministerstva vnitra, že bezpečnostní složky zazname-

naly, že především mezi členy Sokola působí zahraniční „reakce“, která usiluje o vyvo-

lání nepokojů během pohřbu. Tyto texty sice s Edvardem Benešem jako takovým ne-

souvisí, jsou ovšem útokem na jeho podporovatele, kteří se snažili vyjádřit nesouhlas 

s poúnorovou politikou (proto tyto texty níže zařadím mezi ty, které o událostech kolem 

Edvarda Beneše referovaly negativně). Ve sledovaných listech však nebyly žádné kon-

krétní informace o demonstracích, k nimž došlo během minulého dne. 

Rudé právo a deník Práce opět žádné informace nad rámec výše uvedeného nepřinesly. 

Například Svobodné slovo však i nadále informovalo o tom, že Beneše uctívají také 

v západních zemích – uveřejnilo text o tom, že druhého československého prezidenta na 

pietních schůzích uctily také britský a francouzský zákonodárný sbor nebo třeba fran-

couzská akademická obec.209 

                                                 

207 NESG. Vzpomínáme s úctou a vděčností. Svobodné slovo. 1948, 4(208). s. 2. 
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Lidová demokracie pak uveřejnila rozsáhlý publicistický materiál, v němž shrnula lite-

rární díla, která Edvard Beneš napsal v posledních letech své politické kariéry, a také 

uvedla přehled nejznámějších knih, které o Benešovi napsali jiní autoři.210 

Velmi podobné zpravodajství přinesly jednotlivé deníky den po konání státního pohřbu 

Edvarda Beneše, tedy 9. září. Na titulních stranách měly všechny podrobný popis udá-

lostí předchozího dne, ten zpracovávali sice redaktoři jednotlivých listů, obsah článků 

byl však velmi podobný. Velký důraz byl znovu kladen na přepisy projevů komunistic-

kých politiků a na seznam oficiálních hostů, kteří se státního pohřbu zúčastnili. Všechny 

deníky také uveřejnily souhrn pietní schůze Ústavodárného národního shromáždění a 

oficiální zprávu, že pokusy „reakce“ o provokace byly zmařeny, a to zejména díky bdě-

losti dělníků a Lidových milicí v továrnách i lidí v ulicích. V textu však nebylo uve-

deno, kdo měl provokace provádět a jak měly vypadat. 

Kromě výše uvedeného přinesly až na Rudé právo zbylé deníky ještě další zpravodaj-

ství. Deník Práce uveřejnil obsáhlou reportáž, v níž informoval o převozu rakve 

s ostatky Edvarda Beneše zpět do Sezimova Ústí. Deník popisuje davy lidí, které lemo-

valy trasu průvodu, a loučily se s druhým československým prezidentem.211  

Svobodné slovo například uveřejnilo reportáž, jak se s Edvardem Benešem loučili 

v jedné z továren.212 A Lidová demokracie zmínila, že soustrast s úmrtím druhého prezi-

denta Československa vyjádřil i generál Koenig, guvernér francouzské okupační zóny 

v Německu.213 

Od 10. září začalo zpravodajství o Edvardu Benešovi ubývat. A mezi zkoumanými de-

níky nebyl takřka žádný rozdíl. Všechny uveřejnily oficiální poděkování Antonína Zá-

potockého za kondolence a zároveň otiskly seznam dalších států a institucí, které do 

Československa poslaly soustrastné telegramy. Sledovaná periodika také informovala o 
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tom, že Antonín Zápotocký dostává stovky rezolucí z celé republiky, v nichž lidé poža-

dují potrestání osob, které chtěly páchat trestné činy během Benešova pohřbu. Z textů 

však není znovu jasné, o jaké skutky se mělo jednat. Jen Rudé právo píše, že strůjci pro-

vokací měli být napojeni na Američany.214  

11. září všechna média informovala o pohřbu Edvarda Beneše v Sezimově Ústí, opět se 

jednalo o texty stejného charakteru, v nichž byl kladen důraz na seznam politiků a veřej-

ných představitelů, kteří se ho účastnili. Tři ze čtyř zkoumaných deníků tuto zprávu 

otiskly nejvýše na titulní straně, pouze Rudé právo mělo hlavní text Nedopustíme, aby 

naše cesta k socialismu byla mařena reakcí, v němž se znovu vracelo k údajně chysta-

ným protistátním akcím během Benešova pohřbu. V textu však opět nebylo zmíněno, o 

jaké konkrétní akce se mělo jednat, ani kdo je měl organizovat.215 

Další zprávy nad rámec výše uvedeného přinesly pouze Lidová demokracie a Svobodné 

slovo. V něm se čtenáři mohli dočíst například to, že v den pohřbu se s Benešem loučili 

také Čechoslováci žijící v Paříži.216 Lidová demokracie pak informovala například o 

tom, že kondolenci do Československa zaslal i britský ministr zahraničí Bevin.217 

Zpravodajství o úmrtí Edvarda Beneše sledované deníky ukončily 12. září, kdy uveřej-

nily oficiální sdělení prezidentské kanceláře, v němž Klement Gottwald poděkoval za 

všechny kondolence, které po Benešově smrti do Československa dorazily. Rudé právo 

navíc pokračovalo v sérii textů, v níž odsuzovalo údajně připravované protistátní akce 

při pohřbu Edvarda Beneše. V textu Odhalujeme pravou tvář reakčního podzemí infor-

movalo o chystaných vraždách, žhářství a přepadeních, u těchto informací však není 

uveden zdroj a není z nich navíc jasné, kdo měl zločiny připravovat.218 

Pokud budeme komplexně hodnotit zpravodajství o Edvardu Benešovi ve sledovaných 

médiích mezi 30. srpnem a 13. zářím, lze konstatovat, že je do značné míry podobné. 

                                                 

214 NESG. Dělníci žádají rozhodný zákrok proti reakčním provokatérům. Rudé právo. 1948, 28(212). s. 1. 

 

215 NESG. Nedopustíme, aby naše cesta k socialismu byla mařena reakcí. Rudé právo. 1948, 28(213). s. 1. 

 

216 NESG. Paříž památce dr. Beneše. Svobodné slovo. 1948, 4(212). s. 2. 

 

217 ČTK. Ministr Bevin kondoluje. Lidová demokracie. 1948, 4(212). s. 2. 

 

218 Odhalujeme pravou tvář reakčního podzemí. Rudé právo. 1948, 28(214). s. 1. 



   

 

58 

  

Všechny zkoumané listy často přebírají část textů od oficiálních úřadů nebo od Česko-

slovenské tiskové kanceláře a i u některých redakčních článků je obsah takřka totožný. 

Lze konstatovat, že všechna sledovaná média věnovala úmrtí a následnému pohřbu Ed-

varda Beneše poměrně značnou pozornost, což odpovídá významu, který Beneš měl pro 

historii Československa i pro veřejnost. Jeho hodnocení je však ve všech sledovaných 

médiích dobově zabarvené (především akcentací Benešovy návštěvy v Sovětském svazu 

a podepsáním československo-sovětské smlouvy v roce 1943, boje za osvobození re-

publiky, podpory znárodňování po osvobození i přijetí demise ministrů a jmenování re-

konstruované vlády v únoru 1948).  

Svobodné slovo a Lidová demokracie však (na rozdíl od Práce a Rudého práva) častěji 

připomínaly Beneše i v souvislosti s prvním odbojem, prvorepublikovou politikou nebo 

spoluprací s T. G. Masarykem. Je však nutno zároveň konstatovat, že žádné ze zkouma-

ných médií nepřistupuje ke kritice jakékoli části Benešovy politické kariéry – negativně 

tak není hodnocena například ani jeho účast v takzvané mnichovské krizi.  

Rudé právo a Práce věnovaly méně pozornosti informování o kondolencích, které do 

Československa přicházely ze zahraničí. Svobodné slovo poměrně intenzivně psalo o 

tom, jak si Edvarda Beneše připomínají v západních zemích. Lidová demokracie věno-

vala relativně intenzivní pozornost obsahu jednotlivých kondolenčních telegramů, 

v nichž různí státníci odkaz druhého československého prezidenta hodnotili pozitivně. 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvíce pozitivních textů o Edvardu Benešovi v tomto 

sledovaném období publikovala Lidová demokracie a Svobodné slovo. Naopak deník 

Práce a Rudé právo informovaly věcněji a neutrálněji. Vyšší poměr pozitivních textů u 

dvou výše uvedených listů je však dán částečně tím, že uveřejňovaly informace o větším 

množství kondolencí – ty však většinou v denících byly na méně významných místech. 

Ve zkoumaných listech se v tomto období objevovaly také texty, které jsem označil za 

negativní. Nekritizovaly však Edvarda Beneše jako takového nebo jeho politické kroky. 

Jednalo se výhradně o články, v nichž autoři vystupovali proti lidem, kteří v období 

mezi Benešovým úmrtím a pohřbem při různých shromážděních protestovali proti po-

únorovým totalitním praktikám a proti politice Komunistické strany Československa.  

Níže pro úplnost uvádím přehled počtů pozitivních, negativních a neutrálních textů 

v jednotlivých listech v období 30. 8. – 13. 9. 1948: 
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 Pozitivní Neutrální Negativní Celkem 

Lidová demokra-

cie 

25 36 3 64 

Rudé právo 11 26 7 44 

Práce 14 32 4 50 

Svobodné slovo 19 55 5 79 
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Závěr 

V závěrečné kapitole této práce stanovím, zda se hypotézy uvedené v jejím úvodu po-

tvrdily, či nikoliv.  

Tvrzení, že celkový objem textů ve zkoumaných médiích se nebude zásadním způso-

bem lišit, se nepotvrdilo. Nejvíc textů v součtu všech čtyř období o Edvardu Benešovi 

napsalo Svobodné slovo (107), nejméně Rudé právo (65). Tento rozdíl však vzniká pře-

devším zpravodajstvím v závěrečném zkoumaném období (zhoršující se Benešův zdra-

votní stav, úmrtí a pohřeb), v němž například Svobodné slovo o druhém českosloven-

ském prezidentovi publikovalo 79 textů, zatímco Rudé právo 44. Ve zbylých třech sle-

dovaných obdobích je poměr mezi jednotlivými tituly vyrovnanější. 

Druhá hypotéza, podle níž se způsob informování o Benešovi v jednotlivých denících 

bude lišit nejvíce v prvním sledovaném období (období únorového převratu) se do 

značné míry potvrdila. Lidová demokracie a Svobodné slovo během února 1948 podpo-

rovaly politiku prezidenta a jeho názor, že by měla pokračovat stávající koaliční vláda 

Národní fronty. Zato Rudé právo a deník Práce prezidenta sice uznávaly jako autoritu, 

zároveň ale požadovaly, aby respektoval vůli lidu a jmenoval vládu podle návrhů Kle-

menta Gottwalda. Po utvoření akčních výborů v redakcích Lidové demokracie a Svo-

bodného slova (kolem 25. února) se rozdíly mezi sledovanými deníky výrazně zmen-

šily. 

Potvrdila se i závěrečná část hypotézy, že v dalších sledovaných obdobích už budou nu-

ance v informování o Edvardu Benešovi mezi jednotlivými listy méně výrazné. Ve dru-

hém a třetím období (schvalování ústavy a Benešova abdikace) se referování o druhém 

prezidentovi Československa napříč sledovanými tituly výrazněji nelišilo. V období zá-

věrečném pak lze konstatovat, že Lidová demokracie a Svobodné slovo vytvářely mírně 

pozitivnější obraz Edvarda Beneše než Rudé právo a deník Práce. Bylo to však do 

značné míry způsobeno tím, že Lidová demokracie a Svobodné slovo uveřejňovaly více 

informací o kondolenčních telegramech. Zásadní texty měly také ve čtvrtém zkouma-

ném období ve všech čtyřech listech velmi podobný charakter. 

Považuji také za nutné zmínit, že zkoumaná periodika nepublikovala o Edvardu Bene-

šovi prakticky žádné negativní texty. Ve sledovaných obdobích nebyl v žádném ze z ti-

tulů ani jeden článek, který by kritizoval přímo Benešovu osobu nebo jeho aktivity. 
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Ke kritice se deníky neuchylovaly nejspíš proto, že v poválečných letech (a tedy i v roce 

1948) byl Edvard Beneš mezi veřejností velice populární, a proto proti němu nevystupo-

valy ani listy úzce napojené na poúnorový režim (a to ani v případech, kdy Beneš jednal 

v rozporu s přáními a potřebami komunistických politiků). 

Texty, které jsem v souvislosti s Benešem označil za negativní, kritizovaly jeho podpo-

rovatele, kteří mezi smrtí a pohřbem Edvarda Beneše chtěli vystoupit (nebo vystoupili) 

proti poúnorovému režimu. 
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Summary 

The assertion that the quantity of articles on Edvard Beneš in the researched media is not 

supposed to be considerably different has not been confirmed. The biggest number of 

texts about Edvard Beneš was published in Svobodné slovo (107), the smallest one in 

Rudé právo (65). This disproportion is primarily influenced by the reporting on Beneš´ 

death and funeral. 

The theory that the manner of the reporting on Edvard Beneš would be most different 

during February 1948 has been confirmed considerably. At that time Lidová demokracie 

and Svobodné slovo supported Edvard Beneš´ policy and opinions. On the contrary, Rudé 

právo and Práce acknowledged Beneš as an authority, but they demanded Beneš to respect 

the will of the people and name the new government according to Klement Gottwald´s 

proposals. 

It has also been affirmed that the way of the reporting on Beneš was very similar after the 

coup d´etat in February 1948. There were only some small differences during the infor-

ming about Beneš´ death and funeral – Lidová demokracie and Svobodné slovo informed 

slightly more positively about Beneš. 

Finally, the analysed media did not publish any negative articles about Edvard Beneš in 

the selected periods. They only criticized Beneš´ supporters who protested against the 

totalitarian regime between the president´s death and funeral.   
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