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Abstrakt 

Napadení Sov tského svazu nacistickým N meckem v červnu roku 1941 znamenalo 

velký obrat v průb hu 2. sv tové války. N mecká agrese označovaná jako „Operace 

Barbarossa“ byla prolomením stavu, který nelze p ímo označit za spojenectví, ale 

určitou formu mírové koexistence. 

Je tak otázkou, jakým způsobem bylo informováno v protektorátním tisku o průb hu 

válečných operací proti Sov tskému svazu Ěz počátku vít znýchě a zejména pak, jaké 

bylo „ideologické“ zdůvodn ní nastalého obratu vzájemných vztahů v podob  

prolomení Riebbentrop-Molotovova paktu, který určoval sféry vlivu a zejména 

vzájemnou dohodu o neútočení mezi N meckem a Sov tským svazem. 

Je z ejmé, že v Protektorátu nebyla možnost svobodného způsobu informování. Naopak. 

Tisk podléhal dozoru a cenzu e p íslušných íšských orgánů a institucí. Lze dále 

p edpokládat, že obsah zpravodajství byl sestavován zejména oficiálními íšskými 

agenturami a zpravodajství tak bylo tvo eno ú edn  schválenými zprávami. P esto je 

t eba očekávat p ínos zpracování této tématiky. V rámci této práce bude p edstavena 

komparace způsobu informování ve  vybraných denících – České slovo, Lidové noviny 

a Národní politika. Současn  bude vymezen způsob informování v dob  p ed útokem a 

po útoku v kontextu postupu východní fronty až k obratu p i obléhání Moskvy 

v prosinci roku 1941. 

Ke komplexnímu zpracování tématu je pak pot eba náležitého historiografického 

vhledu, který p edstaví d jinné události a konotace, včetn  p ehledu způsobu 

organizování tisku v Protektorátu Čechy a Morava. 



   

 

 

Abstract 

The attack on the Soviet Union by Nazi Germany in June 1941 meant a great turn 

during World War II.  

German aggression, referred to as Operation Barbarossa, was a breakthrough in a state 

that can not be directly described as an alliance, but a form of peaceful coexistence. 

It is a question of how the press in the Protectorate of Bohemia and Moravia informed 

about the war operations against the Soviet Union (from the beginning successful), and 

especially what was the "ideological" justification for the breach of mutual relations in 

the form of breaking the Riebbentrop-Molotov Pact, which determined spheres of 

influence a mutual agreement on non-aggression between Germany and the Soviet 

Union. 

Obviously, there was no possibility of a free way to inform the Protectorate.. The press 

was under supervision and censorship by the relevant authorities and institutions in the 

region.  

It can further be assumed that the intelligence content was mainly made up of the 

official Reich agencies, and thus the news was formed by officially approved reports. 

However, the benefits of processing this topic should be expected. Those papers will 

present a comparison of the way of informing selected newspapers - České slovo, 

Lidové noviny and Národní politika. At the same time, the way of information will be 

defined in the time before the attack and after the attack in the context of the east queue 

process until the turn of the siege of Moscow in December 1941. 

A comprehensive historiographic insight is required for the complex work of the 

subject, presenting historical events and connotations, including an overview of how to 

organize the press in the Protectorate of Bohemia and Moravia. 
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Úvod 

Napadení Sovětského svazu nacistickým Německem v červnu roku 1ř41 znamenalo 

zásadní obrat v průběhu Ň. světové války. Německý útok na Sovětský svaz označovaný 

jako „Operace Barbarossa“ byl prolomením stavu, který vyplýval z Riebentropp-

Molotovova paktu. Vztahy mezi oběma zeměmi do té doby nelze označit p ímo za 

p átelské, či spojenecké, ale za určitou formu koexistence a spolupráce ve vybraných 

ekonomických, politických a vojenských otázkách.  

 

Vyvstává otázka, jakým způsobem byla tato událost reflektována v protektorátním tisku, 

jak byla ve ejnost prost ednictvím novin obeznámena s průběhem válečných operací proti 

Sovětskému svazu a zejména jaké bylo „ideologické“ zdůvodnění nastalého obratu ve 

vzájemných vztazích. 

 

Operace Barbarossa p inesla zvrat nejen v podobě napadení Sovětského svazu, ale i změnu 

v dosavadních vojenských úspěších německé armády, neboť v prosinci roku 1941 se 

německá armáda na východní frontě dostává do defenzívy a p echází k tzv. pozičnímu 

vedení boje. Zkoumaným komplexem je tak období vymezitelné ŇŇ. 6. 1ř41 až ň1. 7. 1941 

a dále údobím prosince 1941, tedy od 1. do 31. prosince 1941. 

 

Je z ejmé, že v Protektorátu nebyla možnost svobodného způsobu informování. Tisk 

podléhal dozoru a cenzu e p íslušných orgánů a institucí. V rámci této práce bude 

p edstaven způsob informování ve vybraných denících – České slovo, potažmo Večerní 

České slovo, Lidové noviny a Národní politika a bude provedena komparace p ístupu 

těchto tiskových médií k danému tématu. 

 

Oproti původním p edpokladům p i zpracování projektu p edkládané studie bylo shledáno, 

že Večerní České slovo je vhodným a pat ičným doplněním k prvotně p edpokládaným 

tiskovinám (České slovo, Lidové noviny, Národní politika), a to nap íklad s ohledem na 

obrazovou p ílohu. 

 

Na základě vstupního heuristického p ístupu p i zpracovávání pramenů bylo shledáno, že 

pro co nejúplnější postižení tématu je nejp ínosnější a plně dostačující  pokrytí vydávaného 

tisku v období června a července 1941 a dále prosince téhož roku.  
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V rámci tohoto časového období je možno poukázat na zásadní události, spojené s 

napadením Sovětského svazu a následného p echodu německé armády do defenzívy, a 

jejich reflexi v tisku. 

 

Tiskové zpravodajství je sledováno a zpracováno v rovinách, které pat ičně nastíní model 

prezentování informací. První rovina se týká postupu německých vojsk a jejich válečných 

úspěchů. Dalším sledovaným hlediskem je prezentace důvodů pro vedení vojenské akce 

a p ítomnost navazující a související agendy. Pozornost je věnována i sémiotickému 

vyznění vyhodnocovaného obsahu.  
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1. Vymezení tématu 

Tato studie neaspiruje na vylíčení každodenního zpravodajství o konfliktu na východní 

frontě, ale prost ednictvím vybraných témat a okruhů popsat základní aspekty ztvárnění 

napadení Sovětského svazu v  kontextu nacistické propagandy. 

 

Primárním úkolem je vystihnout, jak byl zdůvodněn útok na Sovětský svaz v tehdejším 

tisku a zachytit kontexty a konotace obsažených sdělení. 

 

Dalším obsahovým okruhem této studie je interpretace nacistické propagandy. Pro účely 

výkladu tohoto fenoménu byla vybrána sdělení týkající se proklamace žido-bolševických 

p íčin války a líčení obrazu Sovětského svazu jakožto hrozby pro Evropu.  

 

Vzhledem k okolnosti, že boj proti Sovětskému svazu byl propagandisticky ztvárněn jako 

záchrana Evropy, je rovněž p ihlíženo ke sdělením, která se týkají postupu spojenců 

Německa, zejména Finska a Rumunska, p ičemž je p edložen bližší pohled na důvody 

těchto zemí pro vstup do bojů na východní frontě, spočívající v ochraně své vlastní 

existence a p ed nároky Sovětského svazu. 

Vazalské postavení Protektorátu odráží i povinnou loajalitu vůči Německu, proto je 

shledáno jako adekvátní a p ínosné rovněž popsat postoje protektorátních p edstavitelů 

k napadení Sovětského svazu, konkrétně státního prezidenta Dr. Emila Háchy.  

 

Způsoby a formy zásahů, potažmo kontroly nad protektorátním tiskem, jsou jedním ze 

sledovaných hledisek, a to pro co nejkomplexnější uchopení tématu, neboť omezení jen na 

prameny a historiografii bez adekvátního vhledu do způsobu fungování tisku v relevantním 

roce 1ř41 by ubíralo této studii na její vypovídací hodnotě. 

 

Záměrem této práce je ucelený rozbor mediálního obrazu historické události v kontextu 

propagandisticko-ideologických snah nacistického Německa. Omezený rozsah práce 

neumož uje postihnout vybrané téma absolutně, což konečně není ani jejím účelem, může 

být ale vhodným základem pro další p edpokládaný výzkum. 

 

Na tomto místě je nezbytné uvést několik terminologických poznámek. V této práci je 

operováno s termínem Protektorát, ačkoliv oficiální název je Protektorát Čechy a Morava. 
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Další terminologickou zkratkou je označení Německé íše (od roku 1943 jako 

Velkoněmecké íše) pouze jako Německa. Striktně je pak užíváno označení Sovětský svaz. 

Eliminovány jsou pak mediální „zkratky“ typu Moskva, Berlín, Stalin. 

 

Výraz spojenci je pak užit, v kontextu této práce, výlučně pro armády bojující na straně 

Německa proti Sovětskému svazu, byť je tento výraz spojován pro období druhé světové 

války zpravidla pro koalici vedenou proti nacistickému Německu. 

 

1.1. Užité metody 

Ke zpracování této studie byla zásadní heuristická metoda práce s prameny a literaturou, 

která jasně vymezila pot ebný okruh vybraných tiskovin a zejména pak zvolené časové 

rozmezí.  

 

Dále byla využita metoda klasické historiografie, tzn. základní archivní výzkum vybraných 

tiskovin a s tím souvisejících dalších pramenů.  

 

Z p edpokládaného pramene v podobě archivu Syndikátu noviná ů bylo shledáno, po 

prostudování pramene, že pot ebný historiografický obsah byl (pro účel a zamě ení této 

práce) již náležitě edičně, p ípadně monograficky zpracován. Není tedy na tento archivní 

fond v této práci odkazováno. Oproti tomu byl kladen větší důraz na postižení pramenů 

spojených s vydávaným tiskem, p ičemž byl zkoumán p edevším tiskový fond periodik 

Archivu hlavního města Prahy. 

 

Mimo zmíněné historiografické metody jsou užity nástroje zavedené vnější a vnit ní 

kritiky shromážděných pramenů. Historický pramen je v tomto smyslu slova možno chápat 

jako selektivní záměrně budovaný informační systém, který musí být dešifrován a 

interpretován. Ze spektra historiografických metod je tak aplikován postup analýzy a 

syntézy a diachronní pohled na sledovanou problematiku.1  

 

Dalším podstatným metodickým nástrojem je komparativní analýza obsahu jednotlivých 

periodik a rovněž jeho posouzení v rámci historického kontextu, který je sledován na 

                                                           
1 BARTOŠ, Josef; KOVÁ OVÁ, Stanislava. Nauka o historických pramenech. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, Ň005.  
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základě vybrané odborné literatury. V průběhu aplikace heuristických metod bylo zjištěno, 

že p edpokládaná kvalitativně-kvantitativní metoda, respektive její kvantitativní složka, 

nemá v daném p ípadě relevanci a výpovědní hodnotu.  

 

Je t eba zdůraznit, že diferenciace relevantního obsahu mezi deníky je minimální. 

Vyhodnocení zkoumaného obsahu prost edky kvantitativní analýzy se jeví, s ohledem na 

stanovené výzkumné cíle, jako neefektivní a nadbytečné.  

 

K okolnosti, že p edkládaný výzkum je rovněž zamýšlen jako výchozí podklad pro další 

bádání, bylo by možné kvantitativní metodu aplikovat v rámci dalších kroků, a to 

v kontextu nyní získané zkušenosti, tedy po rozší ení zkoumaného období a 

pravděpodobného zahrnutí obsahově a p ístupově pest ejšího vzorku obsahů. 

 

Rozhodující metodologií tohoto výzkumu je tedy kvalitativní metoda, spojená se 

sémiotickou analýzou, reflektující využití jevů a prvků typických pro postupy německé 

propagandy. 

 

Rovněž je t eba uvést, že téma práce a jeho zpracování vyžaduje interdisciplinární pojetí. 

Jak již bylo zmíněno výše, je v této studii využito historiografických metod. Pro 

komplexnost zpracovaní tématu je však nutno klást důraz na obsahovou analýzu sdělení 

uve ejněných v tiskovinách s ohledem na jejich interpretaci. Zkoumaný soubor 

jednotlivých článků je nezbytné posuzovat prost ednictvím mediální analýzy, tedy 

specifickým postupem pro kontextualizaci a interpretaci obsahu sdělení, jeho možných 

konotací a denotací a dalších souvisejících okolností. Obsahy vybraných novinových 

článků a jejich interpretace p edpokládá aplikaci formálně logických metod.  

 

Ke komplexnímu zpracování tématu je pak pot eba náležitého historiografického vhledu, 

který p edstaví dějinné události a souvislosti, včetně p ehledu způsobu organizování tisku 

v Protektorátu Čechy a Morava.  
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1.2. Stav současného bádání a literatury 

Druhá světová válka pat í k tématům, která jsou stále ve st edu zájmu historických studií. 

Zaujetí historiků se soust eďuje rovněž na události spojené s vypuknutím konfliktu mezi 

Německem a Sovětským svazem. Toto téma je p edmětem desítek monografií a publikací. 

 

Pro oblast dějin médií existuje rovněž množství literatury, ze které je možné čerpat pro 

obsažení souvislostí mezi dějinnými událostmi a českými médii. Patrně nejpodrobněji jsou 

zpracovány Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, autorů Petra Bedna íka, 

Jana Jiráka a Barbory Köpplové. Tato kniha je zásadním a nezastupitelným zdrojem 

informací o vývoji dějin českých médií od prvopočátků až do dnešního období 

elektronických médií. V  této publikaci je věnován prostor nejen vývoji médií, ale i 

historickému kontextu, což umož uje pochopit fungování protektorátního tisku ve vztahu 

k dozoru a dohledu nad jeho činností.2 

 

Edice ízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava 1ř3ř-1945  Jana 

Gebharta, Barbory Köpplové a Jitky Kryšpínové, shrnuje studie analyzující postavení a 

metody nacistického tiskového dohledu a jejich dopad na vydávaná periodika. Součástí 

této publikace jsou p episy všech dostupných tiskových konferencí po ádaných pro české 

noviná e od dubna roku 1939 do dubna roku 1ř45 Ú adem íšského protektora.3  

 

Obdobně je pak zamě ena edice autorů Jakuba Končelíka, Barbory Köpplové a Jitky 

Kryšpínové - Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara (Karolinum - 

2003), která obsahuje stenografické zápisky Antonína Fingera z protektorátních tiskových 

porad 1939-1ř41, konaných p i Ú adu íšského protektora.4 

 

Ucelený p ehled tisku vycházejícího v období okupace poskytuje publikace Soupis 

legálních novin, časopisů a ú edních věstníků 1ř3ř-1945 (Univerzita Karlova, 1980), 

autora Tomáše Pasáka. Kromě p ehledu vydávaných tiskovin p edkládá vývoj a změny 

                                                           
2 BEDNA ÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, 
Praha: Grada Publishing, 2011. 
3 KONČELÍK, Jakub; KÖPPLOVÁ, Barbara; KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Český tisk pod vládou Wolfganga 
Wolframa von Wolmara, Praha: Karolinum, 2003 
4 GEBHART, Jan, KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v Protektorátu 
Čechy a Morava. V Praze: Karolinum, 2010. 
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v oblasti tiskovin s ohledem na jejich postupný útlum p i jejich vydávání. V tomto p ípadě 

se jedná o nepostradatelný pramen ke studiu tisku v období Protektorátu.5 

 

K tématu této práce je možné odkázat i na závěrečné absolventské práce. Je nutné zmínit 

rigorózní práci PhDr. Lenky Lyso kové, která byla obhájena roku Ň01ň pod názvem 

Proměna obrazu Sovětského svazu v protektorátním denním tisku na p íkladu srovnání 

dobových mediálních obsahů z p elomu srpna a zá í 1ř3ř a p elomu června a července 

1941 na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd, Institutu komunikačních studií a 

žurnalistiky.6 

Pro účely p edkládané závěrečné práce však bylo čerpáno ze studie této autorky pro 

Sborník Národního muzea v Praze pod názvem „My a oni: Mýtus nep ítele 

v protektorátním denním tisku na p elomu června a července 1ř41.“7 

 

Pokud jsou uváděny odborné publikace, které se dotýkají zpracovávaného tématu, nelze 

odhlédnout od publikací zamě ených na historické mapování souvislostí spojených s akcí 

Barbarossa. Na toto téma existuje obrovské množství monografií, které vysvětlují 

historické souvislosti a kontexty, ať již z hlediska diplomatického, vojenského či 

špionážního. Pro účely této práce byly vybrány obecně zamě ené publikace k základním 

faktografickým zmínkám jednotlivých událostí spojených s počátky bojů na východní 

frontě. 

 

Za všechny je možno uvést publikaci autora Lee Bakera -  Ň. světová válka na východní 

frontě a knihu Steva Crrawforda - Východní fronta den za dnem: 1ř41-1945.8 

 

Nezbytný prostor je věnován objasnění fungování dozoru dohledových orgánů a s tím 

souvisejícímu kontextu protektorátní správy. Zde bylo čerpáno z odborné právně historické 

literatury, a to konkrétně monografie významných historiků Zdeny Hledíkové, Jana Janáka 

                                                           
5 PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a ú edních věstníků v českých zemích z let 1řňř-1945. 

Praha: Univerzita Karlova, 1980. 
6 LYSO KOVÁ, Lenka. Proměna obrazu Sovětského svazu v protektorátním denním tisku na p íkladu 
srovnání dobových mediálních obsahů z p elomu srpna a zá í 1řňř a p elomu června a července 1ř41. Praha, 
Ň01ň. Ň11 s. Rigorózní práce (PhDr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 
studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Bedna ík, Ph.D. 
7 LYSO KOVÁ, Lenka. Sborník Národního muzea v Praze. ada C - Literární historie: Praha: Národní 
muzeum, Ň01Ň. roč. 5ř, č. 4, My a oni: Mýtus nep ítele v protektorátním denním tisku na p elomu června a 
července 1ř41, s. Ň5–29. 
8 CRAWFORD, Steve. Východní fronta den za dnem: 1ř41-1ř45. Praha: Naše vojsko, Ň01Ň. 
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a Jana Dobeše – Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, kde je 

zachycen patrně nejucelenější p ehled vývoje správy u nás, včetně protektorátní správy.9 

 

Pro oblast mediální analýzy, potažmo studia propagandy, existuje ada publikací, za které 

je možné zmínit publikaci Propaganda autora Edwarda L. Bernayse.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
9 JANÁK, Jan; HLEDÍKOVÁ, Zde ka; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po 
současnost, Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 2005. 
10 BERNAYS, Edward. Propaganda: How the Media Molds Your Mind. 1. vyd. Brooklyn: Ig Publishing, 

1928. 2004. 
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2. Protektorát Čechy a Morava 

Protektorát Čechy a Morava byl konstrukt vzniklý německou okupací na troskách tzv. 

druhé republiky poté, co Československá republika byla povinna odstoupit pohraniční 

oblasti na základě Mnichovské dohody ze dne Ňř. zá í 1řňŘ, p ičemž další územní ztráty 

byly spojeny s Víde skou arbitráží ze dne Ň. listopadu 1řňŘ, kdy bylo další území 

odstoupeno Německu, Polsku a Maďarsku. V p edvečer okupace pak došlo k odtržení 

Slovenska.11  

 

2.1. Zřízení Protektorátu a jeho postavení  
Adolf Hitler jako Vůdce a íšský kanclé  z ídil po odtržení Slovenska na obsazeném 

zbytku území výnosem z 16. b ezna 1řňř „Protektorát Čechy a Morava“. Tento výnos byl 

publikován ve Sbírce zákonů a na ízení pod č. 75/1939 Sb., p estože byl v p ímém rozporu 

s ústavním po ádkem.12 

 

O pod ízenosti tohoto vzniklého územního celku a jeho p edstírané suverenitě vypovídá 

skutečnost, že tento výnos byl ponejprve vytištěn v německém jazyce. Výnos byl rovněž 

publikován v íšském zákoníku.13  

K provedení vydaného výnosu byl ustanoven, či spíše vyčleněn, nový orgán nazývaný jako 

tzv. Úst ední místo spadající pod íšské ministerstvo vnitra se sídlem v Berlíně. Tento 

orgán schvaloval postupy a způsob komunikace jednotlivých íšských orgánů ve vztahu 

k Protektorátu.14 

 

Obsah výnosu určoval českým zemím postavení, které mělo navozovat dojem 

autonomního útvaru, tedy samosprávného útvaru (čl. ň výnosu), který je součástí íše. 

Bližší úprava autonomie však nebyla konkretizována. Výnos pouze konstatoval v čl. ň 

odst. ň, že práva jsou vykonávána vlastními orgány a vlastními ú edníky. Z kontextu bylo 

možno usuzovat, že je zde myšlena protektorátní vláda.15 Subjektivita Protektorátu byla 

                                                           
11 JANÁK, Jan; HLEDÍKOVÁ, Zde ka; DOBEŠ, Jan; Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po 
současnost, Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Ň005, s. ňŇ0. 
12 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1ř45. Praha: Leges, Ň010. Student 
(Leges), s. 378. 
13 Tamtéž. 
14 Tamtéž. 
15 Tamtéž, s. ň76. 
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p iznána jenom zcela „výjimečně a ve výjimečných p ípadech, a to za podmínky, že by 

takovýto projev vyhovoval Německu.“16 

 

íše p evzala v tomto kontextu veškeré mezinárodní záležitosti. Zahraniční konzuláty 

měly být vydány Německu. Jediným „pseudovyslancem“ byl ministr zahraničí 

Chvalkovský, který sídlil v Berlíně, avšak zcela bez diplomatických výsad či imunit.17  

 

Hlavním a konečným cílem německé správy se stala likvidace českého národa a osídlení 

českého území německým obyvatelstvem a maximální využití lidských a hospodá ských 

sil pro válečné pot eby. Nacistům se poda ilo protektorátní správu postupně zcela 

ovládnout a dosáhnout její úplné závislosti na okupačních íšských ú adech. Kromě toho 

pronikali němečtí ú edníci i na důležitá místa témě  do všech odvětví tzv. autonomní 

správy.18 

 

2.2. Státní prezident a protektorátní vláda 

V čele útvaru, jakožto hlava autonomní správy Protektorátu, byl tzv. státní prezident, který 

měl požívat ochrany a čestných práv hlavy státu, pro výkon svého ú adu však pot eboval 

„důvěry vůdce a íšského kanclé e".19 

 

Němci po jisté době vyloučili používání termínu „státní“ ve spojení s Protektorátem a jeho 

institucemi. Trvali na tom, aby byly označovány jako „protektorátní“. Pouze prezident 

Emil Hácha mohl používat čestný titul „státní“ prezident. Počítalo se s tím, že jeho 

nástupce bude používat pojem „protektorátní“ prezident.20 

 

JUDr. Emil Hácha byl státním prezidentem po celou dobu trvání Protektorátu. Během 

šestileté německé okupace došlo k utvo ení čty  vládních kabinetů. Prvním p edsedou 

vlády byl Rudolf Beran, který pokračoval ve své funkci od konce roku 1řňŘ. Po demisi 

vlády ze dne 14. b ezna 1řňř byl požádán, aby vykonával ú ad do Ň7. dubna 1řňř.21 

                                                           
16 Tamtéž, s. ňŇŇ. 
17 JANÁK, Jan; HLEDÍKOVÁ, Zde ka; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po 
současnost, s. ňŇŇ. 
18 Tamtéž. 
19 Tamtéž. 
20 Tamtéž. 
21 MALÝ, Karel., Dějiny českého a československého práva do roku 1ř45, s. ň7ř. 
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Druhou vládu vedl Alois Eliáš až do svého zatčení dne 27. zá í 1939. V čele vlády jej 

nahradil Ji í Krejčí, který tuto funkci zastával až do ledna roku 1ř45. V tomto roce byl dne 

1ř. ledna 1ř45 jmenován poslední p edseda protektorátní vlády Rudolf Bienert, který 

zastával tuto funkci až do svého zatčení během vypuknutí povstání v Praze.  

 

2.3. Úřad říšského protektora 

Skutečným výkonným orgánem, potažmo p edstavitelem Protektorátu, byl na základě 

pátého článku Výnosu Adolfa Hitlera z 16. b ezna 1939 Ú ad íšského Protektora. 

„Protektor, jmenovaný p ímo vůdcem, plnil funkci vykonavatele íšské moci na území 

protektorátu a zároveň dohlížel na činnost autonomní správy, p ipraven kdykoli s 

odvoláním na zájmy íše zrušit jakékoli její rozhodnutí nebo jí stejným způsobem některé 

rozhodnutí v zájmu íše vnutit.“22  

 

V osudový den okupace se 15. b ezna 1řňř stal prvním íšským protektorem Konstantin 

von Neurath,23 který byl ve své funkci nahrazen na podzim roku 1ř41 Reinhardem 

Heydrichem, který plnil funkci zastupujícího íšského protektora až do své smrti 4. června 

1942.24 

 

Protektor potvrzoval členy autonomní vlády, měl právo informovat se o veškerých krocích, 

které podnikala, a udílet jí rady. Disponoval vůči ní i právem veta a vydával vlastní právní 

p edpisy.25  

 

Právní p edpisy mohl rovněž měnit, a to i z období existence Československa jako 

suverénního státu. íšský protektor měl právo zasahovat do chodu justice a možnost 

udělovat soudům v mezích zákona a na ízení íšských ú adů pokyny.26 

 

                                                           
22 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1ř45, s. ň77. 
23 NEURATH, Konstantin von. (1873-1ř56). V b eznu 1939 jmenován íšským protektorem. Během jeho 
ú adování ve funkci protektora byly kup íkladu uzav eny české vysoké školy, došlo k p ijetí 
obdoby Norimberských zákonů. P esto byl v zá í 1941 Hitlerem fakticky odvolán kvůli údajné shovívavosti a 
hlavně neschopnosti vyrovnat se s posilujícím odbojem. (In: CHURA , Milan. Kdo byl kdo v našich 
dějinách ve Ň0. století. Praha: Libri, 1řřŘ.) 
24 HEYDRICH Reinhard. (1904-1ř4Ň). Velitel domácí bezpečnosti. Zastupující íšský protektor zodpovědný 
za plán likvidace Židů a jeden z autorů holocaustu. (In: BAKER, Lee. Ň. světová válka na východní frontě). 
25 Vlastní p edpisy mohl vydávat na základě výnosu Adolfa Hitlera ze dne 7. června 1řňř (In: JANÁK Jan, 
HLEDÍKOVÁ Zde ka, DOBEŠ Jan, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, s. 
322). 
26 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1ř45, s. 378. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_%C5%A1koly
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%A9_z%C3%A1kony
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_odboj_(1939%E2%80%931945)
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3. Postavení tisku v Protektorátu 

Od vazalského poměru Protektorátu k Německu se odvíjely i poměry v tisku, které plně 

odpovídají pod ízenosti vůči orgánům Německa. Už p i jednání prezidenta Háchy a 

ministra zahraničí Chvalkovského27 s Adolfem Hitlerem v p edvečer okupace čeští politici 

slíbili, že ve ve ejných projevech, v tisku, divadle, rozhlase bude zachována plná 

zdrženlivost.28 

 

3.1. Dozor a dohled nad tiskem 

Již od počátku vzniku Protektorátu došlo ke změnám, které odrážely zvrat poměrů v oblasti 

dozoru nad tiskem. Okupační správě byl pod ízen dozor a dohled nad tiskem, byť i v tomto 

p ípadě existovala jistá dvojkolejnost daná kvaziautonomní samosprávou protektorátních a 

íšských orgánů, jako v dalších p ípadech ve ejné správy.29 

 

V prvních týdnech okupace byl prvním mužem dozoru nad tiskem Konrád Henlein30, 

jakožto prozatímní vedoucí civilní správy p i protektorátním velitelství Wehrmachtu. Pod 

tento ú ad spadala prozatímní služebna íšského tiskového ú adu, která měla vykonávat 

dohled nad tiskem.31 

 

Okupační síly fakticky využily stávajících právních p edpisů, které byly následně 

prohloubeny po vypuknutí války. Okupační cenzura a dozor však p i své vlastní činnosti 

vycházel z právního zázemí, které vystavěla druhá republika a fakticky již první republika, 

                                                           
27 CHVALKOVSKÝ, František. (1ŘŘ5–1ř45) Politik a diplomat první československé republiky a ministr 
zahraničí druhé republiky. Zastával funkci vyslance Protektorátu Čechy a Morava ve Velkoněmecké íši. (In: 
CHURA , Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve Ň0. století. Praha: Libri, 1řřŘ.) 
28 PASÁK, T. Soupis legálních novin, časopisů a ú edních věstníků v českých zemích z let 1řňř-1945. Praha: 

Univerzita Karlova, 1980, s. 48. 
29 JANÁK, Jan; HLEDÍKOVÁ Zde ka; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po 
současnost, s. ňŇŇ. 
30 HENLEIN, Konrád. (6. května 1ŘřŘ, Vratislavice nad Nisou – 10. května 1ř45, Plze ). V roce 1řňň 
založil a stál v čele politického hnutí Sudetendeutsche Heimatfront (SHF). Na podzim roku 1řň7 Konrad 
Henlein p estoupil k nacionálním socialistům. Adolf Hitler jmenoval Henleina Gruppenführerem (později 
Obergruppenführerem) SS, župním vedoucím NSDAP a poslancem íšského sněmu. Po 15. b eznu 1řňř byl 
šéfem civilní správy okupačních vojsk: (In: CHURA , Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve Ň0. století. 
Praha: Libri, 1998).  
31 KONČELÍK, J., CEBE, J., KÖPPLOVÁ, B. ízení tisku v letech 1řňř-1ř45: analýza protektorátních 
tiskových porad. In: Mediální studia, roč. Ň. (Ň007), č. ň, s. Ň74. 
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neboť zásahy do svobody tisku vyplývaly již z událostí p edcházejících Mnichovskému 

diktátu, kdy byla dána nutnost kontroly tisku formou p edběžné cenzury.32   

 

Dne 26. zá í 1řňŘ byla zahájena činnost Úst ední cenzurní komise p i ministerstvu vnitra a 

započala praxe p edběžné cenzury, která nahradila dosavadní praxi cenzury následné.33  

 

Byly vydány pokyny pro ú edníky tiskové a dozorčí služby p i vykonávání p edběžné 

prohlídky a cenzo i byli dosazeni do redakcí. Mnichovská krize uvedla do praxe tzv. Malý 

tiskový zákon z roku 1řňň a Zákon o ochraně státu z roku 1řň6.34 

 

Vláda druhé republiky dne 6. prosince roku 1938 vydala usnesení o z ízení Úst edí tiskové 

dozorčí služby, pod ízeného Tiskovému odboru prezídia ministerské rady jakožto 

úst ednímu cenzorskému orgánu, a to v rámci odboru P edsednictva ministerské rady, jímž 

p edběžná cenzura zůstala v platnosti a kterou prováděli vládní cenzo i.35  

 

Následně dne 12. prosince 1938 bylo vydáno na ízení č. ň17/19ňŘ Sb., které specifikovalo 

podmínky cenzury, a její výkon svě ovalo Tiskovému odboru prezídia ministerské rady.36 

Tento orgán vydával pokyny pro výkon p edběžné cenzury a také zvláštní směrnice pro 

šéfredaktory, současně byl oprávněn vydávat na ízení upravující poměry v tisku a to 

stanovením agendy, které má být věnována pozornost a naopak, která témata mají být 

ve ejnosti zapovězena.37  

Po ukončení vojenské správy p ešla kompetence v oblasti tisku pod Ú ad íšského 

protektora a jeho kulturně politické oddělení v čele s Karlem Alexandrem von Gregorym.38  

V tomto oddělení byla vytvo ena speciální skupina Tisk pod vedením Wolfganga 

Wolframa von Wolmara.39  

                                                           
32 BEDNA ÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, 
Grada Publishing 2011, s. 197. 
33 Tamtéž 
34 Tamtéž.  
35 JIRÁK J., BEDNÁ ÍK P, KÖPPLOVÁ B., Druhá republika 167 obyčejných dnů – Politické a mediální 
klima a jeho reflexe, Karolinum 2017, s. 25. 
36 Tamtéž. 
37 Tamtéž, s. Ň6. 
38 GREGORY, Karl Alex von. (1899-1ř44). Německý ú edník. Členem NSDAP, funkcioná em SS, do r. 
1řňŘ tiskovým atašé německého velvyslanectví v Praze. Mezi lety 1řňř-1ř41 vedl kulturně politické 
oddělení Ú adu íšského protektora. Padl p i obléhání Bukurešti. (In: KONČELÍK, J.; KÖPPLOVÁ, B.; 
KRYŠPÍNOVÁ, J., Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara, s. ŇŇ). 
39 WOLMAR, Wolfgang Wolfram von. (1910-1řŘ7). Německý ú edník, velitel protektorátních jednotek SS a 
policie. V první pol. ň0. let studia na pražské německé univerzitě. P ed nástupem do funkce vedoucího 
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Pravidla pro vydávání periodik se značně zp ísnila. Úst edí tiskové dozorčí služby p i 

Tiskovém odboru P edsednictva ministerské rady obdrželo nové směrnice jak postupovat 

v rámci činnosti dozoru a dohledu nad tiskem. Konaly se pravidelné tiskové konference 

šéfredaktorů s již zmíněným Wolfgangem Wolframem von Wolmarem z Ú adu íšského 

protektora, který rozhodoval o tom, jaká témata a informace vůbec smějí být publikovány.  

Deníky p ešly formálně pod Národní souručenství40, jediné povolené české politické hnutí, 

a staly se jeho tiskovými orgány.41  

 

V české správě měl otázky tisku v popisu své práce Tiskový odbor. Jeho rozhodovací 

pravomoci však byly velmi omezené, protože každá jeho instrukce musela být schválena 

p ed vydáním nad ízeným německým ú adem. P ednosta Tiskového odboru byl sice 

oficiálně pod ízen p edsednictvu ministerské rady, ale p edevším podléhal skupině Tisk. 

Možnost zasahovat do struktury protektorátního tisku p íslušným správním orgánům 

vymezila vyhláška ze dne 7. května 1ř41 - O úpravě poměrů v českém tisku, která mimo 

jiné p iznávala pravomoc stanovovat termíny pro vydání tiskovin, určovat velikost nákladu 

a rozsah tisků včetně inzerce a hlavně zastavovat nevyhovující periodika. Jen v r. 1ř41 

následkem této vyhlášky zaniklo 6Ňň titulů.42 

 

Podstatný prvek upravující dozor nad tiskem se datuje na 1. zá í 1řňř, tedy data vypuknutí 

druhé světové války, kdy začaly platit instrukce o vojenské cenzu e – Anweisung für die 

Durchführung der militärischen Zensur (Pokyny pro provádění vojenské cenzury).  

 

V návaznosti na válečné události a s tím související nezbytnou ochranu informací a 

zvýšenou pot ebu propagandy byl dne 17. zá í 1939 vydán tzv. Souborný p ehled pokynů 
                                                                                                                                                                                

skupiny Tisk v kulturně politickém oddělení Ú adu íšského protektora působil v berlínské kancelá i NSDAP 
pro péči o německé obyvatelstvo Sudet. Ve funkci setrval až do r. 1ř4ň, kdy ho vyst ídal Artur Söhnel. (In: 
KONČELÍK, J.; KÖPPLOVÁ, B.; KRYŠPÍNOVÁ, J., Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von 
Wolmara, s. 21). 
40 Národní souručenství bylo za Protektorátu Čechy a Morava jedinou povolenou politickou stranou, která 
měla zdánlivě plnit funkci parlamentu. Sdružovala témě  všechny mužské státní p íslušníky Protektorátu, 
ženám nebylo členství povoleno. Členství bylo formalitou. Jako politická organizace zaniklo 15. ledna 1ř4ň, 
její nástupkyně, kulturně a politicky propagandistická organizace téhož jména, zanikla s osvobozením v 
květnu 1ř45. (Blíže VEČE A, Pavel: Národní souručenství. In: MALÍ , Ji í – MAREK, Pavel (a 

kolektiv). Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1Ř61-2004. 

Brno: Doplněk, Ň005. ISBN Ř0-7239-180-1). 
41 CEBE, Jan; KONČELÍK, Jakub. Noviná ský aktivismus: protektorátní kolaborantská žurnalistika a její 
hlavní p edstavitelé z ad šéfredaktorů českého legálního tisku. Sborník Národního muzea v Praze, ada C – 

Literární historie, s. 42. 
42 PASÁK, T., Soupis legálních novin, časopisů a ú edních věstníků v českých zemích z let 1řňř-1945, s. 64. 
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pro tiskovou p ehlídku, který určoval úkoly protektorátního tisku a sjednocoval cenzurní 

praxi.43 

 

Období inkriminovaného roku 1ř41 je možné označit z pohledu ovládnutí celé správy 

Protektorátu nacisty jako konsolidované. Výlučný vliv na obsah a ší ení informací spadalo 

pod již zmíněné oddělení pro kulturní politiku p i Ú adu íšského protektora. Uplat ován 

byl prost ednictvím tiskových konferencí Wolfganga Wolframa von Wolmara.  

 

3.2. Tiskové konference  
Specifickým způsobem ízení mediální politiky byly tiskové konference po ádané pod 

záštitou Tiskového odboru P edsednictva ministerské rady. Ty se konaly v pravidelných 

týdenních intervalech v p ípadě denního tisku, v p ípadě týdeníků byl interval mezi 

tiskovými konferencemi jeden měsíc. Konferencí se účastnili jak šéfredakto i jednotlivých 

periodik, tak jejich političtí a ekonomičtí redakto i.44  

 

Byly to právě tyto tiskové konference, které explicitním způsobem ovliv ovaly jak 

formální stránku novin, tak p edevším mediální obsah. Na setkáních dostávali účastníci 

velmi podrobné instrukce, jakým směrem v danou chvíli orientovat zpravodajství, jak 

zprávy adit, jakým stylem o dění psát, jaké volit jazykové prost edky a rovněž, v jakém 

smyslu mají být aktuální politické události komentovány. P edstavený tohoto orgánu von 

Wolmar upozor oval na chyby a uděloval výtky a výstrahy všem, jejichž obsah 

neodpovídal požadavkům okupační správy.45  

 

Konferencí se obvykle účastnilo kolem t iceti odpovědných pracovníků, existovala však i 

setkání, kterých se zúčastnilo p es 150 noviná ů.46 

 

Model tiskových konferencí byl p evzat z německé praxe, němečtí noviná i dostávali 

pokyny od íšské vlády. Na konference měli stejně jako později v Protektorátu p ístup 

pouze vybraní a prově ení noviná i. Obsah porad, které byly zavedeny po vybudování 
                                                           
43 KONČELÍK, Jakub; KÖPPLOVÁ, Barbara; KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Český tisk pod vládou Wolfganga 
Wolframa von Wolmara. Praha: Karolinum, 2003, s. 90. 
44 Tamtéž. 
45 GEBHART, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara a KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. ízení legálního českého tisku v 
Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Karolinum, 2010, s. 13. 
46 Tamtéž. 
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íšského ministerstva propagandy, byl tajný. Stejný model mediální kontroly začal platit i v 

Rakousku po anšlusu v b eznu 1řňŘ.47 

 

3.3. Tiskoviny v Protektorátu 

Po vzniku Protektorátu zaniklo mnoho titulů. Česká tisková kancelá  byla obsazena a nově 

směla zprost edkovávat pouze oficiální zprávy německé zpravodajské agentury Deutsche 

Nachrichten Büro (DNB) a poskytovat tzv. informační službu pro p edsedu vlády a 

vybrané politiky.48 

 

V období Protektorátu byla samoz ejmě politická diverzifikace set ena absencí politických 

stran a politického života vůbec, avšak diferenciace deníků byla nesporná. Vydávání 

tiskovin, respektive jejich existenci v období Protektorátu, je možno rozčlenit do několika 

kategorií. Na jedné straně vycházel tisk oficiální, tedy legální, který vycházel na 

okupovaném území se souhlasem okupačních a protektorátních ú adů. Zvláštní kategorií 

byl tisk ilegální, ší ený odbojem. Další skupinou tiskovin byla periodika vydávaná 

zahraniční československou emigrací.49 

 

V obecné rovině je možno konstatovat, že nabídka tiskovin v Protektorátu zaznamenala 

pokles v počtu vycházejících periodik, p ičemž po dobu okupace bylo zakázáno 1ŘŘ7 

periodik. Důvody byly p evážně politické a následně v souvislosti s vedením totální války i 

hospodá ské.50 

 

Změny ve struktu e protektorátního tisku se ovšem netýkaly pouze množství vydávaných 

periodik, ale také jejich charakteru. Protektorátní tisk, který v drtivé většině vycházel pod 

hlavičkou Národního souručenství, se stal hlavním nástrojem německé propagandy a musel 

„…tvo iti ve ejné mínění a vésti je cílevědomě a jednotně směrem, který je dán životními 

zájmy íše, Protektorátu, a tím i českého národa, včleněného do rámce íše.“51 

                                                           
47 GEBHART, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara a KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. ízení legálního českého tisku v 
Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Karolinum, Ň010, s. 14-15. 
48 KONČELÍK, Jakub; KÖPPLOVÁ, Barbara; KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Český tisk pod vládou Wolfganga 

Wolframa von Wolmara. Praha: Karolinum, 2003. 
49 PASÁK, Tomáš, Soupis legálních novin, časopisů a ú edních věstníků v českých zemích z let 1řňř-1945 s. 

45. 
50 Tamtéž. 
51 KONČELÍK, Jakub; KÖPPLOVÁ, Barbara; KRYŠPÍNOVÁ, Jitka; Český tisk pod vládou Wolfganga 

Wolframa von Wolmara, Praha: Karolinum, 2003, s. 469-470.  



17 

 

 

 

 

Pro účely zpracování zvoleného tématu, tedy mediálního obrazu napadení Sovětského 

svazu v protektorátním tisku, byla vybrána periodika: České slovo, potažmo Večerní České 

slovo, Lidové noviny a Národní politika. Důvodem byla zejména jejich tradice, neboť 

vycházela již v době první republiky, p ičemž jejich samotná existence je mnohem starší. 

Tyto deníky, jak je uvedeno níže, odrážely určité politické postoje, a tedy byly nositeli 

různorodého obsahu či nahlížení na události. 

 

3.3.1. České slovo 

České slovo bylo založeno v roce 1ř07 jako deník České strany národně sociální a 

vycházelo do roku 1ř45 v pražském vydavatelství Melantrich. V období první republiky 

České slovo pokračovalo v tradici stranického listu, který podporoval s politikou 

prezidenta Masaryka. V roce 1řŇň se k dennímu vydání p idalo Večerní České slovo, které 

se postupem času stalo večerníkem s nejvyšším nákladem (více než půl milionovým) v 

tehdejší Československé republice.52 V roce 1řňŘ byl náklad v rozsahu 600 000 výtisků.53 

 

Zatímco ranní vydání Českého slova publikovalo zpravodajství zamě ené na politiku, 

večerní vydání p inášelo kromě stručného a p ehledného zpravodajství rubriky zamě ené 

na sport a kulturu a také soudní rubriku či romány na pokračování.54  

 

S vyhlášením Protektorátu došlo ke změnám i v tomto deníku. Do redakce byl na post 

šéfredaktora dosazen Karel Lažnovský,55 jeden z hlavních kolaborantských 

(aktivistických) noviná ů. Po jeho smrti zastával pozici šéfredaktora František Josef 

Prokop, který redakci vedl do 1. května 1ř4ň.56 

 

                                                           
52 KONČELÍK, Jakub; VEČE A, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií Ň0. století. Praha: Portál, 
2010, s. 37.  
53 Tamtéž, s. 166. 
54 Tamtéž. 
55 LAŽNOVSKÝ, Karel. (1ř06 – 1ř41). Aktivistický noviná . Redaktorem Ducha českého severu, 1řňň – 

1řňř redaktorem plze ské pobočky Večerního Českého slova, 1řňř – 1ř41 redaktorem Českého slova, 
b ezen 1ř41 – zá í 1ř41 šéfredaktorem Českého slova. Dne 1Ř. ř. 1ř41 si spolu s dalšími noviná i vynutil 
p ijetí u p edsedy vlády Aloise Eliáše, p i které došlo k tzv. chlebíčkové afé e, kdy po podaném pohoštění 
zem el na údajnou otravu právě Lažnovský. Jeho úmrtí bylo označeno za politickou vraždu, p ičemž 
následovaly akce proti odboji a p edsedovi vlády Eliášovi. (Blíže: BEDNA ÍK, Petr; JIRÁK, Jan; 
KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, Praha: Grada Publishing, Ň011, s. 
204). 
56 BEDNA ÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, 
Praha: Grada Publishing, 2011, s. 204. 
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České slovo jako deník se navzdory různým restrikcím udrželo až do roku 1ř44, kdy bylo 

nuceno p ejít na týdenní periodicitu. Večerní České slovo se ovšem udrželo jako deník až 

do konce války.57 

 

3.3.2. Lidové noviny 

Lidové noviny byly založeny v Brně roku 1Řřň sloučením Moravských listů a 

olomouckého časopisu Pozor. V čele tohoto deníku stanul Adolf Stránský, poslanec 

mladočeské strany a později člen Československé národní demokracie.58  

 

Lidové noviny pat ily v období první republiky k deníkům s nejvyšším nákladem. Raník 

dosahoval dle dostupných údajů počtu 45 tisíc výtisků.59  

 

Lidové noviny byly vydávány dvakrát denně jako raníky a poledníky.60 Politické 

smě ování či inklinace tohoto deníku vycházela z „pro hradní“ orientace, tedy jako 

podpora prezidentů Masaryka a později Edvarda Beneše. Význam tohoto periodika 

spočíval i v osobnostech, které působily v tomto periodiku. Karel Čapek, Eduard Bass, 

Karel Poláček či Arne Novák.61 

 

Šéfredaktorem Lidových novin byl do 1. července 1ř41 František Šelepa. Funkci však 

musel opustit. Od července 1ř41 do dubna 1ř45 byl šéfredaktorem Lidových novin 

Leopold Zeman. Do zá í 1řňř zastával funkci odpovědného redaktora listu Jaroslav 

Rejzek. Jeho pozdějším nástupcem se stal Vladimír Hrnčí . 62  

 

3.3.3. Národní politika  
Deník Národní politika, který vycházel od roku 1ŘŘň, byl původně listem staročeského 

směru politiky a měl konzervativní charakter.63 Ranní Národní politika vycházela denně 

kromě pondělí.  

                                                           
57 KONČELÍK, Jakub; VEČE A, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií Ň0. století. Praha: Portál, 
2010, s. 100. 
58 Tamtéž, s. 14ň. 
59 Tamtéž, s. ňř. 
60 PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a ú edních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945, 

Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 203 
61 BEDNA ÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, 
Praha: Grada Publishing, 2011, s. 171-172. 
62 Tamtéž, s. Ň04. 
63 Tamtéž, s. 166. 
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V době p ed mnichovskými událostmi se Národní politika prezentovala jako politicky 

nezávislé periodikum.64 Národní politika byla rozší eným listem mezi st ední t ídou 

zejména pro mnohostránkovou inzertní p ílohu Malý oznamovatel a fakt, že proklamovala 

svoji nepolitičnost.65 Vysokého nákladu dosahovalo nedělní vydání, dokonce až 400 000 

výtisků.66  

 

Po z ízení Protektorátu Čechy a Morava vycházela Národní politika jako ostatní tisk pod 

hlavičkou Národního souručenství. Ve sledovaném období vedl tento deník Václav Crha,67 

a to až do 1. května 1ř4ň.68 Po něm se šéfredaktorem stal Jan Scheinost.69 Odpovědným 

redaktorem byl po sledované období František Bauer.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Tamtéž, s. 141. 
65 Tamtéž. 
66 Tamtéž. 
67 CRHA, Václav. (1ř01 – 1ř67) Český noviná . 1řň4 – 1řň5 odpovědným redaktorem Venkova, 1řň6 – 

zahraniční redaktor Lidových novin, 1řň7 – 1řňŘ redaktor Národní politiky, 1řňŘ – 1ř4ň šéfredaktor 
Národní politiky, 1ř4ň – 1ř44 šéfredaktorem Českého slova a později šéfredaktorem časopisu Kuratorium 
pro výchovu mládeže. Od 1ř45 členem výboru Ligy proti bolševismu. (In: BEDNA ÍK, Petr; JIRÁK, Jan; 
KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, Praha: Grada Publishing Ň011). 
68 BEDNA ÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, 
Praha: Grada Publishing 2011, s. 204. 
69 Tamtéž.  
70 Tamtéž. 



20 

 

 

 

4. Historický kontext 
Pro utvo ení uceleného a informovaného náhledu na zpravodajské informování o napadení 

Sovětského svazu je t eba poskytnout exkurz do historických událostí roku 1ř41 a nastínit 

vztahy mezi Německem a Sovětským svazem, a dále pak objasnit geograficko-politické 

souvislosti a kontext vstupu Finska a Rumunska do války, jakožto prvotních spojenců 

Německa. 
 

4.1. Vztahy mezi Německem a Sovětským svazem 

Poměry mezi Německem a Sovětským svazem procházely značným vývojem. Pro 

objasnění a pochopení tohoto vztahu je pot eba nahlédnout do období po první světové 

válce, kdy společenské změny ukončily existenci monarchie jak v Německu, tak i 

v d ívějším carském Rusku, které se mimo jiné po občanské válce vydalo specifickou 

cestou komunismu jakožto Sovětský svaz.71  

 

Německo coby viník první světové války72 se ocitlo po skončení tohoto konfliktu 

v diplomatické a zejména ekonomické izolaci, stejně jako Sovětský svaz. Válečné 

reparace, nezaměstnanost, omezení těžkého průmyslu a hyperinflace stála za celkovým 

úpadkem Německa a tím vzrůstající frustrací jeho obyvatel. Možnou cestou bylo nastolení 

spolupráce se Sovětským svazem.73 

 

4.1.1. Rapallská smlouva 

Německo a Sovětský svazy byly během první světové války ve válečném konfliktu. Po 

skončení bojů se ocitly v mezinárodní izolaci, z které se snažily vymanit vzájemnou 

kooperací, jak politickou, tak zejména hospodá skou. 

 

Vyústění těchto snah vedlo dne 16. dubna 1922 v uzav ení tzv. Rapallské smlouvy, 

nazvané podle města Rapallo v Itálii. Výsledkem smlouvy v Rapallo bylo navázání 

                                                           
71 CODACCIONI, A.-M. Filippi, Dějiny Ň0. století: e politického, ekonomického a kulturního dění. Praha: 
Mladá fronta, 1řř4, s. ňŇ. 
72 Viníkem války bylo Německo uznáno na pa ížské konferenci v roce 1ř1ř. (Tamtéž) 
73 CODACCIONI, A.-M. Filippi, Dějiny Ň0. století: Encyklopedie politického, ekonomického a kulturního 
dění. Praha: Mladá fronta, 1řř4, s. ňň. 
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diplomatických styků, vzájemné z eknutí se poválečných reparací a odškodnění za 

znárodněný majetek v Sovětském svazu.74 

 

Vzájemná spolupráce se neomezila jen na hospodá skou oblast, ale i vojenskou a 

technologickou kooperaci v podobě společné tankové školy, dělost eleckého cvičiště a 

zejména pak vojenských dodávek do Sovětského svazu výměnou za suroviny. Německu se 

tak poda ilo obejít zákaz militarizace a výroby zbraní na svém území, zejména letadel, 

výstavbou továren v Sovětském svazu.75 

 

Sbližování Německa se Sovětským svazem, byť se mohlo jevit jako cesta z bezprecedentní 

hospodá ské situace, nebylo v Německu p ijímáno s bezmezným nadšením či pochopením. 

Autor Rapallské smlouvy za německou stranu, ministr zahraničí Walther Rathenau76, byl 

ještě téhož roku v červnu, tedy krátce po jejím schválení, zavražděn. 

 

4.1.2. Berlínská smlouva 

Vzájemná spolupráce obou zemí byla i nadále prohlubována. V roce 1řŇ5 byla podepsána 

dohoda o spolupráci v železniční a námo ní dopravě. Tedy v oblasti z hlediska vedení 

války velmi strategické. Nastolené dobré vztahy pak byly deklarovány roku 1926 

Berlínskou smlouvou o p átelství a neutralitě v p ípadě napadení jedné ze zemí. 

 

Meziválečnou spolupráci mezi Sovětským svazem a Německem, jakožto důsledek 

nep íznivé hospodá ské situace a diplomatické izolace, začaly narušovat trhliny 

v souvislosti s nástupem nacismu. Sovětský svaz již nebyl vázán výlučně jen na spolupráci 

s Německem. Pragmatismus ostatních zemí (Francie a Anglie) vyvolal zájem o Sovětský 

svaz a docházelo k postupnému omezování politické izolace Sovětského svazu. Roku 1řň4 

vstupuje Sovětský svaz do světové politiky p istoupením do Společnosti národů. 

 

                                                           
74 CODACCIONI, A.-M. Filippi, Dějiny Ň0. století: Encyklopedie politického, ekonomického a kulturního 
dění. Praha: Mladá fronta, 1řř4, s. ň5. 
75 Tamtéž. 
76 RATHENAU, Walther.  (1867– 1922). Německý průmyslník, liberální politik, spisovatel a státník, jeden 
ze zakladatelů Německé demokratické strany (DDP). V době Výmarské republiky krátce vykonával funkci 
ministra zahraničí. Byl zavražděn mimo jiné pro svůj židovský původ. (In: Encyclopædia Britannica: Article 

Title: Walther Rathenau [online]. London: Encyclopædia Britannica, Ň001 [cit. Ň017-05-10]. Dostupné z: 
https://www.britannica.com/biography/Walther-Rathenau). 
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V roce 1řň5 uzav el Sovětský svaz smlouvu o vzájemné pomoci s Francií a 

Československem. Německo v reakci na uzav ení této dohody porušilo versailleskou 

smlouvu a vojensky vstoupilo do demilitarizovaného Porýní.77  

 

Rozkol Německa se Sovětským svazem se vyhrotil po uzav ení dohody mezi Itálií, 

Japonskem a Německem. Tato úmluva dala vzniknout 25. listopadu 1936 tzv. Paktu proti 

Kominterně, který, jak vyplývá z preambule, smě oval proti Sovětskému svazu: „V 

poznání, že cílem Komunistické internacionály, nazývané Kominterna, je rozložení a 

znásilnění existujících států všemi dostupnými prost edky, v p esvědčení, že trpět 

vměšování Komunistické internacionály do vnit ních poměrů národů by ohrožovalo nejen 

vnit ní mír a sociální blahobyt, nýbrž také světový mír vůbec, v p ání spolupracovat k 

obraně proti komunistickému rozkladu“78. 

 

Polarizace a rozvrat vztahů mezi Německem a Sovětským svazem byl více než z ejmý. 

První podstatnou zkouškou vzájemné komunikace byly události spojené s Mnichovskou 

dohodou a následná okupace zbytku Československa po odtrhnutí Slovenska, v souvislosti 

s faktem, že Sovětský svaz byl smluvně vázán smlouvou s Československem.  

 

Jak je známo, ani Sovětský svaz se nepostavil za likvidované Československo, ať již po 

vnucené Mnichovské dohodě, či po okupaci zbytku státu. P edstavitelé Sovětského svazu, 

po událostech spojených s expanzí Německa do Československa a Rakouska, dospěli 

k pochopení, že spíše než z agrese Německa cítí západní země obavu ze ší ení 

komunismu.79 A zde je možno nalézt ko eny určitého pragmatismu v p ístupu Sovětského 

svazu k zahraniční politice. 

 

Vztahy mezi Německem a Sovětským svazem tak v době těšně p ed vypuknutím války 

nemohly být rozpornější. Proto je další vývoj nutno považovat za p ekvapivý. O to více, že 

v dubnu roku 1řňř Sovětský svaz nabídl své spojenectví Anglii a Francii. Na začátku 

srpna byla do Moskvy pozvána anglická a francouzská vojenská delegace, která měla 

jednat o možnostech aliance.  

 

                                                           
77 BAKER, Lee. Ň. světová válka na východní frontě: [historie, fakta, dokumenty]. Brno: CPress, 2012, s. 12. 
78VESELÝ, Zdeněk. Světová politika Ň0. století v dokumentech (1ř00-1ř45). Praha: Vysoká škola 
ekonomická, s. 191-192. 
79 BAKER, Lee. Ň. světová válka na východní frontě: [historie, fakta, dokumenty]. Brno: CPress, Ň01Ň, s. 1Ň. 
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Došlo však k závažným diplomatickým chybám, kdy zástupci p ipluli lodí a dlouhé čekání 

na jejich p íjezd zavdal p íčinu k úsudku o chladném p ístupu k možné alianci. Navíc k 

jednání byli delegováni pouze důstojníci, kte í fakticky postrádali zmocnění svých vlád k 

podpisu závazných dokumentů.80 

 

Tohoto diplomatického fiaska náležitě využilo Německo a dne 20. srpna 1939 Adolf Hitler 

poslal osobní dopis J. V. Stalinovi, v němž žádal o p ijetí ministra zahraničí Joachima von 

Riebentroppa81  za účelem dojednání podrobností smlouvy mezi Německem a Sovětským 

svazem. Za sovětskou stranu byl delegován Vjačeslav Molotov.82 

 

Dohoda uzav ená 23. srpna 1939 neznamenala jenom pakt o neútočení, ale vytvo ila i 

p edpoklady pro ekonomické vazby mezi oběma zeměmi. Sovětský svaz Německu dodával 

ropu, mangan, obilí a další strategické suroviny výměnou za průmyslové výrobky.83  

 

Tajnými dodatky bylo dojednáno, že v Pobaltí bude hranice vlivu Německa a SSSR 

totožná se severní hranicí Litvy, tedy že Sovětskému svazu p ipadne Pobaltí a Finsko. 

Dále, že hranice v Polsku bude tvo ena liniemi ek Narev, Visla a San. Německá strana se 

vzdala vlivu v jihovýchodní Evropě, zatímco sovětská strana deklarovala svůj zájem 

o Besarábii.84 

 

4.2. Vztahy Finska a Sovětského svazu 

Finská zkušenost s obdobím carského režimu a následně i se Sovětským svazem 

napl ovala tuto zemi obavami z dalšího vývoje v důsledku rozpínavých snah tohoto 

východního souseda.  

Ve Finsku neexistovala snaha ani tendence o spolupráci a p imknutí se k nacistickému 

Německu. Finsko se snažilo o neutrální politiku společnou pro všechny skandinávské státy, 

avšak po vystoupení Sovětského svazu p i vyjednávání s Francií a Anglií, kdy deklaroval 

své právo pomoci malým sousedním státům dokonce i proti jejich vůli, v p ípadě ohrožení 
                                                           
80 BAKER, Lee. Ň. světová válka na východní frontě: [historie, fakta, dokumenty], s. 15. 
81 RIBBENTROP, Joachim von. (1893 – 1ř46). Německý politik a ministr zahraničních věcí. Od roku 1řň6 
působil jako velvyslanec v Londýně, v roce 1řňŘ se stal ministrem zahraničních věcí. V íjnu roku 1ř46 byl v 
Norimberku odsouzen k trestu smrti a popraven oběšením. (In: CRAWFORD, Steve. Východní fronta den za 
dnem: 1941-1945). 
82 MOLOTOV, Vjačeslav Michajlovič (1Řř0-1986) – ruský a sovětský politik. Ministr zahraničí. (In: 
CHURA , Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve Ň0. století. Praha: Libri, 1řřŘ). 
83 BAKER, Lee. Ň. světová válka na východní frontě: [historie, fakta, dokumenty], Ň01Ň, s. 10 
84 Tamtéž. 
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vlastní bezpečnosti, pochopilo Finsko zcela správně, že se ocitá ve st edu zájmu svého 

mocného souseda. 

 

Sovětský svaz se p i vyjednávání s nacistickým Německem nemusel schovávat za 

„altruismus“ v podobě ochrany svých sousedů a nepokrytě si vyjednal Finsko jako sféru 

svého vlivu. Po uzav ení Riebentropp-Molotovova paktu vystoupil Sovětský svaz 

s požadavky vůči Finsku. Hlavním požadavkem bylo postoupení oblasti na Karelské šíji a 

pronájem ostrova Hanko nacházející se v ústí Finského zálivu. Za to byl Finsku nabídnut 

pás území ve východní Karélii.85 

 

Finové však tyto požadavky odmítli jako nesplnitelné. Následkem bylo napadení Finska 

dne 30. listopadu 1940. Záminkou se staly údajné výst ely z děla do vesnice Mainila.86 

Obrovská vojenská p esila Rudé armády vpadla do Finska, které se pod vedením maršála 

Carla Mannerheima87 dokázalo ubránit. Po změnách ve vojenském vedení Sovětského 

svazu a na základě masivní p evahy Sovětského svazu bylo Finsko donuceno k uzav ení 

míru uzav eným dne 1ň. b ezna 1ř41. Finsko ztratilo velkou část svého území a byl mu 

vnucen souhlas se z ízením sovětské základny v p ístavu Hanko.88 

Po zimní válce došlo k postupnému sbližování Německa a Finska konkrétně v podobě 

Německo - finské dohody o p epravě vojsk. Jednalo se však zpočátku o ryze technické 

smlouvy, nikoliv proklamaci vojenské spolupráce. Sovětský svaz proti této dohodě 

nikterak neprotestoval a Finsko doufalo, že v p ípadném konfliktu získá zpět svá ztracená 

území, a to za podpory mezinárodního společenství, tak jako to bylo v d ívějších 

konfliktech s carským Ruskem.89  

Vojensky se Finsko po bok Německa postavilo v okamžiku zahájení bojů proti 

Sovětskému svazu. Pro Finsko tímto začala tzv. Pokračovací válka. V této válce však 

Finsko odmítalo vojenské a politické požadavky Německa a striktně se drželo toho, že se 

                                                           
85 JUTIKKALA, Eino; PIRINEN, Kauko. Dějiny Finska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Ň001, s. Ň5Ř-

262. 
86 Tamtéž. 
87 MANNERHEIM Carl Gustaf Emil. (1867–1ř51) Maršál Finska, generál, politik, diplomat a vojevůdce, 
jeden ze zakladatelů samostatného Finska a v po adí 6. finský prezident (1ř44–1ř46). Tamtéž. 
88 Tamtéž, s. ŇŇ5. 
89 Tamtéž, s. Ň5Ř-262. 
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jedná o boj oddělený od světové války. Finský útok skončil na počátku prosince roku 1ř41 

a následně započala tato země hledat cestu k míru se Sovětským svazem.90 

 

4.3. Vztahy mezi Rumunskem a Sovětským svazem 

Rumunské vztahy se Sovětským svazem byly poznamenány požadavky na odstoupení 

oblastí Bukoviny a Besarábie. Již od roku 1řňř se Rumunsko snažilo o dohodu se 

sovětskou vládou, jednání však nebyla úspěšná. Sovětský svaz posílen paktem 

s Německem vystoupil dne Ň6. června 1ř40 proti Rumunsku s ultimátem o p edání 

Besarábie a Bukoviny ve lhůtě čty  dnů.91  

 

Německo bylo Rumunskem následně požádáno o pomoc, odmítlo však na základě 

zmíněného paktu vyhovět, a naopak doporučilo Rumunsku ustoupit žádosti Sovětského 

svazu, p estože dle dohody měl mít Sovětský svaz nárok jen na Besarábii. Z odstoupených 

území bylo následně na 100 tisíc Rumunů deportováno na Sibi  a NKVD povraždila 

stovky rumunských politických p edáků a intelektuálů, zvláště těch, kte í se nějak 

angažovali na sjednocení Besarábie a Bukoviny s Rumunskem v roce 1ř1Ř.92 

 

Rumunsko se na základě těchto událostí snažilo o p imknutí k Německu. Byla zavedena 

diktatura a Norimberské zákony. Rumunský král souhlasil s vytvo ením společné 

rumunsko-německé ochrany ropných polí a s p íjezdem tisícovky důstojníků SS, aby v 

Rumunsku zajistili pomoc p i evakuaci etnických Němců z Besarábie a severní 

Bukoviny.93 Německo však svoji pomoc podmínilo odstoupením dalších rumunských 

území německým spojencům Maďarsku a Bulharsku.  

 

Sovětský svaz však usiloval o další rozdělení Rumunska ve snaze propojit své území 

hranicí s Bulharskem a navrhl Maďarsku společný útok na Rumunsko.94 Německo 

nechtělo p ijít o p ístup k rumunské ropě a po nátlaku na odstoupení Sedmihradska 

Maďarsku, dalo Rumunsku požadované územní záruky.  

 

                                                           
90 Tamtéž, s. Ň5Ř-262. 
91 REPTOW, Kurt W. Dějiny Rumunska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Ň000. Dějiny států, s. Ňň1. 
92 Tamtéž. 
93 Tamtéž, s. Ňňň. 
94 Tamtéž. 
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Dne 6. zá í 1ř40 rumunský panovník Carol95 p evedl svůj titul vůdce na generála 

Antonesca96 a abdikoval ve prospěch svého sedmnáctiletého syna Michala. Následně 

opustil Rumunsko. Není bez zajímavosti, že osoba generála Antonesca nebyla z počátku 

p ijatelná pro Německo, neboť tento muž odmítal agresi proti Československu a ost e 

kritizoval Brity a Francouze za jejich mnichovskou politiku appeasementu. Svoji reputaci 

si však u Německa napravil vytvo ením silné armády ochotné bojovat po boku Německa 

proti Sovětskému svazu, který stále stup oval své požadavky nejen vůči torzu Rumunska, 

ale i celému Balkánu.  

 

V průběhu období od zá í 1ř40 do června 1ř41 stup ovala Moskva tlak na hranici s 

Rumunskem p est elkami a nájezdy, včetně obsazení ostrovů a některých ramen dunajské 

delty. Stalin také, ve snaze zvýšit sovětský podíl na ízení íční plavby na účet Rumunska, 

navrhl v listopadu 1940 vstup Sovětského svazu do Paktu t í. Německo se za p ístup 

sovětského státu k německo-italsko-japonskému spojenectví mělo z íci územních záruk 

Rumunsku.97  

 

Marná snaha Rumunska získat zpět to, co mezinárodní právo uznalo za rumunská území, 

chování sovětských orgánů vůči obyvatelstvu těchto území a pokračující zjevné 

ohrožování rumunské bezpečnosti i v rámci okleštěných hranic, to vše poskytovalo dost 

důvodů k tomu, aby Rumunsko podpo ilo účast na východním tažení jako spravedlivou 

válku.98 

 

4.4. Průběh vojenských operací na východní frontě ve 
vymezeném období 

Napadení Sovětského svazu nebylo jen bojem proti bolševickému nep íteli, v první adě se 

jednalo o boj za životní prostor Lebensraum, což je pojem vycházející z knihy Mein 

Kampf, kde je stanovena idea obsazení východu, jakožto nového životního prostoru - 

Lebensraum.99 Cílem tak byla snaha o podmanění rozsáhlých slovanských území spolu se 

                                                           
95 KAREL II. (1893 –1ř5ň) byl mezi lety 1řň0 a 1ř40 rumunský král. (In: REPTOW, Kurt W. Dějiny 
Rumunska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Ň000. Dějiny států, s. Ň00). 
96ANTONESCU, Ion Victor (1882–1ř46) byl rumunský generál a politik. Během druhé světové války byl 
ministerský p edseda a vůdce Rumunska. (Blíže: REPTOW, Kurt W. Dějiny Rumunska. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, Ň000. Dějiny států, s. Ňň1). 
97 REPTOW, Kurt W. Dějiny Rumunska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Ň000. Dějiny států, s. ňŇŇ. 
98 Tamtéž. 
99 BAKER, Lee. Ň. světová válka na východní frontě: [historie, fakta, dokumenty]. Brno: CPress, 2012, s 19. 
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zotročením obyvatelstva. Kromě této ideje se však jako primární z cílů jeví snaha rozdrtit 

poslední sílu na pevnině a vystavit tak Anglii p esvědčení, že již nemůže najít spojence pro 

další vedení války.100   

 

4.4.1. Operace Barbarossa  

Útok na Sovětský svaz procházel několika stádii, která byla provedena na základě p íkazů 

Adolfa Hitlera z července roku 1ř40, kdy na ídil svým generálům p ipravit tažení proti 

Sovětskému svazu. V prosinci téhož roku p ikázal vypracovat plán operace „Barbarossa“. 

Samotný pokyn k provedení útoku – neodvolatelný p íkaz Dortmund byl vydán dne 21. 

června 1ř41.101   

 

Německá armáda měla v plánu postoupit do nitra Sovětského svazu ve t ech směrech. 

Skupina nazvaná Sever smě ovala z oblasti východního Pruska do Pobaltí a dále na 

Leningrad pod velením polního maršála rytí e von Leeb. Hlavní úder měl být smě ován 

skupinou St ed na Moskvu, p es Brest-Litevsk, Minsk a Smolensk pod vedením maršála 

Bocka. Jižní skupina orientovala své síly na Ukrajinu pod vedením maršála Rundstedta. 

Celá invaze měla proběhnout v 17 týdnech.102 

 

Útok na Sovětský svaz byl mohutný. Boje začaly na německo-sovětské hranici dlouhé 

od Baltu po ústí Dunaje Ň 000 km a o t i dny později i na hranici SSSR, Finska a Norska 

dlouhé 1 Ň00 km. 103 

 

Německo již v prvních dnech bojů nasadilo na ň miliony vojáků. K nim se p idala ještě 

vojenská posila jeho spojenců Finska, Rumunska a později Slovenska, Maďarska a 

Itálie.104  

Poměrně snadný a rychlý byl postup skupiny armád Sever p es pobaltské republiky. To 

způsobil zejména fakt, že vojenské jednotky tvo ené z branců povolaných z místního 

obyvatelstva nekladly Němcům odpor a Sověti tak zde neměli dostatek bojeschopných 

                                                           
100 Tamtéž. 
101Tamtéž, s 21. 
102 Tamtéž, s. 23. 
103 LUKACS, John. Červen 1941: Hitler a Stalin. Praha: Beta, 2007. s. 23. 
104 Tamtéž. 



28 

 

 

 

jednotek. Postup se však zanedlouho zpomalil po odvolání podstatné části tankových vojsk 

nedaleko od Leningradu - druhého největšího sovětského města.105 

 

Ustupující sovětská vojska narážela na problém, co s množstvím politických věz ů, které 

bolševické represivní složky zatkly na nově nabytých územích západního Běloruska, 

západní Ukrajiny, východního Polska, v Pobaltí a Bukovině. Byl vydán rozkaz k masovým 

a bestiálním vraždám těchto osob106.  

 

4.4.2. Operace Tajfun – Útok na Moskvu 

Operace Tajfun jako taková již měla jiné operační záměry a znamenala opuštění původních 

plánů Barbarossy. Cílem bylo dobytí Moskvy, jakožto poltického, ideologického a 

logistického centra Sovětského svazu. 

 

Útok na Moskvu probíhal ve dvou fázích. Jedna z fází měla provést průlom obrany 

v severní oblasti mezi Smolenskem a Moskvou, další fáze po průlomu obranných linií měla 

spočívat v pronásledování unikajících obránců tankovými skupinami. 107 

 

Provedení operace bylo ustanoveno na ň0. zá í 1ř41. Již 1ň. íjna byl dobyt Kalinin 

vzdálený pouhých 150 kilometrů od Moskvy. Na p elomu listopadu a prosince 1ř41 

sovětské jednotky vytlačily nacistická vojska z Rostova a šlo o první rozsáhlý ústup 

německých vojsk na východní frontě. V prosinci 1941 Rudá armáda sesbírala zálohy a 

neočekávaně napadla skupiny německých vojsk p ed Moskvou. Ofenzíva u Moskvy byla 

koordinována s ostatními operacemi po celé východní frontě, které zahnaly Němce stovky 

kilometrů na západ. Nyní již útočící Rudá armáda p inutila německou armádu p ejít do 

obrany.108 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 CRAWFORD, Steve. Východní fronta den za dnem: 1ř41-1945. Praha: Naše vojsko, Ň01Ň. s. 40. 
106 Tamtéž, s. 41. 
107 Tamtéž, s. 45. 
108 Tamtéž, s. 40. 
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5. Analýza obsahu zpravodajství o bojích na Východní 
frontě  

Na základě vybraných deníků byla provedena obsahová analýza zpravodajství, a to ve 

vymezeném časovém údobí zahájení bojů na Východní frontě (červen – červenec 1ř41) a 

v období nastalého zvratu v prosinci 1941. 

 

Pro obsažení a reflexi kontextu zpravodajství byla provedena analýza Lidových novin, 

Národní Politiky, Českého slova a také Večerního Českého slova. Pro zjištění možných 

válečných tendencí p ed zahájením bojů na východní frontě byla rovněž provedena rešerše 

tisku p ed sledovaným obdobím. 

 

V prvé adě je zkoumán pohled na interpretaci důvodů pro zahájení útoku, p ičemž 

pozornost je věnována oficiálním prohlášením. Další sledovaný soubor reflektuje zprávy o 

německých spojencích, kte í spolu s Německem vstoupili do bojů na východní frontě.  

 

Podstatnou oblastí analýzy je popis vyobrazení nep ítele, tedy Sovětského svazu, a to, 

jakým způsobem je na něj nahlíženo prost ednictvím propagandy. 

 

5.1. Nepřátelské tendence v tisku v době před útokem 

V době p ed vypuknutím bojů na východní frontě nebyl ve sledovaných denících v období 

června a května zaznamenán jakýkoliv důvodný náznak možného vzniku vojenského 

konfliktu, p ípadně diplomatických rozep í mezi Německem a Sovětským svazem. 

 

Jak je patrné z p edchozího textu, vztahy obou zemí nebylo možno označit za nep átelské. 

Byť se útok na Sovětský svaz dal s ohledem na zájmy Německa očekávat, žádná událost či 

okolnost do posledních hodin p ed útokem nenapovídala o vzniku tohoto konfliktu, tedy 

alespo  v rámci tiskovin. V době p ed vypuknutím bojů na východní frontě nebyly ve 

sledovaných denících objeveny žádné p íznaky blížícího se vojenského st etu. 

 

V deníku České slovo dne 17. června 1ř41 byl na t etí straně otištěn článek V íši úplná 

zdrženlivost k pověstem v cizině,109 v němž jsou vyvraceny nespecifikované teze týkající se 

                                                           
109 ČTK. V íši úplná zdrženlivost k pověstem v cizině. České slovo dne 17. června 1ř41. roč. Ňň. č. 141. s. 
3.     
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poměru k Sovětskému svazu, není však uveden jakýkoliv odkaz, či konkrétní informace, 

čeho se uvedené teze týkají. „P íslušní němečtí činitelé odmítají vyjád iti se k rozličným 

politickým tesím, které se nyní p et ásají  v mezinárodní tisku. Týká se to jmenovitě také, 

pokud jde o prohlášení, jež uve ejnila sovětská tisková kancelá  Tass o německo-ruských 

vztazích. Prohlašuje se toliko, že tento sovětský výklad je z ejmě důsledkem pověstí, jež ší í 

Anglie, a že není důvodu zaujímati k tomu stanovisko. Stejná zdrženlivost je na německé 

straně k pověstem, že se Španělsko ještě více sbližuje s Osou.“110 

 

Z uvedeného je patrná maximální obez etnost a opatrnost. Fakticky se jedná o zcela 

nejasnou zprávu vztahující se k nespecifikovaným sdělením, tak citlivým, že neměla být 

ani prezentována. 

 

Za pozornost stojí již fakt, že se v článku hovo í o německo-ruských a nikoliv německo-

sovětských vztazích, je tedy eliminován p ívlastek „sovětský“ z pohledu Německa 

bolševický a tedy nep átelský. Zmínka o Anglii pak nastoluje vjem, že nikoliv možné 

nep átelství Sovětského svazu, ale propaganda Anglie stojí za nedorozuměním. Vždyť co 

by bránilo německé propagandě „rozče it“ ve ejné mínění obyvatelstva zmínkou o 

nep átelských a urážlivých postojích ze strany Sovětského svazu.111 

 

O neexistenci napětí se Sovětským svazem do posledních dnů p ed provedením útoků 

vypovídá nap íklad skutečnost, že v červnu roku 1ř41 vyšla kniha Emanuela Moravce O 

smyslu dnešní války. V této publikaci je možno dohledat stať, kde Sovětský svaz je 

popisován jako spojenec a oběť zájmů Anglie. „Poválečné Německo žilo v dobrém poměru 

se Sovětským Ruskem a s fašistickou Itálií. Všechny tyto t i velmoci vyšly ze světové války 

hospodá sky velmi vyčerpány, zejména Rusko, které vedle toho jako nelítostný parní válec 

p ejela revoluce provázená dlouhou občanskou válkou. (…) A právě ve chvíli, kdy se 

západním penězoměncům zdálo, že se zbavili vší konkurence, v Evropě Německa a v Asii 

Ruska, a že nyní jejich moc dosáhne oblaků, právě v té chvíli se ukázalo, že jejich 

hospodá ská a politická moudrost na tyto nové poměry nestačí a že „poražení národové“ 

                                                           
110 Tamtéž. 
111 P es provedenou rešerši zpravodajství nebyly zjištěny žádné bližší souvislosti k uvedenému článku. Jistou 
hypotézou může být reakce na akci Rudolfa Hesse, který v květnu roku 1ř41 provedl za nevyjasněných 
okolností let do Anglie, patrně ve snaze zahájit dialog o ukončení války mezi Anglií a Německem. 
[Poznámka J.H.]. 
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dostávají se za čáru, kde kouzla zlata a politických intrik staré školy působí už velmi 

slabě.“ 112 

V rámci Moravcovy monografie je možno najít smí livé postoje k „Sovětskému Rusku“, 

jakožto jedné z mocností utlačovaných západním kapitalismem. P ičemž zde není zvolen 

žádný p ídomek typu rudí či bolševický. 

 

Rovněž nelze opominout skutečnost, že ze zkoumaných tiskových porad nevyplynula za 

období od 1. 1. 1ř41 žádná zmínka týkající se způsobu informování o Sovětském svazu, 

p ípadně bolševismu. Nebyla rovněž zaznamenána jakákoliv tendence k posunu vnímání a 

interpretace obrazu Sovětského svazu, která by smě ovala k nep átelské inklinaci. 

 

5.2. Zprávy o vypuknutí bojů 

Provedení útoku na Sovětský svaz bylo nečekané a p ekvapivé. Jak vyplynulo 

z p edchozích částí, žádné informace v tisku nenasvědčovaly otev ení východní fronty a 

fakticky porušení paktu. Výrazný titulek – „Společně s finskou a rumunskou armádou do 

velkého boje. Zbraní proti bolševické zradě. Súčtování s anglosovětským komplotem“ - 

Večerního Českého slova ze dne Ňň. června 1ř41 seznamoval čtená e Protektorátu se 

zahájením války proti Sovětskému svazu. Večerník uvedl následující: „V neděli v časných 

hodinách ranních vydal Vůdce provolání k německému národu, ve kterém je odhalováno, 

jak sovětsko-ruská vláda p es německou politiku dorozumění a p átelský pakt v součinnosti 

s Anglií potají proti Německu prováděla nejnebezpečnější pletichy. Dále se podrobně 

odhaluje, jak se Moskva domnívala, že si může dovolovat nestydaté vyděračství na íši, jak 

na východních hranicích byly soust eďovány stále mohutnější válečné síly a jak srbský puč 

proti Německu k rozhodným činům organisovalo a s tím spojovalo p íslib vojenské pomoci 

pučistické vládě proti Německu.“113  

 

Národní politika se ve svém vydání ze dne Ňň. června 1ř41 zaobírala sdělením o vypuknutí 

konfliktu v rozsahu celé úvodní strany pod titulkem „Německé vojsko pochoduje.“114 

Součástí tohoto prvotního oznámení o zahájení války bylo provolání Adolfa Hitlera k 

německému národu. V celostránkovém sdělení jsou uvedeny podtitulky, shrnující zásadní 

teze vzniklého konfliktu. - Dvojaká hra bolševických licoměrníků. - Britsko-bolševický 
                                                           
112 MORAVEC, Emanuel. O smyslu dnešní války. Praha: Orbis, 1941. s 18. 
113 ČTK. Společně s finskou a rumunskou armádou do velkého boje. Zbraní proti bolševické - zradě 
súčtování s anglosovětským komplotem. Večerní České slovo. Ňň. 6. 1ř41, roč. Ňň, č. 145, s. 1.  
114 ČTK. Německé vojsko pochoduje. Národní politika. Ňň. 6. 1ř41, roč. 5ř, č. 17ň, s. 1. 



32 

 

 

 

komplot odhalen. - Od Severního mysu až po Černé mo e. Válečná fronta proti bolševismu. 

Zúčtování s moskevskými zrádci. - Rusko bylo vždy pohotové vpadnout Německu do zad. – 

Jak Moskva Německo klamala. – Hanebné porušení paktu: Nep átelské soust eďování 

vojska a neslýchaná porušování hranic. Z obsahu článku je patrné, že je užíváno označení 

Rusko a nikoliv Sovětský svaz, jak bylo později důsledně vyžadováno ze strany íšských 

orgánů. 

 

Další sledovaný deník, Lidové noviny, oznámil vypuknutí bojů titulkem „Válečná fronta 

proti bolševismu“.115 Lidové noviny na titulní straně uve ejnily glosu „Demaskovaný 

bolševismus.“116 Tento komentá  reflektuje změny v postojích proti Sovětskému svazu jako 

důsledek jeho ambicí na Balkáně a současně nerespektování vzájemných dohod 

s Německem. Rovněž je zmíněn význam armád Rumunska a Finska, jakožto zemí 

ohrožených politikou a zájmy Ruska. 

 

Jak je zmíněno níže, byla p edstavitelům Lidových novin vyslovena pochvala za uvedený 

komentá  na tiskové poradě konané dne Ň4. června 1ř41.  

 

Určujícím faktorem pro podobu zpravodajství z prvních dní bojů byly tiskové konference 

pod vedením von Wolmara, který podal již den p ed provedením útoku zprávu o 

rozhodnutí Vůdce a íšského kanclé e Adolfa Hitlera vystoupit proti sovětskému Rusku, 

které s Anglií od delší doby provádělo nejnebezpečnější pletichy proti Německu.117  

 

Ve svých dispozicích p ítomným redaktorům uložil, jak má být konflikt komentován. 

„Německo se p es ideologické protivy snažilo dosíci vyrovnání se sověty, poněvadž 

posuzovalo otázky vzájemného poměru ze stanoviska státních nezbytností a vě ilo v čestné 

mírové a konstruktivní tendence. (…) Český noviná  musí nyní prokázat svou vyspělost. 

(…) Stojíte p ed první velikou zatěžkávací zkouškou, abyste dokázali, že jste se vpravili do 

nových poměrů. Komentá e musejí býti úplně samostatné. Odvolávejte se méně na 

německé hlasy, ale více setrvávejte p i vlastním posuzování situace. Vaše komentá e, 

osvětlující konflikt po všech stránkách, buďtež uve ejňovány do poloviny nadcházejícího 

                                                           
115 ČTK. Válečná fronta proti bolševismu. Lidové noviny. Ňň. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. ň14, s. 1. 
116 tz. Demaskovaný bolševismus. Lidové noviny. Ňň. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. ň14, s. 1. 
117 Mimo ádné porady šéfredaktorů pražských listů ŇŇ. června 1ř41, ř a 17:ň0 hodin (In: GEBHART, Jan, 

Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a 
Morava. V Praze: Karolinum, 2010).  
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týdne. Může v nich býti zhodnoceno i prohlášení Tassu, že mezi sovětským svazem a Anglií 

bylo právě dosaženo úplné dohody. (…). Zatím nevycházejte p i svých komentá ích ze 

stanoviska, že konflikt je zradou na Německu, ale z toho, že je zradou proti Evropě. 

Poukažte také na bratrství zbraní, pojící Němce, Rumuny a Finy, a p ipomeňte, že Itálie 

jde věrně s Německem proti Rusku a že i Slovensko p erušilo diplomatické styky 

s Ruskem.“118  

 

Tisková konference následujícího dne p edložila další p íkazy pro postup p i informování 

o probíhajících bojích na východní frontě a zejména vyhodnocení p ístupu noviná ů 

v rámci úvodního dne vojenských operací na východní frontě: „Z dnešních komentá ů 

k událostem na východě možno označiti za vynikající úvahy Lidových novin a Večera. Také 

v jiných listech byly uve ejněny velmi dobré glosy.119 Naproti tomu byla slabá 

úvaha Národní politiky. Tento list nelze považovati za úst ední orgán protibolševického 

hnutí, jeho úvaha je p íliš chladná a studená, bylo by t eba více vlastní iniciativy.“120 V 

úvodu porady byla mimo jiné vyslovena pochvala českým noviná ům za p ístup v prvním 

dni bojů. 

 

5.3. Zdůvodnění útoků a jejich interpretace 

Když dne Ňň. června 1ř41 uve ejnily deníky zprávu o zahájení bojů na východní frontě, 

byla pot eba náležitě reflektovat změnu postojů vůči Sovětskému svazu, neboť v paměti 

ve ejnosti stále zůstávala vzpomínka na uzav ení úmluvy Německa se Sovětským svazem 

o p átelství ze srpna roku 1řňř.   

 

Již v rámci tiskových porad bylo poukázáno na nutnost informování o vazbách Anglie na 

Sovětský svaz a existenci dohody, která měla za cíl vyčerpat Německo a následně umožnit 

Rusku vpád do zbytku Evropy.121  

 

                                                           
118 Mimo ádné porady šéfredaktorů pražských listů ŇŇ. června 1ř41, ř a 17:ň0 hodin (In: GEBHART, Jan, 

Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a 
Morava. V Praze: Karolinum, 2010). 
119 V p ípadě Lidových novin šlo o výše zmíněnou glosu „Demaskovaný bolševismus“.  
120 Mimo ádná porada šéfredaktorů pražských listů Ňň. června 1ř41, 17:00 hodin. (In: GEBHART, Jan, 

Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a 
Morava. V Praze: Karolinum, 2010).  
121 Mimo ádné porady šéfredaktorů pražských listů ŇŇ. června 1ř41, ř a 17:ň0 hodin (In: GEBHART, Jan, 

Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a 
Morava. V Praze: Karolinum, 2010). 
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České slovo uvádí jako důvod útoku dohodu mezi Anglií a Sovětským svazem  – Dohoda 

Sovětů s Londýnem důkaz dvojaké hry.122 P ičemž je v tomto článku odkázáno na sdělení 

anglických zpravodajských služeb o prohlášení sovětské tiskové agentury TASS, které 

mělo deklarovat dohodu mezi Anglií a Sovětským svazem. 

 

Zásadní, jak vyplývá z tiskových konferencí, mělo být zmínění boje za ochranu Evropy 

p ed Sovětským svazem. „Zatím nevycházejte p i svých komentá ích ze stanoviska, že 

konflikt je zradou na Německu, ale z toho, že je zradou proti Evropě. Poukažte také na 

bratrství zbraní, pojící Němce, Rumuny a Finy, a p ipomeňte, že Itálie jde věrně 

s Německem proti Rusku a že i Slovensko p erušilo diplomatické styky s Ruskem.“123 

 

V Národní politice, článku nazvaném „Nacionální socialismus a bolševismus“124, je mimo 

jiné učiněn rozbor Německo-sovětského paktu z roku 1řňř, který měl být uzav en z ryzího 

pragmatismu v podobě zabránění konfliktu se Sovětským svazem a možnosti soust edění 

sil na válku s Anglií. 

 

Obdobnou snahou o postižení důvodů mírového paktu je článek na stejné straně s titulkem 

„Jak Stalin počítal a jak se p epočítal.“ Zde je opačnou optikou nahlíženo na pohnutky 

Sovětského svazu p i uzavírání smlouvy. Jako důvod byla vykreslena žido-bolševická 

snaha o získání okrajových území, tedy Pobaltí a východu Polska, za současného 

očekávání vysílení Německa. „Bolševičtí činitelé očekávali, že Německo a západní velmoci 

se do sebe tak zakousnou a budou se tak masakrovat, že nakonec po dlouhé válce nebudou 

sto, aby odolaly bolševickému nátlaku. Toto tušení bylo potvrzeno hned po začátku války 

v Polsku. Sovětský tisk a rozhlas velmi nerad zaznamenával zprávy o úžasných vítězstvích a 

naznačoval čtená ům, že ještě není konec války. Sovětské listy a sovětský rozhlas vsunovaly 

ponenáhlu do pop edí anglické a americké propagační zprávy, že válka bude dlouho 

trvat.“ 125 

 

                                                           
122 ČTK. Dohoda Sovětů s Londýnem důkaz dvojaké hry. Večerní České slovo, Ňň. 6. 1ř41, roč. Ňň, č. 145, s. 
1. 
123 Mimo ádná porada šéfredaktorů pražských listů Ňň. června 1ř41, 17:00 hodin. In: GEBHART, Jan, 

Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a 
Morava. V Praze: Karolinum, 2010.  
124 ČTK. Nacionální socialismus a bolševismus. Národní politika, 26. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. 176, s. 1. 
125 ČTK. Jak Stalin počítal a jak se p epočítal. Národní politika, Ň6. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. 176, s. 1. 
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Podstatným pro ovlivnění mínění protektorátní ve ejnosti však bylo prohlášení oficiálních 

míst, a to v podobě provolání Adolfa Hitlera k německému národu a diplomatické nóty 

íšské vlády.  

 

Za další možné oficiální stanovisko je možné považovat prohlášení státního prezidenta 

Emila Háchy, avšak z logiky věci se nejedná o deklarování postojů vyplývajících pro 

„casus belli“, neboť Protektorát, jako nesamostatný subjekt, nemohl jakkoliv vstupovat do 

války, ale spíše o tlumočení zásadních pohnutek Německa a deklaraci loajality 

Protektorátu v podobě nutnosti zachování klidu a zvýšení práce pro íši. 

 

5.3.1. Prohlášení Adolfa Hitlera 

Oficiální deklarací k vypovězení války bylo provolání Adolfa Hitlera, určené k otištění ve 

všech denících, s titulem „Vůdcovo provolání k německému národu“, které se objevilo i na 

titulní straně Lidových novin.126  

 

V deníku České slovo bylo provolání, rovněž na titulní straně, zve ejněno pod označením 

„Pro bezpečí Evropy a spásu všech - Provolání vůdce a íšského kanclé e“ s podtitulem 

„Anglie a Sověty prodloužením války chtěly ochromit Evropu.“127 Je zde nutno zmínit 

rozdíl u jinak totožných obsahů, kdy České slovo volilo delší označení titulku, tak aby 

vystihlo již v úvodu nutnost boje za záchranu Evropy.  Národní politika prohlášení uvedla 

také na titulní straně jako součást oznámení o zahájení operací na východní frontě.128 

 

Text Vůdcova poselství nep ináší pouze sdělení o zahájení útoku, ale je současně 

obhajobou vojenské operace vůči Sovětskému svazu, neboť bylo pot eba objasnit změnu 

postojů a současně zachovat zdání kontinuity a neomylnosti dosavadní Vůdcovy politiky. 

 

V textu svého provolání uvádí: „Těžkými starostmi jsem byl tísněn, po celé měsíce jsem byl 

odsouzen k mlčení, nyní nadešla hodina, ve které konečně mohu promluvit“, p ičemž jako 

hlavního viníka nastalé situace jmenuje v prvé adě Anglii, která vyhlášením války v zá í 

roku 1řňř způsobila, že všeliký začátek konsolidace, a tím vzestup Evropy byl zma en.129 

                                                           
126 ČTK. Vůdcovo provolání k německému národu. Lidové noviny. Ňň. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. ň14, s. 1. 
127 ČTK. Pro bezpečí Evropy a spásu všech - Provolání vůdce a íšského kanclé e. České slovo. Ňň. 6. 1ř41, 
roč. Ňň, č. 145, s. 1. 
128 ČTK. Německé vojsko pochoduje. Národní politika. Ňň. 6. 1ř41, roč. 5ř, č. 17ň, s. 1. 
129 Tamtéž. 
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Ve svém projevu se obrací i hluboko do minulosti a uvádí p íklad bojů Anglie 

s Holandskem, či Francie se Španělskem, jejichž účelem bylo zastavit rozmach těchto 

zemí.  

 

Napadení Sovětského svazu je tak dle zmíněného projevu důsledkem stávající politiky a 

vměšování Anglie, p ičemž tato fakta vyznívají jako kontinuální postoj Německa, který byl 

však zvrácen vnějšími vlivy Anglie, která vedla lživou kampa  o ohrožení národů Litvy, 

Lotyšska, Estonska, Finska, Besarábie a Ukrajiny. 

 

Hitler dále zmi uje fakt, že nep ítelem není ruský národ, ale židobolševismus, který ovládl 

Sovětský svaz: „Nikdy neměl německý národ nep átelských pocitů proti národům Ruska. 

Ale déle dvou desetiletí se židovskobolševičtí držitelé moci z Moskvy pokoušeli, aby 

roznítili požár nejenom v Německu, nýbrž v celé Evropě.“130 

 

Součástí deníků úvodního dne bojů na východní frontě bylo rovněž uve ejnění zkráceného 

denního rozkazu Adolfa Hitlera vojákům s titulem „Vůdce a nejvyšší velitel branné moci 

vydal dne 22. června 1ř41 denní rozkaz k vojákům východní fronty“ v němž objas uje 

důvody pro zahájení války se Sovětským svazem, tak jako učinil již ve svém provolání k 

německému národu. Denní rozkaz Adolf Hitler končí těmito slovy: „Němečtí vojáci! Tímto 

vstupujete do tvrdého boje, plného odpovědnosti, neboť osud Evropy, budoucnost Německé 

íše bytí, našeho národa jsou nyní výhradně ve vašich rukou. Pomáhej vám všem k tomu 

boji Bůh!“ 131 

 

5.3.2. Diplomatická nóta 

Dalším z oficiálních prohlášení ze strany Německa bylo podání nóty sovětské vládě, kde 

byly shrnuty zásadní body rozhodné pro vyhlášení války proti Sovětskému svazu. 

V Národní politice byla nóta uve ejněna spolu s oznámením o jejím p edání ministrem von 

Riebentoppem sovětskému velvyslanci Dekanosovi. „ íšský ministr zahraničí oznámil v 

neděli ráno v 6 hodin v p ítomnosti zástupců německého a zahraničního tisku v síni 

spolkové rady v zahraničním ú adě prost ednictvím rozhlasu celé světové ve ejnosti nótu 

zahraničního ú adu sovětské vládě.“132 

                                                           
130 Tamtéž. 
131 ČTK. Vůdcův denní rozkaz vojákům východní fronty. Lidové Noviny. Ňň. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. ň14, s. 1. 
132ČTK. Nota zahraničního ú adu sovětské vládě. Národní politika. Ňň. 6. 1ř41, roč. 5ř, č. 17ň, s. Ň. 
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Obsah nóty byl zve ejněn v celém rozsahu ve všech sledovaných denících. Z jejího textu 

vyplývá na čení Sovětského svazu z úkladů a spojenectví s Anglií a Jugoslávií. Je zde 

odkázáno na uzav ení paktu o neútočení, p ičemž jsou zve ejněny i zmínky o rozdělení 

sféry vlivu ve Finsku, Pobaltí, Besarábii a v Polsku. Z německé strany bylo shledáno, že 

Sovětský svaz nedostál svým závazkům vyplývajícím z uzav eného paktu, včetně 

obnovení činnosti Kominterny, která se nedotkla jen Německa, ale všech Německu 

sp átelených a neutrálních zemí. Je zde zmíněna rozkladná činnost GPU133 pod vedením 

Krylova, která smě ovala p ímo proti Německu v podobě vyzvědačství a sabotáží. 

 

5.3.3. Prohlášení státního prezidenta dr. Háchy 

Projev státního prezidenta dr. Háchy otiskly všechny deníky na titulních stranách listu, 

p ičemž byly doplněny o doprovodný komentá  jednotlivých redakcí. 

 

České slovo otisklo prohlášení státního prezidenta dr. Emila Háchy, kterým se obrací 

k národu s prohlášením, že hlavní povinností je klid, kázeň a práce. Ze slov státního 

prezidenta vyplývá, že „Vůdcovo rozhodnutí súčtovati s bolševismem je historickým 

mezníkem v úsilí o p ebudování Evropy. Nás Čechy toto rozhodnutí našlo duševně 

p ipraveny. Jsme proti orientaci, která je z našeho historického a kulturního vývoje a 

poslání cizí.“134  

 

V projevu státního prezidenta je zdůrazněn také boj proti bolševismu: „I v dobách 

bolševismu nejp íznivější náš národ mu dokonale odolal, hlavně proto, že naše dělnictvo, 

naši zemědělci cítili instinktivní odpor proti zápornému a destruktivnímu, nám rasově cizím 

marxistickému bolševismu. Jsme p esvědčeni, že vždy vítězná vojska Velkoněmecké íše, 

která včera nastoupila svůj pochod, v několika málo dnech ukážou celému světu, co se 

skrývá za fasádou bolševismu. Pro všechny české lidi platí jediný p íkaz, jediná národní 

povinnost - v klidu a naprosté kázni pracovat se zdvojenou silou na svě eném úkolu, na 

zásobování a výzbroji Velkoněmecké íše.“135 

 

                                                           
133 GPU byla tajná policie v Sovětském svazu, která zodpovídala za probíhající čistky. Vznikla vydělením ze 

složek NKVD, zabývající se zabývající se rozvědkou a kontrarozvědkou. (In: BAKER, Lee. Ň. světová válka 
na východní frontě: [historie, fakta, dokumenty]. Brno: CPress, Ň01Ň).  
134 ČTK. Národní povinností je klid, káze  a práce. Prohlášení státního presidenta dr. Emila Háchy. České 
slovo. Ň4. 6. 1ř41, roč. Ňň, č. 146, s. 1 – Ň. vydání. 
135 Tamtéž. 
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K tomuto prohlášení je p ipojen komentá , který hodnotí projev prezidenta jako významné 

stanovisko většiny českého lidu a zdůraz uje, že bolševismus byl vždy v rozporu s 

p esvědčením českého národa. Je zde i odkaz na svatováclavskou tradici,136 neboť ta „dala 

základ naší západoevropské kulturní tradici od doby  svatého Václava, jenž ji svým 

odklonem od Byzance k Západní Evropě založil.“137  

 

Tento komentá  dále odkazuje na národní zkušenost se Sovětským Ruskem, p ičemž 

neopomíjí zdůraznit vliv Židů na kapitalismus a ovlivnění Anglie a Ameriky: „Je nám 

bolševismus cizí dnes, když vidíme, že se stal nástrojem mezinárodního židovstva a pracuje 

ruku v ruce s anglickými a americkými kapitalisty“.138 

 

Komentá  k projevu státního prezidenta je p ipojen i v Lidových novinách, kde je zmíněno 

vypo ádání s kdysi živými pokusy o nastavení stejného sociálního systému jako v Rusku. 

Dále je pak zdůrazněn fakt, že díky prozíravému postoji prezidenta byla naše země 

ochráněna od p ímého vojenského konfliktu: „Všechny vrstvy odmítaly hrůzy revolučního 

ruského údobí a kriticky posuzovaly neklidnou vývojovou linii komunistického pokusnictví. 

Český národ orientovaný evropsky a k esťansky stavil se jednoznačně proti všemu, co bylo 

asiatstvím a planým anarchismem v komunistických heslech.139 (…) Stanovisko českého 

národa u p íležitosti této významné fáze světového konfliktu je určeno se základními 

skutečnostmi: osvědčeným realismem a st ízlivým postojem odhodlaným p ekonati v pilné 

práci svízele doby, stále v elejší oceňování rozhodnutí státního prezidenta, jež ochránil na 

rozdíl od většiny evropských krajin Čechy a Moravu od p ímých válečných hrůz a pevnou 

                                                           
136 Pozastavme se zde u svatováclavské tradice, která v p ípadě Protektorátu hrála významnou úlohu 
navazující na st edověké pojetí postavy sv. Václava, jako věčného panovníka a ochránce Českého království. 
V kontextu Protektorátu získala svatováclavská tradice na významu interpretací vyplývajících z vazalského 
postavení Čechů k mocnému Německu ( íši). Pod ízené postavení vyplývalo z nutnosti ochrany malého 
českého národa jeho mocným sousedem, symbolizované a odvozované od odváděného tributu knížete 
Václava vévodovi Jind ichu Ptáčníkovi. V kontextu propagandy měl za Protektorátu vzniknout nap íklad 

velkofilm o Svatém Václavovi, dále bylo udělováno vyznamenání Svatováclavská orlice. Již ale nap íklad p i 
volbě a jmenování prezidenta Háchy v roce 1řňŘ bylo součástí jmenovacího aktu políbení lebky sv. Václava. 
[poznámka J. H.] 
137 L. [Bez titulku]. České slovo. Ň4. 6. 1ř41, roč. Ňň, č. 146, s. 1 – Ň. vydání.  
138 Tamtéž. 
139 Neopominutelným faktem je, že Komunistická strana Československa získala ve volbách v roce 1řŇř a 
1řň5 čtvrtý, respektive t etí největší počet mandátů a vykazovala vzrůstající tendence obliby mezi voliči. 
Blíže nap . údaje ČSÚ dostupné zde: Český statistický ú ad | ČSÚ [online]. [cit. Ň017-04-03] 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20536230/4219rr_1.pdf/5584c20d-0629-4c0b-979d-

1fc7f7831941?version=1.0 
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vírou, že v konečném uspo ádání současného bojového st etnutí vzejde spravedlivý 

sociální a národnostní ád celé Evropě.140 

 

Národní politika otiskla komentá  k projevu státního prezidenta Háchy pod titulkem Český 

národ a bolševictví, 141 kde se hovo í o jasném politickém postoji českého národa ke 

konfliktu se Sovětským svazem a nep ekonatelné propasti, která je mezi českým národem 

a bolševismem. Odkaz je rovněž na odsouzení politiky Edvarda Beneše, který měl svými 

postoji p ispět k ohrožení národa právě sbližováním se Sovětským svazem.  V tomto 

komentá i se deník nebrání p ímé reflexi a otázce německo-ruské p átelské smlouvy 

v kontextu útoku Německa.  Národní politika vykreslila věrolomnost Sovětského svazu a 

osvětlila nezbytnost odklonu Německa od uzav ené smlouvy v zájmu celé Evropy. 

 

5.4. Zahraniční reflexe 

 Dalším aspektem způsobu informování o bojích na východní frontě jsou sdělení 

týkající se spojenectví a podpory Německa v jeho boji proti bolševismu. Již úvodní sdělení 

o zahájení bojů na východní frontě, které bylo uve ejněno v Českém slově, odkazuje na 

společné zahájení bojů německou, finskou a rumunskou armádou: „Společně s rumunskou 

a finskou armádou do velkého boje. Zbraní proti bolševické zradě. Súčtování s 

anglosaským komplotem. íšská armáda spolu s finskými a rumunskými kamarády 

uskutečňuje na záchranu Evropy p ed bolševickým nebezpečím co do rozpětí a rozsahu 

největší nástup, jaký kdy svět viděl.“142 Postup finské armády je dále reflektován nap íklad 

dne 24. 7. 1941 v Lidových novinách pod titulkem „Velké úspěchy Finů na severu“.143 

 

V souvislosti se vstupem Rumunska do války byl uve ejněn článek o provolání generála 

Antonesca k rumunské armádě, kdy zdůvod uje vstup Rumunska do bojů po boku 

Německa ohrožením ze strany Sovětského svazu. „Vojáci! Od prvního dne svého 

národního boje jsem vám slíbil, že vás povedu k vítězství. (…) Bojujte za osvobození našich 

brat í v Besarábii a Bukovině.“144 

 

                                                           
140 od. [Bez titulku] Lidové noviny. Ň4. 6. 1ř41. roč. 4ř. č. ň16, s. 1. 
141 ČTK. Český národ a bolševictví. Národní politika. Ň4. 6. 1ř41. roč. 4ř. č. 174, s. 1.  
142 ČTK. Zbraní proti bolševické zradě. Večerní České slovo, Ňň. 6. 1ř41, roč. Ňň, č. 145, s. 1. 
143 ČTK. Velké úspěchy Finů na severu Lidové noviny. Ň4. 7. 1ř41, roč. ňř, č. ňň5, s. Ň. 
144 ČTK. Provolání generála Antonescu k rumunské armádě a národu. Lidové noviny, Ňň. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. 
314, s. 4. 
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Dle pokynů protektorátnímu tisku měly být však zprávy z bojů Finů a Rumunů korigovány 

a dominantně měly být zve ej ovány úspěchy německého vojska: „Až na další nebude 

možno otiskovati zprávy z rumunského bojiště, nýbrž jich jen používat k sestavování 

vlastních zpráv o hrdinném boji Rumunů. Žádné číselné údaje ani jména míst nesmějí být 

ovšem uváděna.“145 

 

Očekávatelné bylo prohlášení ze strany Itálie, jakožto člena Osy. Lidové noviny uve ejnily 

vyjád ení italského velvyslance Dino Alfieriho, který oznámil ministru zahraničí von 

Riebentroppovi: „Itálie se v obraně proti ohrožení Evropy, jež vzniklo nástupem rudé 

armády na východě, plně a zcela prohlašuje solidární s Německem, a že od dnešního rána 

5 hod. 30. min. se považuje ve válečném stavu se Sovětským svazem.“146 O vstupu Itálie do 

válečného stavu se Sovětským svazem uve ejnil zprávu i deník Národní politika, spolu 

s oznámením, že rozhodnutí o válečném stavu bylo notifikováno vládou a p edáno 

prost ednictvím ministra zahraničních věcí, hraběte Ciana, velvyslanci v ímě.147  

 

České slovo se k tomuto tématu p ipojilo titulky „Itálie plně solidární s íší“148 a „Itálie 

vstupuje do válečného stavu se Sovětským svazem.“149 Součástí této zprávy je i drobné 

oznámení, dle kterého Slovensko p erušuje styky se Sovětským svazem.  

 

P ipojení Maďarska k tažení proti Sovětskému svazu bylo oznámeno dne Ň5. června 1ř41, 

kdy bylo zve ejněno rozhodnutí p erušit dosavadní diplomatické styky Maďarska se 

Sovětským svazem.150  

 

Pro docílení propagandistického účinku celoevropské podpory boje proti bolševismu byly 

publikovány články, které p inesly sdělení o vlně nadšení nejen v zemích, které vstoupily 

vojensky do bojů na straně Německa, ale i z dalších, nap íklad i neutrálních zemí. Byly tak 

prezentovány nadšené reakce z Chorvatska: „Charvátské listy zdůraznily historickou 

                                                           
145 Mimo ádná porada šéfredaktorů pražských listů Ň6. června 1ř41, 17:00 hodin (In: GEBHART, Jan, 

Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a 
Morava. V Praze: Karolinum, 2010). 
146 ČTK. Také Itálie ve válečném stavu se sovětským svazem. Lidové noviny, Ňň. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. ň14, s. 
1. 
147 ČTK Itálie ve válečném stavu se SSSR. Národní politika. Ň. 7. 1ř41. roč. 4ř č. 1ŘŇ s. 5. 
148 ČTK. Itálie plně solidární s íší. Večerní České slovo, Ňň. 6. 1ř41, roč. Ňň, č. 145, s. 1. 
149 ČTK. Itálie vstupuje do válečného stavu se Sovětským svazem. Večerní České slovo, Ňň. 6. 1ř41, roč. Ňň, 
č. 145, s. 1. 
150 ČTK. Maďarsko ve válečném stavu se sověty. Lidové noviny, Ň5. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. ň1Ř, s. 1. 
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nutnost tohoto kroku, za nějž celý svět musí být vděčen německému národu a jeho 

spojencům. List Hrvatski Narod píše, že nová doba zahájila k ížové tažení proti systému, 

který svou destruktivní nákazou i svým svatoušká ským zakrytým imperialismem ohrožoval 

celý svět. Také Charvátsko považuje Moskvu za svého p irozeného nep ítele.“151  

 

Samotné Chorvatsko, prost ednictvím dobrovolníků, pak vstoupilo do bojů dne Ň. července 

1941, kdy v Národní politice byla uve ejněna zpráva o svolání dobrovolných vojenských 

jednotek na p íkaz vrcholného p edstavitele chorvatského státu Ante Paveliče, který 

burcoval k boji proti bolševismu.  

 

O podpo e Chorvatska vypovídá článek Lidových novin z 16. července 1ř41 informující o 

sto tisících dobrovolnících v Chorvatsku, kte í se p ihlásili k boji proti bolševismu pod 

vedením generála Kvaternika.152  

 

Pro upevnění nadšeného ohlasu na postup Německa byly uve ejněny reakce pod titulkem 

„Evropská fronta proti komunismu“, kde byly p etištěny zprávy z vybraných zemí -

z Portugalska –„První zprávy o zahájení nep átelství mezi Německem a Ruskem se 

v portugalském hlavním městě rozší ily jako požár. List Diario de Lisabon vydal v časných 

ranních hodinách zvláštní číslo.“; Dánska „V úvodníku listu Faederlandet, se praví: 

nastala hodina rozhodnutí, nikoliv jen pro nordickou kulturu, nýbrž pro celou budoucnost 

Evropy. Evropská pevnina nastoupila k boji za svá práva a za zachování a zabezpečení 

kultury, kterou se asiatství a židovský páni v Kremlu snažili zničit.“153.  

 

Samostatně byla uvedena reakce ze Švýcarska: „Švýcarský národ, jenž je prodchnut 

protibolševickým smýšlením, má velké sympatie k německému způsobu jednání.“154 

 

Po prvotním oznámení ukončení styků se Sovětským svazem vstoupilo do války 

s definitivní platností rovněž Slovensko. „Slovenský ministerský p edseda a ministr 

zahraničí Vojtech Tuka155 p ijal v úterý v poledne německého vyslance v Bratislavě a 

                                                           
151 ČTK. K ížové tažení proti systému destruktivní nákazy.  Lidové noviny, Ň4. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. ň16, s. Ň. 
152 ČTK. P es sto tisíc dobrovolníků v Charvátsku. Lidové noviny. 16. 7. 1ř41. roč. 4ř, č. ň57, s. ň. 
153 ČTK. Evropská fronta proti komunismu, Lidové noviny, Ň4. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. ň16, s. Ň. 
154 ČTK. Sympatie Švýcarska.  Lidové noviny, Ň4. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. 316, s. 2. 
155 TUKA Vojtech. (1880-1Ř46). Slovenský politik a funkcioná . Ministr zahraničí Slovenska, významně 
se podílel na deportaci Židů. Po válce popraven. (In: CHURA , Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve Ň0. 
století. Praha: Libri, 1řřŘ). 
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oznámil mu, že Slovenská republika nyní oficiálně vstupuje do války proti Sovětskému 

svazu.“156 

 

K této události České slovo dne Ň5. června 1ř41 p ipojilo komentá  konstatující, že „Vstup 

Slovenska do války proti sovětskému Rusku je jedním z prvních p íznaků, že boj 

s bolševismem, který se dal do služeb mezinárodního židovstva, je záležitosti celé Evropy; 

Slovensko, které se jako mladý stát p i adilo ke spolupráci v Evropě jako jedno z prvních, 

jedná zcela p irozeně.“157 

 

Pro obyvatele Protektorátu bylo poměrně významné p ipomínání faktu, že na straně 

Německa bojuje rovněž Slovensko, které i p es rozkol zůstávalo blízkou zemí. P ičemž za 

poměrně výraznou skutečnost lze považovat zjištění, že v p ípadě zpravodajských článků o 

působení Slovenska na východní frontě se nejedná jen o strohá oznámení o vojenských 

úspěších, ale vždy je v  druhém plánu výpověď p edstavitelů slovenské moci o nutnosti 

boje proti bolševismu a ochraně k esťanství. Je zde tedy patrná ideologická složka, která 

nap íklad v p ípadě zpráv o působení Rumunska či Finska zcela chybí. V p ípadě 

Slovenska je tak z ejmé podtržení ideové podstaty zapojení do války proti Sovětskému 

svazu.  

 

O působení Slovenska na východní frontě informuje Národní politika dne 1. července 1ř41 

pod titulkem První úspěchy slovenských zbraní.158 Následující den p inesly Lidové noviny 

zprávu o vzorném nasazení slovenské branné moci: „S pýchou a vnit ní radostí ujala se 

dob e vycvičená slovenská branná moc úkolu sobě p ikázaného, aby v nejp ednějších 

liniích se účastnila bojů proti bolševikům.“159 

 

Článek Lidových novin ze dne Ř. července 1ř41 cituje provolání vrchního velitele 

Hlinkovy gardy a ministra vnitra Ša o Macha160 k zahraničním Slovákům, v němž 

                                                           
156ČTK. Slovensko v boji proti Sovětům. Zbraní proti bolševické zradě. České slovo, Ň5. 6. 1ř41, roč. ňň, č. 
147, s. 1 – Ň. vydání. 
157 L. Slovensko v boji proti Sovětům. Zbraní proti bolševické zradě (glosa). České slovo, Ň5. 6. 1ř41, roč. 
ňň, č. 147, s. 1 – Ň. vydání.  
158 ČTK. První úspěchy slovenských zbraní. Národní politika. Ň. 7. 1ř41, roč. 5ř, č. 1ŘŇ s. 1. 
159 TP. Vzorné nasazení slovenské branné moci. Lidové noviny. Ň. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ňňř s. Ň. 
160 Ša o (Alexander) Mach. (1902-1řŘ0). Hlavní velitel Hlinkových gard. 1940-45 ministr vnitra Slovenska. 

Po válce odsouzen na ň0 let. Roku 1ř6Ř amnestován. Zodpovědný za perzekuci Židů a Slováků během 
Slovenského národního povstání. (In: CHURA , Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve Ň0. století. Praha: 
Libri, 1998). 
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deklaruje ideologický postoj Slovenska: „Slovenský lid a jeho armáda bojují dnes proti 

bolševikům, kte í jsou největšími nep áteli víry a kultury. Slovenský boj po boku německé 

branné moc není naplněn nenávistí proti ruskému ani proti lidu ukrajinskému, bojuje 

výhradně proti zlu, jež rozbo ilo tisíce kostelů, a pokálelo tisíce oltá ů“.161   

 

5.5. Zprávy z bojů 

Zprávy a reportáže z bojiště se ve sledované době omezovaly výlučně na adoraci postupu a 

úspěchů německých vojsk. Ohledně informování o vojenských operacích byl tisk omezen 

výhradně na zve ej ování zpráv DNB, vydaných prost ednictvím ČTK. Zárove  měla 

všechna periodika povinnost otiskovat zprávy Nejvyššího velitelství íšské branné moci, a 

to v doslovném znění.162 

 

Souborný p ehled pro tiskovou p ehlídku stanovil, že „naprosto nep ípustné jsou všechny 

vlastní zprávy a pojednání, ve kterých by bylo sdělováno, aneb ze kterých by bylo možno 

činiti p ímo nebo nep ímo závěry o pohybech a pobytu íšské branné moci, jakož i jejích 

jednotek. Výjimku tvo í zprávy, výslovně schválené p íslušnou dozorčí tiskovou 

službou.“163 

 

První zprávy z bojů jsou p evzatými oznámeními Vrchního velitelství branné moci. 

Poměrně věcná strohost sdělení byla doprovázena i neemotivními titulky konstatujícími 

úspěchy. Plánovitý a úspěšný průběh bojů proti rudé armádě.164 Operace na východě 

pokračují podle plánu s velkými úspěchy.165 

 

Jak postupovala německá vojska hlouběji do vnitrozemí Sovětského svazu, docházelo 

k volbě titulků, které měly vzbudit u čtená ů nadšení a úžas. V Lidových novinách byly 

nap íklad zve ejněny články s oslavnými titulky: Mohutné úspěchy na východě166 a 

Nezadržitelný postup na celé frontě.167 

 

                                                           
161 ČTK. Slovenský boj proti bolševismu. Lidové noviny. Ř. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ň4Ň, s. ň. 
162 KONČELÍK, Jakub, KÖPPLOVÁ, Barbara, KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Český tisk pod vládou Wolfganga 
Wolframa von Wolmara. 1. vydání, Praha: Karolinum, Ň00ň, s. 477. 
163 Tamtéž, s. 475. 
164 ČTK. Plánovitý a úspěšný průběh bojů proti rudé armádě. Lidové noviny. Ň5. 6. 1ř41, roč. 4ř, č. 174, s. 1. 
165 ČTK. Operace na východě pokračují podle plánu s velkými úspěchy. Lidové noviny. Ň5. 6. 1ř41, roč. 4ř, 
č. 175, s. 1. 
166 ČTK. Mohutné úspěchy na východě. Lidové noviny. ň. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ňňň, s. 1. 
167 ČTK. Nezadržitelný postup na celé frontě. Lidové noviny. 5. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ňň7, s. 1. 
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V intencích oslavného způsobu informování jsou podávána i oznámení o dobytých 

městech a vyhraných bitvách. V p ípadě bojů u Bialystoku a Minsku je rovněž vydáno 

oficiální sdělení Vrchního velitelství branné moci.168 Toto sdělení je doplněno o oficiální 

p evzatý komentá , reflektující německé úspěchy u Minsku a Bialystoku jako „největší 

materiálovou a obchvatnou bitvu v dějinách.“169 

 

5.6. Obraz Sovětského svazu 

Pro nacistickou propagandu bylo nutné vyobrazit náležitým způsobem obraz nep ítele, 

tedy Sovětského svazu tak, aby byla tato země p edstavena jako hrozba pro Evropu. Byly 

tak prezentovány reportáže, které propagandisticky líčily život v Sovětském svazu jako 

tragický důsledek (žido)-bolševismu, který rozvrátil zemi nejen hospodá sky, ale i 

kulturně. Další dominantní složkou propagandy byl popis brutality a barbarství 

bolševického režimu. 

 

5.6.1. Zvěrstva Sovětů 

Jak již bylo uvedeno výše, sovětský režim vydal rozkaz k bezprecedentnímu vraždění 

politických odpůrců v rámci nabytých oblastí (Besarábie, Bukovina, Ukrajina, východní 

Polsko), v okamžiku, kdy na tato území vstupovala německá armáda. Pro popis vraždění 

civilního obyvatelstva, kterého se dopouštělo NKVD a GPU, respektive dopouštělo se ho 

na vlastních občanech, neváhala nacistická propaganda použít až hororové interpretace.  

 

Článek „Bolševické krveprolití v Dubně“, zve ejněný v Lidových novinách, p ináší 

vykreslení události, kterou zachytila německá postupující vojska p i obsazení tohoto města. 

Jsou prezentovány zločiny, kterých se dopustili bolševici na vězních, spolu s expresivními 

popisy vjemů, jak byly vnímány německými vojáky: „Již pouhý pohled na tento žalá  se 

strážními věžemi uvádí ve var každého. V dlouhých adách zde různě zohavené mrtvoly sta 

politických vězňů. (…). Dvěma mladým ukrajinským děvčatům bylo za plného vědomí 

roz íznuto b icho, (…) ale nejhorších sadistických metod bylo použito na několika 

mužských vězních, kte í byli nuceni ruce a nohy držeti ve va ící vodě.“ 170 I v tomto p ípadě 

bylo využito snahy o rozpoutání hněvu vůči Židům, když tyto popisy byly doplněny o 

sdělení, že vražd se měla zúčastnit i židovská věze ská tajemnice Bornsteinová. 

                                                           
168 ČTK. Bitva u Bialystoku a Minsku zakončena. Lidové noviny. 1Ň. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ň50, s. 1. 
169 Tamtéž. 
170 ČTK. Bolševické krveprolití Lidové noviny. Ř. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ň4Ň, s. 1. 
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Obdobně byly popisovány události po obsazení města Luck. Lidové noviny v článku 

„Krvavá neděle v Lucku“ popisují hromadnou vraždu 1500 Ukrajinců, kte í byli 

zmasakrováni v místním vězení, a to včetně žen a dětí. Tyto zachycené události byly 

německou propagandou využity jako zdůvodnění a obhajoba nutnosti v tažení proti žido-

bolševismu: „Je-li toho vůbec ještě zapot ebí, pak krvavá neděle v Lucku je další 

nejnovějším důkazem nutnosti vyhladit židovský světový bolševismus a jeho nositele navždy 

z tohoto světa. Německá branná moc byla povolána dějinami, aby v tomto boji byla mečem 

kulturního světa.171  

 

Lidové noviny rovněž p inášejí dne 11. července 1ř41 obrazovou zprávu o ádění GPU ve 

Lvově, kde bylo povražděno p ed p íchodem Němců p es t i tisíce Ukrajinců. O tomto 

ádění pojednával p íspěvek Lidových novin již ze dne Ř. července 1ř41, kdy se snažil o 

jakousi „objektivitu“, neboť se jednalo o p evzatou reportáž časopisu New York Enquirer, 

který měl uve ejnit popis událostí ve Lvově z pohledu amerického dopisovatele Jacka 

Fletchera.172  

 

Poměry v sovětské armádě popisuje článek Lidových novin „Hrůzovláda v bolševické 

armádě“, který líčí nelidské p íkazy politických komisa ů v podobě povinnosti zast elení 

vlastních zraněných vojáků, p ípadně všech, kte í by se chtěli vzdát.173   

 

„Šílený čin ve Vitebsku“ popisuje další ze zvěrstev, kdy došlo k zapálení továrny i se 

zaměstnankyněmi, neboť tato továrna nesměla padnout do rukou Němců.  „Když 

bolševické stvůry poznaly, že na p evahu a poctivý způsob boje německých útočných oddílů 

nestačí, sáhly bez ohledu na civilní obyvatelstvo k osvědčenému prost edku, úplnému 

zničení města. Kdo v té době hledal v domech úkryt p ed st elbou, p išel žalostně v rychle 

se rozši ujícím ohni o život. V továrně zanítili bolševici bez jakéhokoliv ohledu na ženy 

pracující ve vyšších poschodích, v p ízemí obrovský požár, který ihned zachvátil celou 

budovou. Je nemožno popisovat scény, které se odehrály v místnostech obklopených 

ohněm.“174 

 

                                                           
171 ČTK. Krvavá neděle v Lucku. Lidové noviny. ř. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ň44, s. 1.  
172 ČTK. Americký noviná  o Lvově. Lidové noviny. Ř. 7. 1ř41 roč. 4ř č. ň4Ň, s. 1. 
173 ČTK. Hrůzovláda v bolševické armádě Lidové noviny. Ň6. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ň76 s. 1. 
174 ČTK. Šílený čin ve Vitebsku. Lidové noviny. Ňň. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ň70, s. ň. 
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O postupu GPU a čistkách pak hovo í článek Lidových novin o probíhajících hromadných 

popravách v Moskvě, které se dotýkají zejména sovětských činitelů, kte í byli zatčeni hned 

v prvních dnech války. Čtená e měl šokovat počet mrtvých a fakt, že se jednalo o vlastní 

obyvatele, p ičemž počty popravených měly dosahovat denního počtu tisíce obětí.175 

 

Že bolševici jsou schopni zvěrstev vůči všem, reflektuje článek Národní politiky „Bolševici 

zavraždili 1100 katolických duchovních.“ Ten popisuje nález zohavených těl duchovních, 

kte í měli být drženi ve vyšet ovací vazbě. Mnozí z mrtvých měli na sobě ezné rány ve 

tvaru k íže, p ípadně jim byl tento symbol vypálen.176 

 

Nastolený způsob informování, v podobě líčení hromadných poprav a vražd, měl za účel 

opodstatnit válku proti Sovětskému svazu a zejména pak proti bolševickým a židovským 

složkám, jakožto hlavním strůjcům a iniciátorům zla. Současně měl působit jako výstraha 

pro zbytek Evropy p ed hrozbou bolševismu.  

 

5.6.2. Život v Sovětském svazu 

Pro účely nacistické propagandy byla v periodicích věnována pozornost i popisu života 

v Sovětském svazu, a to vždy s důrazem na zaostalost, primitivnost a chudobu, p ípadně 

neblahý dopad židovského vlivu. 

 

Článek Rudá „kultura“, uve ejněný v Národní politice dne ř. července 1ř41, líčí 

nemocnici v obci Sokolka, kde byly „poměry odporující nejprimitivnějším lidským 

zásadám, v nichž se jeví pravá sovětská kultura. Personál byl p evážně židovský a péče o 

zraněné prakticky neexistovala.“ Jako výstraha je pak uveden apel:  „Co by to bylo pro 

Evropu znamenalo, kdyby se záke ný útok Stalinův poda il, o tom máme jen slabé 

tušení.“177 

 

O hospodá ském rozvratu Sovětského svazu vypovídá článek: „Krach bolševického 

hospoda ení“, uve ejněný v deníku České slovo dne ň0. června 1ř41. Zde je uvedeno, 

jakým způsobem bolševizace rozvrátila zemi: „Jádrem marxistických požadavků bylo 

zestátnění všech výrobních prost edků. Jak se ukázalo, nelze však podnikatelskou iniciativu 

                                                           
175 C. Denně hromadné popravy v Moskvě. Lidové noviny. Ňň. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ň70, s. ň. 
176 ČTK. Bolševici zavraždili 1100 katolických duchovních. Národní politika. 1ň. 7. 1ř41, ročník 5ř, č. 1řň, 
s. 1. 
177 NSGN. Rudá „kultura“. Národní politika.  ř. 7. 1ř41, ročník 5ř, č. 1Řň, s. 1. č. 1Řř s, 1.  
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nahradit ani poučkami ani sebe p ísnějšími tresty. (…) Konce tohoto hospodá ství jsou, že 

v továrnách stojí stroje, protože nikdo je nedovede opravit. Výroba je nepravidelná, teprve 

v posledním týdnu každého měsíce dohánějí dělníci v sovětských továrnách p esčasovými 

hodinami papírový měsíční program.“178,179 

 

Lidové noviny otiskly pojednání o životě v kolchozu, kdy nedostatek způsobený 

kolektivním hospoda ením vedl v důsledku k takové chudobě, kterou němečtí vojáci 

neznali ani z Kamerunu, neboť polovina kolchozníků nevlastnila jediný pár bot. Do 

kontrastu je pak dán fakt, že Sověti p es tyto nedostatky disponovali značnou vojenskou 

technikou p ipravenou k útoku na Německo.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 NSGN. Krach bolševického hospoda ení. Večerní České slovo. ň0. 6. 1ř41, roč. Ňň, č. 151, s. Ň. 
179 Dne 28. 2. 1942 byla  na dobu čty  týdnů v Praze slavnostně otev ena putovní výstava „Sovětský ráj“, 
která měla ironizovat p edstavy o blahobytu v Sovětském svazu. V Německu byla výstava zahájena Ř. 5. 
1941 v Berlíně pod názvem „Das Sowjetparadies". Pro propagandistické účely byl natočen i stejnojmenný 
film, který je dostupný zde https://www.youtube.com/watch?v=vLb4Ebfvg1c. [Poznámka J. H.]. 
180 ČTK. Bolševický „ráj“ zblízka Černoši v Kamerunu lépe než zemědělci v Sovětském svazu. Lidové 
noviny, 17. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ň5ř, s. 1. 
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6. Období bodu obratu – prosinec 1941 

Dne 4. prosince 1ř41 byla zastavena operace Tajfun. Německá t etí a čtvrtá tanková 

skupina již nedokázala dále postoupit a 4. armáda se stáhla k ece Nara, p ičemž nečekané 

kruté zimní počasí bylo p íčinou okamžitého zastavení všech velkých ofenzivních 

operací.181 

 

V souvislosti s tímto vývojem dochází k očekávatelnému posunu ve zpravodajství. Ve 

srovnání s p edchozím sledovaným obdobím jsou sice zachována některá obdobná témata 

(nap . zprávy z bojů, odůvodnění boje), ale objevují se častěji i nové obsahy týkající se 

války, a to nap íklad agenda vztahující se k londýnské emigraci.  

 

6.1. Průběhy bojů na východní frontě 

První prosincový den tituly deníků stále oznamují postup v bojích a p inášejí zprávy o 

denním bombardování Moskvy a Leningradu182 či úspěšném pronikání německých vojsk 

v prostoru Moskvy.183 Současně jsou reflektovány vojenské operace v oblasti Rostova na 

Donu: „Aby odvrátili pozornost od pokroku německého vojska v útoku na Moskvu, nakupili 

bolševici v zákrutu doněckém a p ed Rostovem značné síly a vrhli je bezohledně ničím 

nešet íce proti německým liniím. P es největší krvavé ztráty hnali nové a nové jednotky 

znovu a znovu do německé obrané palby. (…) Aby dosáhli svého cíle, šly sověty dokonce 

tak daleko, že štvaly obyvatelstvo v Rostově proti mezinárodnímu právu do boje v týle 

německého vojska.“ 184 

 

Stranou zájmu nezůstávala ani situace obklíčeného Leningradu. Lidové noviny uvádějí: 

„Bolševici, obklíčeni v Leningradě, podnikli v pátek opět marné pokusy o výpad. Všechny 

pokusy byly odraženy a bolševici p i tom utrpěli značné ztráty.185 

 

Titulkům v denících dominují ty, které se soust eďují na situaci p ed Moskvou, p ičemž je 

možno vysledovat určité rutinní označování článků: Další pronikání na Moskvu,186 

                                                           
181 BAKER, Lee. Ň. světová válka na východní frontě: [historie, fakta, dokumenty]. Brno: CPress, 2012, s. 

25. 
182 NSGN. Postup na Moskvu pokračuje. Národní politika. 1. 1Ň. 1ř41, roč. 5ř, č. ňň4, s. 1. 
183 ČTK. Úspěšné útoky v prostoru Moskvy. Lidové noviny. 1. 1Ň. 1ř41, roč. 4ř, č. 61ň, s. 1. 
184 ČTK. Odvetná opat ení proti Rostovu. Lidové noviny. 1. 1Ň. 1ř41, roč. 4ř, č. 61ň, s. 1. 
185 NSGN. Úspěšné útoky v prostoru Moskvy. Lidové noviny. 1. 1Ň. 1ř41, roč. 4ř, č. 61ň, s. 1. 
186 NSGN. Další pronikání na Moskvu. Národní politika. Ň. 1Ň. 1ř41, roč. 5ř, č. ňň5, s. 1.  
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Úspěšné pronikání p ed Moskvou,187Další územní zisky p ed Moskvou,188Průlom do 

obranného systému Moskvy189, Pronikání k Moskvě,190Pronikání k hlavnímu městu 

Sovětů.191 

 

Boje p ed Moskvou, jak je popsáno v p edchozích částech, neprobíhaly dle taktických 

plánů. S p icházející zimou již bylo jasné, že německá armáda vyčerpává své technické a 

vojenské možnosti. Události nicméně bylo nutno reflektovat tak, aby boje na východní 

frontě vyznívaly zcela jednoznačně ve prospěch Německa, jak nap íklad vyplývá z článku 

„P es tuhou zimu nové úspěchy – Sovětské útoky odraženy“, v němž se uvádí: „P es tuhou 

zimu dobylo v Doněcké pánvi německé a italské vojsko p í útocích místních úspěchů. Na 

několika místech východní fronty byly sovětské útoky odraženy.“192 Boje probíhaly 

v krutých mrazech, což bylo t eba zmínit a zdůraznit tak bojeschopnost německých vojáků 

i za krajně nep íznivých podmínek: „V hodinách poledních začala silná vánice, která 

znemožňovala rozhled a bojiště pokryla vysokými závějemi. Prudkost boje však nepolevila, 

až německé protiletadlové dělost electvo a útočná děla si proklestila cestu sněhem.“193 

 

Mediální agendu týkající se východní fronty však od ř. prosince 1ř41 začínají vytlačovat 

zprávy o vstupu Japonska do války s Anglií a USA. Sdělení o zapojení Japonska do války 

p inesly všechny deníky na titulních stranách. Národní politika uve ejnila tuto informaci 

dne 9. prosince 1941 s titulkem „Japonsko ve válce s Anglií a USA“.194 

 

O situaci na východní frontě začínají být p edkládána oznámení jen značně zkratkovitě, 

p ičemž dne 11. prosince 1ř41 se na titulní straně Národní politiky objevuje stručná 

zpráva: „Německé vrchní velitelství podává informaci o způsobu vedení vojenských 

operací na východní frontě v souvislosti s nastalou zimou a nutností p izpůsobení dalšího 

postupu této situaci. Zjištění německého vrchního velitelství neznamená, že na východě 

nastává úplný klid zbraní anebo že to bude posiční válka, jak tomu bylo za války světové. 

Boje pokračují, ovšem s tím, že se p izpůsobují zvláštním klimatickým poměrům východní 

                                                           
187 NSGN. Úspěšné pronikání p ed Moskvou. Lidové noviny. ň. 1Ň. 1ř41, roč. 4ř, č. 617, s. 1. 
188 ČTK. Další územní tisky p ed Moskvou. Lidové noviny. 4. 1Ň. 1ř41, roč. 4ř, č. 61ř, s. 1. 
189 ČTK. Další pronikání na Moskvu. Národní politika. Ň. 1Ň. 1ř41, roč. 5ř, č. ňň7, s. 1. 
190 NSGN. Pronikání k Moskvě. Národní politika. 7. 1Ň. 1ř41, roč. 5ř, č. ň4ř, s. Ň. 
191 Btš. Pronikání k hlavnímu městu Sovětů. České slovo. Ň. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. ŇŘ5, s. 1. 
192 ČTK. P es tuhou zimu nové úspěchy – Sovětské útoky odraženy. Národní politika č. ň41 roč. 5ř, 1Ř. 1Ň. 
1941, s. 1. 
193 NSGN. Boje v mrazu a vánici. Večerní České slovo. Ň4. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. ň04, s. 1. 
194 ČTK. Japonsko ve válce s Anglií a USA. Národní politika. ř. 1Ň. 1ř41, roč. 5ř, č. ň4Ň, s. 1 
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zimy. Na zvláštní poměry, které nastaly s p íchodem východní zimy, je německá moc 

p ipravena.“195 

 

P echodu k poziční taktice se v následujících dnech věnují i Lidové Noviny, které sdělují: 

„P echod od operací útočných k posiční válce zimních měsíců provádějí se nyní podle 

plánu na různých úsecích východní fronty.“196 

 

V tomto kontextu je podstatné sdělení o plném p echodu na poziční válku a zejména pak 

p evzetí vedení pozemního vojska Adolfem Hitlerem, což bylo zve ejněno v Národní 

politice dne 23. prosince 1941: „Vrchní velitelství branné moci oznamuje: V rámci 

p echodu od operací útočných k posiční válce zimních měsíců provádějí se nyní podle 

plánu na různých úsecích východní fronty nutné úpravy a zkrácení fronty. Letectvo 

pokračovalo svazy bombardovacích a stíhacích letadel ve svých útocích proti sovětským 

vojskům“.197 

 

Tuto informaci p inášejí na titulních stranách i zbývající deníky. Dne Ňň. prosince 1ř41 byl 

uve ejněn v Lidových novinách198 projev Adolfa Hitlera k vojákům a jednotkám SS, v 

němž osvětluje motivy svého rozhodnutí ve snaze zachránit německý národ, p ičemž 

 objektivní záminku Adolf Hitler shledává v odchodu hlavního velitele pozemních vojsk 

generála von Brauchitsche do zálohy z důvodů jeho podlomeného zdraví.199 

 

Adolf Hitler nyní ve své osobě soust edil funkce kanclé e, prezidenta, vrchního velitele 

Wehrmachtu i pozemního vojska. Štáb Vrchního velitelství pozemního vojska byl 

degradován podobně jako Vrchní velitelství Wehrmachtu na pouhého vykonavatele 

Hitlerových p íkazů bez zásadních rozhodovacích pravomocí.200 

 

                                                           
195 PZD. Zimní válka na východě. Není to válka posiční, jako tomu bylo za války světové. Národní politika. 
11. 1Ň. 1ř41, roč. 5ř, č. ň44, s. 1 
196 ČTK. Odvetná opat ení proti Rostovu. Lidové noviny. 1Ř. 1Ň. 1ř41, roč. 4ř, č. 645, s. 1 
197 ČTK. Vůdce p evzal vedení pozemního vojska. Národní politika. ŇŇ. 1Ň. 1ř41, roč. 5ř, č. ň55, s. 1 
198 ČTK. Vůdce p evzal vedení pozemního vojska. Provolání k vojákům pozemního vojska vojenským 
oddílům SS. Lidové noviny. Ňň. 1Ň. 1ř41, roč. 4ř, č. 654, s. 1 
199 Heinrich Alfred Hermann Walther von Brauchitsch (1881-1948) – polní maršál a vrchní velitel německé 
armády. Od roku 1ř4Ň internován v Brdech na loveckém zámečku T i Trubky. [Poznámka J. H.] 
200 BAKER, Lee. Ň. světová válka na východní frontě: [historie, fakta, dokumenty]. Brno: CPress, Ň01Ň., s. 
43. 
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6.2. Spojenci Německa 

I v prosinci roku 1ř41 je stále zdůraz ován boj za záchranu Evropy. Národní politika takto 

prezentovala projev íšského ministra Goebbelse, který ve svém projevu v Berlíně označil 

probíhající válku za politiku vedenou jinými prost edky, p ičemž zdůraznil dosavadní 

úspěchy německých vojsk.201 

 

V prosinci roku 1ř41 bylo rovněž obsahem deníků zpravodajství týkající se německých 

spojenců p i bojích na východní frontě. Hlavním spojencem, ve smyslu mediálního obrazu, 

je nově Japonsko, které však do bojů se Sovětským svazem p ímo nezasáhlo.  

 

Relevantní sdělení se tak týkají evropských spojenců, zejména Finska, které v prosinci 

1ř41 završilo své boje o získání ztracených území. České slovo otisklo dne Ň. prosince 

1ř41 zprávu o tomto úspěchu Finska pod titulem „Slavnost finského národa“, p ičemž je 

zde zmíněna p ipomínka ň0. listopadu 1řňř, „kdy p epadli bolševici Finsko, prý aby mu 

p inesli chléb a kulturu.“202 Finský vojenský úspěch byl prezentován i v dalších dnech, a 

to v článcích Lidových novin „Finové obsadili Hanko“203 a „Velké Finsko utvo eno“204 a 

článku Českého slova „Obrovské nadšení ve Finsku.“205 

 

Podstatnou událostí začátku prosince 1ř41 bylo ultimátum Anglie zemím, které bojovaly 

na straně Německa proti Sovětskému svazu, resp. vyhlášení války Anglie Maďarsku. O 

vstupu do válečného stavu mezi Maďarskem a Anglií informuje České slovo 6. prosince 

1ř41. Tento deník p ibližuje i anglické ultimátum Maďarsku: „Anglie má za to, že 

je s Maďarskem od 6. prosince 1ř41 0.00 hodiny ve válečném stavu, jestliže Maďarsko 

neodvolá do půlnoci 5. prosince svá vojska z východní fronty.“206  

 

Toto ultimátum obdrželo rovněž Finsko a Rumunsko, p ičemž dle zpravodajství Národní 

politiky odmítly tyto státy britské požadavky.207 Válka Anglie s Rumunskem a Finskem 

                                                           
201 ČTK. Velký boj Německa za světový ád. Národní politika. Ň. 1Ň. 1ř41, roč. 5ř, č. ňň5, s. 1. 
202 ČTK. Slavnost finského národa. České slovo. Ň. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. ŇŘ5, s. Ň. 
203 ČTK. Finové obsadili Hanko. Lidové noviny. 5. 1Ň. 1ř41, roč. 4ř, č. 6Ň1, s. 1. 
204 ČTK. Velké Finsko utvo eno. Lidové noviny. Ň. 1Ň. 1ř41, roč. 4ř, č. 615, s. 1. 
205 ČTK. Obrovské nadšení ve Finsku. České slovo. 5. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. ŇŘ7, s. 1 – Ň. vydání. 
206 ČTK. Maďarsko s Anglií ve válečném stavu. České slovo. 6. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. ŇŘŘ, s. 1. 
207 ČTK. Také Finsko a Rumunsko odmítly britské požadavky. Národní politika. 7. 1Ň. 1ř41, roč. 5ř, č. ň4ř, 
s. 2. 
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byla vyhlášena o půlnoci z 6. na 7. prosince 1ř41. Tato zpráva byla následně otištěna ve 

všech denících.  

 

V Českém slovu byl za azen komentá , který se zaobírá p íčinami vstupu Anglie do 

konfliktu s těmito zeměmi, spočívajícími zejména v údajném podlehnutí nátlaku 

Sovětského svazu: „Jedním z nejdůležitějších momentů zde byl neustálý nátlak sovětské 

vlády. (…) Vojensky samoz ejmě tímto vyhlášením války neučinila Anglie ve svůj prospěch 

ničeho. Za to Anglie vytvo ila nejzávažnější precedens politického a vojenského rázu. 

Neboť Velká Británie rozmnožuje počet svých vojenských nep átel v Evropě a na této cestě 

se nebude moci zastavit.“208 Nejednalo se však o jediný komentá  v tomto deníku v témže 

vydání. Další byl uve ejněn pod názvem „Gesto proti Evropě“, v němž autor shledává, že 

právě Sovětský svaz byl agresorem vůči Finsku, Rumunsku, ale i Maďarsku a odvolává se 

na nutnost celoevropského boje proti bolševismu a Anglii, kte í jsou nep áteli Evropy.209  

 

Spojenectví s Německem, a tím i podpora jeho myšlenek, byla stvrzena společným 

vstupem Bulharska, Chorvatska, Slovenska, Rumunska a Maďarska do války proti Anglii a 

USA, o čemž podalo informaci Večerní České slovo dne 15. prosince 1ř41. 210 

 

6.3. Vyobrazení nepřítele 

Oproti p edchozímu vyhodnocovanému časovému úseku dochází v prosinci 1941 k zásadní 

změně, neboť ze stránek sledovaného tisku je prakticky zcela eliminována propaganda v 

podobě žido-bolševického, p ípadně jinak vykresleného obrazu Sovětského svazu.  

 

V daném období bylo zaznamenáno jen několik relevantních zpráv týkajících se 

Sovětského svazu, a to popisujících neblahý vliv kolektivního hospoda ení. Německá 

propaganda se prost ednictvím Lidových novin v tomto kontextu zamě uje na popis 

venkova a líčení bídy spojené s kolchozy a také ničení kostelů: „Pracovní soustava 

v kolektivních statcích znamenalo bezohledné vyko isťování pracovní síly jednotlivého 

sedláka. (…) Obyvatelstvo bylo velmi roztrpčeno, že byly zničeny kostely“. 211  

                                                           
208 Dr. Z. H. Finsko, Rumunsko a Maďarsko ve válečném stavu s Anglií. České slovo. 7. 1Ň. 1ř41, roč. ňň, č. 
289, s. 1 – Ň. vydání. 
209 lf. Finsko, Rumunsko a Maďarsko ve válečném stavu s Anglií. České slovo. 7. 1Ň. 1ř41, roč. ňň, č. ŇŘř, s. 
1 – Ň. vydání. 
210 NSGN. Proti Spojeným státům a Anglii. Večerní České slovo. 15. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. Ňř6, s. 1. 
211 PZD. Důsledky bolševického režimu. Co zjistili němečtí ú ední činitelé v obsazených krajích. Lidové 
noviny. Ň. 1Ň. 1ř41, roč. 4ř, č. 6ňň, s. ň. 
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Další propagandistický článek Českého slova se zaobírá nedostatečnou zdravotní péčí 

v Sovětském svazu, která je důsledkem bolševizace a která způsobila rozší ení různých 

onemocnění v zemi a zvýšenou úmrtnost, p ičemž p íčinou je vyvraždění inteligence, 

konkrétně léka ů, kterých je výrazný nedostatek, p ípadně je jejich profesionální úrove  

katastrofální. Jako p íklad je uváděn p ípad léka e Kozlovského, který pod vlivem 

alkoholu u dětského pacienta p i operaci slepého st eva sešil tenké st evo s tlustým a 

nechal následně pacienta vykrvácet.212 

 

V protektorátním tisku se v prosinci 1ř41 začínají objevovat zcela nové zpravodajské 

tendence, které se zamě ují na vyobrazení nep ítele Německa již nejen v podobě 

bolševismu a Sovětského svazu, ale rétorika propagandy poukazuje i na další nep átele. Od 

proklamace tak ka výhradně bolševického (žido-bolševického) nebezpečí inklinuje 

k zdůraz ování nebezpečí imperialismu, plutokracie a zedná ství. 

 

Obraz nep ítele je dále rozší en o další formu, a to zástupce československé londýnské 

vlády, zkráceně formulované jako „emigrace“. Londýnská exilová vláda je v Českém slově 

prezentována jako nefunkční a intrikující, prostoupená p íznivci Židů a bolševiků: 

„V česko-židovské emigraci v Londýně byla v poslední době zase jedna „kabinetní krize“. 

Pan Beneš sestavil novou, takzvanou státní radu, z jejíchž vedoucích míst odstranil všechny 

členy, kte í nebyli zcela srozuměni s bolševicko-židovským kursem. (…) Užší kruh kolem 

Beneše tvo í nyní skoro výlučně židovsko-bolševičtí dobrodruzi s víceméně zločineckou 

minulostí.“213 

 

Dalším z vyobrazených nep átel Německa bylo zedná ství. Tento prvek se mediálně 

prezentuje zejména v souvislosti se vzrůstajícím napětím vůči Spojeným státům, kdy 

americký prezident Roosevelt měl být zachycen v zedná ském oděvu, obdobně jako 

prezident Edvard Beneš, v jedné z lóží. Toto zjištění bylo Večerním Českým slovem 

p edkládáno jako senzační odhalení: „Jak se oznamuje k nalezení obrazu, který p edstavuje 

Roosevelta v úboru svobodných zedná ů, v kruhu Židů jako člena novoyorské lože, byl 

tento dokument nalezen v aktech jedné norské lóže svobodných zedná ů. Dokumentárně 

dokazuje těsnou spojitost válečného štváčce s židovsko-zedná skými kruhy, v jejichž st edu 
                                                           
212 NSGN. Hygienické poměry v SSSR. České slovo. Ňň. 1Ň. 1ř41, roč. ňň, č. ň0Ň, s. ň. 
213 NSGN. Intriky a spory londýnské emigrantské kliky. České slovo. 5. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. ŇŘ7, s. Ň. 
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byly vymyšleny ďábelské plány, podle nichž tyto temné postavy v čele s prezidentem chtějí 

zahnat Spojené státy do války.214 

 

I v tomto období byly po ádány tiskové porady, p ičemž se v prosinci roku 1941 

uskutečnily dvě, a to 5. prosince a 1ř. prosince. 

 

Na programu jednání první z těchto porad byl hlavním tématem plán nákladu deníků a 

jejich rozsah v průběhu nadcházejících vánočních svátků a Nového roku. Podstatnou však 

byla reflexe stávající vojenské situace německé armády a reakce na uve ej ování zpráv 

londýnského rozhlasu o ztrátách Německa, včetně zprávy o vlakovém neštěstí v Olomouci: 

„Dne 2Ř. listopadu rozší il londýnský rozhlas v německém hlášení následující zprávu: 

Vážné železniční neštěstí se p ihodilo ve st edu odpoledne v Olomouci. P i této katastrofě 

bylo mnoho německých důstojníků a mužstva zraněno a zabito. Jde o srážku nákladního 

vlaku s plně obsazeným vlakem pro dopravu vojska v olomoucké stanici. Nehledíc 

k velkému počtu zabitých a zraněných německých vojáků byl také zničen válečný materiál, 

který byl dopravován na ruskou frontu. T i vozy vlaku pro dopravu vojska byly úplně 

rozbity, další vážně poškozeny. Německé ú ady zatkly určitý počet českých železničních 

zaměstnanců.“215 

 

Reakcí na zahraniční vysílání byl pokyn týkající se způsobu dalšího informování. Pokyn 

byl iniciován konkrétní událostí, ale v důsledku měl obecnou platnost pro utvá ení 

mediálního obrazu německých nep átel. „Žádám vás, abyste tuto zprávu dob e umístili a 

na jejím podkladě praný ovali notorickou prolhanost londýnského rozhlasového vysílání. 

Je to velmi důležité, neboť se z ídka p ihodí p íležitost, aby takováto úplně vymyšlená lež 

mohla býti uvedena ad absurdum svědky z obyvatelstva nebo osobami, které se mohly 

p esvědčiti o tom, že se naprosto nic nestalo. Prosím vás, abyste na podkladě tohoto 

p íkladu prokázali ve svých komentá ích londýnskou prolhanost a nad to ještě rozvinuli 

myšlenku, že je p ec jen velmi pozoruhodné, že v době, kdy o „válečném štěstí“ 

spojeneckého plutokraticko-bolševického vojska nemohou již býti pochybnosti, se 

pokoušejí balamutiti lid o oslabení německé fronty tím, že praví, že mnoho vojáků zahynulo 

a mnoho materiálu bylo zničeno cestou na východní frontu. Zde nutno použíti dosti výrazné 

                                                           
214 ČTK. Zedná ství ubilo náš bývalý stát. České slovo. Ň1. 1Ň. 1ř41, roč. ňň, č. ň01, s. 1. 
215 Porady šéfredaktorů pražských listů 5. prosince 1ř41. (In: GEBHART, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka 
KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. V Praze: Karolinum, Ň010). 
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úpravy a dosti silných slovních výrazů a informovat čtená e o nové lži, která se týká právě 

Protektorátu. Není námitek, když v této souvislosti bude projeveno jisté uznání 

zaměstnanectvu protektorátních železnic a když se ekne, že tento dob e školený personál 

sám poskytuje záruku, že za normálních okolností – nep ihlížejíc ovšem k neštěstím, 

způsobeným vyšší mocí – se nemohou p ihoditi takové věci, jakých vymyslel londýnský 

rozhlas.“216 

 

Tisková porada z 1ř. prosince 1ř41 se nesla již v poměrně svátečním duchu, což prokazují 

p ednesené zdravice a bilancování spojené se závěrem roku. „Na dnešní konferenci, která 

je poslední v tomto roce, mám čest tlumočiti vám srdečnou vzpomínku pana státního 

prezidenta Dr. Emila Háchy. Dále mám čest a také potěšení vy íditi vám na této poradě 

up ímné díky pana ú adujícího náměstka p edsedy vlády a také dík celé vlády Protektorátu 

za práci, kterou jste v uplynulém roce ve svém oboru vykonali. Byla to práce nezištná, 

poctivá, svědomitá, byla to práce, která byla mnohdy konána s vypětím všech sil a použitím 

nejlepších schopností, ale byla to práce velmi záslužná a hodná proto plného uznání. 

Současně vám tlumočím p ání pana náměstka p edsedy vlády a vlády Protektorátu k 

nadcházejícím vánocům, p ání všeho nejlepšího a p ání dalšího plného zdaru ve vaší 

činnosti také v r. 1ř42.217 

 

P esto i v rámci této porady byly vydány pokyny týkající se způsobu reflexe končícího 

roku z pohledu bojů na východní frontě, které p ednesl vládní rada von Wolfram: 

„V p ehledech budiž poukázáno na to, jak ohromné prostory německé vojsko obsadilo 

v několika měsících, že právě oblasti, které se dostaly do německé moci, jsou jednou 

z nejdůležitějších základen pro získávání potravin a surovin v p íští době a i v měsících 

války, která ještě budou následovati, a že na druhé straně bolševici byli p ipraveni o své 

největší zásoby surovin, o továrny a o zbrojní st ediska. Dále budiž poukázáno na 

p ekonání velkých obtíží, působených p írodními silami, nap . na nemožné dopravní 

poměry, které byly znázorněny v četných filmových týdenících a které svědčí o tom, že 

německé vedení a jednotliví němečtí vojáci museli projeviti a ještě v budoucnosti projeví 

nesmírně tuhou a fanatickou vůli.“218 

 

                                                           
216 Tamtéž. 
217 Porady šéfredaktorů pražských listů 1ř. prosince 1ř41. (In: GEBHART, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka 

KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. V Praze: Karolinum, Ň010). 
218 Tamtéž. 
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6.4. Srovnání způsobu informování mezi červencem a prosincem 
1941  

Ve sledovaných obdobích, tedy v červnu a červenci 1ř41 a prosinci téhož roku, jsou 

seznatelné zásadní rozdíly, ale i styčná místa. 

 

Zpravodajství v uvedených obdobích plní účel nacistické propagandy, jejímž cílem je ve 

ve ejnosti vzbudit nep átelství proti Sovětskému svazu a s ním spojenému bolševismu a 

židovství. Německo své válečné cíle obhajuje nutností ochrany Evropy p ed barbarstvím a 

nebezpečím bolševismu, což dokládá vyobrazením zločinů Sovětského svazu a 

poukázáním na zvrhlost jeho systému. Tato rétorika pokračuje i v prosinci roku 1941. 

V daném období však výrazně ubylo zpravodajství z východní fronty, což souvisí se 

zpomalením a následnou stagnací postupu německé armády. Dalším faktorem je nastolení 

zájmu médií o nové události související se vstupem USA do války. 
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7. Sémiotická analýza a propaganda 

Způsob komunikace vedený ve sledovaných denících k danému tématu nastoluje 

adu otázek k výkladu textů z hlediska sémiologického a rovněž k vystižení principů 

nacistické propagandy. 

 

7.1. Obecný vhled do problematiky mýtu 

V rámci této problematiky je nutno odkázat na studii Lenky Lyso kové: „My a oni: Mýtus 

nep ítele v protektorátním denním tisku na p elomu června a července 1ř41“, která byla 

uve ejněna ve Sborníku Národního muzea v Praze - ada C – Literární historie, svazek 57, 

ročník 2012, čísle 4, str. 25–29. Autorka pro interpretaci obsahů vychází z publikace 

Rolanda Barthese Mytologie (2004), v níž je popsán způsob utvá ení mýtu pomocí 

vzájemných vztahů znaků: „Různé typy znaků vstupují do vzájemných vztahů a vytvá í tak 

takzvané sémiologické etězce, na jejichž základě může recipient „číst“ smysl sdělení. Nad 

těmito primárními sémiologickými etězci pak vyvstává rovina mýtu, která se významu 

primárního sémiologického etězce zmocňuje, aby na něm vystavila svůj vlastní.“219  

 

Barthes prezentuje mýtus jako specifický komunikační systém v tom ohledu, že je budován 

na základě sémiologického etězce, „který existuje p ed ním: je sekundárním 

sémiologickým systémem. Co je v primárním systému znakem (tj. celkem sužujícím koncept 

obraz), se v sekundárním systému stává prostým označujícím“.220 Mýtus je, jak uvádí 

Lyso ková: „Metajazykem nebo nesdělením. Recipient ho vnímá a p ijímá jaksi 

nevědomky, o to účinnější ale tato sdělení jsou. Jejich prost ednictvím totiž dochází k 

purifikaci skutečnosti a jejímu nekritickému p ijímání.“221 

 

Moderní mýtus je pak v Barthesově pojetí nositelem ideologie a dle jeho závěrů stojí na 

straně pravice222 a má schopnost učinit daný společenský ád nezpochybnitelným: „Mýtus 

má imperativní, interpelativní charakter: vyvstal z určitého dějinného konceptu, vyno il se 

p ímo z nahodilosti, ovšem vyhledává právě mne, je obrácen ke mně, podléhám jeho 

                                                           
219LYSO KOVÁ, Lenka. My a oni: Mýtus nep ítele v protektorátním denním tisku na p elomu června a 
července 1ř41, Sborník Národního muzea v Praze. ada C - Literární historie: Praha: Národní 
muzeum, Ň01Ň. roč. 5ř, č. 4, s. Ň5–29. 
220 BARTHES, Roland. Mytologie. Praha: Doko án, Ň004. Bod (Doko án), s. 11Ň-113. 
221 Tamtéž. 
222 Tamtéž, s. 147. 



58 

 

 

 

intencionální síle, vyzývá mne, abych p ijal jeho rozpínavou nejednoznačnost. Je vytvá ený 

a znovuvytvo ený proto, aby podával jednotná a p irozená vysvětlení rozporuplných 

událostí.“223  

 

7.2. Propaganda v kontextu nacismu 

Popis a reflexe nacistické propagandy vydá nejen na několik závěrečných prací, ale i p ímo 

na samostatný vědní obor. Terminologicky se pojem propaganda prosadil v 17. století jako 

nástroj boje proti reformaci. Označení propaganda získalo v běžné eči pejorativní 

konotace spojené s manipulací a negativním ovliv ováním.224 V běžné komunikaci je tento 

pojem vykládán jako „manipulace médií s cílem dosažení společenské kontroly“.225 

P ičemž tento výklad zastává i H. D. Lassewel, který o propagandě hovo í jako o 

„manipulaci ve ejným míněním prost ednictvím politických symbolů.“226 

 

Definiční znaky propagandy nejsou jednotné, a jak pravila osoba, která bývá označována 

za génia propagandy a která je současně jedním z hlavních strůjců nacismu, Joseph 

Goebbels: „Diskutovat o propagandě nemá mnoho smyslu. Propaganda není věcí teorie, 

nýbrž věcí praxe.“227  

 

Dále vystihuje podstatu a účel propagandy: „Na začátku každého politického hnutí je idea. 

Není nutné, aby tato idea byla zpracována v nějaké tlusté informativní a kritické knize. 

Dějiny dokazují, že největší světová hnutí povstala vždy tehdy, když vůdcové dovedli 

sjednotit své p ívržence jedním krátkým a populárně srozumitelným sloganem.“228  

 

Pro objasnění pojmu propaganda z hlediska teoretického je možné rovněž odkázat na 

publikaci Edwarda L. Bernayse s názvem Propaganda, která byla vydána v roce 1928. 

Tento autor se nestaví k propagandě a priori kriticky, naopak ji vnímá jako prost edek a 

důležitý prvek p i utvá ení a formování demokracie.229  

                                                           
223 BARTHES, Roland. Mytologie. Praha: Doko án, Ň004. Bod (Doko án), s.113. 
224 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Ň., p epracované vydání. Praha: Portál, Ň015, s. ň70. 
225 Tamtéž. 
226 Tamtéž. 
227 DUFFACK, J. J. a Joseph GOEBBELS. Dr. Joseph Goebbels: poznání a propaganda: komentovaný 
p eklad vybraných projevů. Praha: Naše vojsko, Ň00ř. Fakta a svědectví, s ř- 10. 
228 Tamtéž, s 11. 
229 „The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an 

important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute 
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Svůj výklad pojmu propaganda definuje následujícím způsobem: „Modern propaganda is 

a consistent, enduring effort to create or shape events to influence the relations of the 

public to an enterprise, idea or group.“230 

 

7.3. Mýtus a propaganda v kontextu sledovaných deníků 

Lyso ková ve své studii odkazuje na fakt, že v protektorátních médiích lze vysledovat 

celou adu mytických konceptů, které se vzájemně nejrůznějším způsobem prolínají, 

p ičemž se pak ve svém rozboru soust edí na ty, „které se podílely na utvá ení 

diskursivních kategorií MY a ONI.“231  

 

V kontextu této studie je možné navázat na autorku Lyso kovou, ať již v mýtech 

vymezených jejím rozborem, ale zejména rozvedením vlastních poznatků vyplývajících 

z p edmětu této práce. 

 

7.3.1.  Mýtus nepřítele a jeho vyobrazení 
Základním mýtem u Lyso kové je obraz nep ítele. „Hledání nep ítele a společný 

nekompromisní postup vůči němu byl od počátku jedním z pilí ů nacistické rétoriky, která 

stoupence tohoto hnutí nakonec vynesla k moci.“ Ve sledovaných tiskovinách je nep ítel 

označován různě.  V zásadě se jedná o Sovětský svaz, p ičemž hlavním „původcem“ zla je 

bolševismus, potažmo žido-bolševismus. Z tiskových porad po ádaných pro zástupce 

protektorátního tisku vyplynul explicitní pokyn, jak označovat nep ítele: „Pro zprávy a 

titulky o německo-sovětském konfliktu se znovu p ipomíná jazyková úprava, že totiž nelze 

psáti o Rusku a o ruské armádě, nýbrž výhradně o sovětském Rusku a rudé armádě.232 

                                                                                                                                                                                

an invisible government which is the true ruling power of our country.“  - BERNAYS, Edward. Propaganda: 

How the Media Molds Your Mind. 1. vyd. Brooklyn: Ig Publishing, 1928. 2004. 168 s.  
230 BERNAYS, Edward. Propaganda: How the Media Molds Your Mind. 1. vyd. Brooklyn: Ig Publishing, 

1řŇŘ. Ň004. 16Ř s. [„Moderní propaganda je trvající a důsledná snaha vytvo it a formovat události za 
účelem ovlivnění vztahu ve ejnosti ke společnosti, myšlence, nebo skupině lidí.“p eklad  J.H] 
231 LYSO KOVÁ, Lenka. Sborník Národního muzea v Praze. ada C - Literární historie: Praha: Národní 
muzeum, Ň01Ň. roč. 5ř, č. 4, My a oni: Mýtus nep ítele v protektorátním denním tisku na p elomu června a 
července 1ř41, s. Ň6.  
232 Vládní rada von Wolfram podal dále tento výklad: Chtěl bych poukázati na to, že „Národní Práce“ i dnes 
opět p ináší nadpis: „S Ruskem bude poražena i Anglie.“ Několikrát jsem již opakoval, že pouhé označení 
„Rusko“ není p ípustné, že spíše se musí užívati názvů „Sovětské Rusko“, „Sovětský režim“, „Moskevští 
držitelé moci“ nebo „Bolševici“ apod. Jest velmi mnoho lidí, kte í právem íkají, že jsou Rusové a považují 
za osobní útok a urážku, mluví-li se v souvislosti s dnešním ruským režimem pouze o Rusku, neboť nejsou 
bolševiky, ale jsou Rusy, jako nap . Bělorusové, Rusíni, Ukrajinci atd. Německá íše bojuje nikoli s ruským 
národem, nýbrž s bolševickým režimem a jeho držiteli moci, s duchem, který po dvacet let za pomoci knuty 
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Ve sledovaných denících je však možno najít různorodou identifikaci nep ítele. Primární je 

však spojitost se židovstvím a bolševismem, prezentovaným pod konstruktem žido-

bolševismus. Vykreslený obraz je stavěn na premise, že Židé vedou Sovětský svaz vst íc 

katastrofě. 

 

V p ípadě zedná ství je pot eba upozornit na publikování článku týkajícího se „odhalení 

zedná ského komplotu“ ve Večerním Českém slově. Článek má poskytovat senzační 

sdělení o odhalení dokumentů dokládajících, „jak byl český národ zedná skými spiklenci 

pod rouškou vlastenectví zap ahán do služeb světového židovstva“. Toto až barokně 

vystavěné sdělení má vypovídat o odhalení lóže, jejímž členem měl být i prezident Beneš a 

další p edstavitelé ve ejného života, mimo jiné brat i Čapkové, a která měla ovládat 

činnost nap íklad Sokola.233 

 

7.3.2. Mýtus vůdce 

Patrně nejvýznamnější mýtus z hlediska propagandy je mýtus vůdce.  Vůdce má jakousi 

archetypální podobu vyvoleného, p edurčeného, p ičemž tento mýtus úzce souvisel s 

kultem osobnosti pěstovaným kolem Adolfa Hitlera.  

 

„Už Hitlerův nástup k moci byl spojen s mytickou p edstavou p icházejícího mesiáše, byť 

tuto p edstavu německá společnost v době, kdy se stal kanclé em, ještě většinově nesdílela. 

Tuto p edstavu od počátku ší ila nacistická propaganda prost ednictvím stranického listu 

Völkischer Beobachter. Ten o novém kanclé i referoval jako o „kanclé i národního 

povznesení.“ Poté, co se Hitler chopil moci, se postava vůdce stala mytickým ztělesněním 

„vzk íšeného“ Německa, spásy německého národa, dobra a humanity. Tuto p edstavu dál 

rozvíjela a živila německá média ovládaná Ministerstvem propagandy. Totéž se dělo i v 

protektorátu. Mýtus vůdce – spasitele vítězícího nad nep áteli a potírajícího všechny jejich 

úklady tak z etelně prostupoval všemi mediálními obsahy a měl posilovat víru v to, že 

                                                                                                                                                                                

ovládal ruský národ. Žádám vás, abyste na to brali z etel a v textu i nadpisech dbali, aby se nepoužívalo jen 
názvu „Rusko“. Viz Mimo ádné porady šéfredaktorů pražských listů ŇŇ. června 1ř41, ř a 17:ň0 hodin (In: 
GEBHART, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v 
Protektorátu Čechy a Morava. V Praze: Karolinum, 2010).  
233 Jind ich Bartoš. Večerní České slovo. ŇŇ. 1Ň. 1ř41. roč. Ňň, č. ň01, s. 1 a Ň. 



61 

 

 

 

nep átelé Německa budou zničeni. Z Adolfa Hitlera se tento spasitelský koncept zčásti 

p esouval i na jeho spolupracovníky nebo vojáky.“234  

 

Nejevidentněji je tento prvek patrný v článku „Vůdce p evzal vedení pozemního vojska. 

Vedení celé íšské branné moci spojeno s vrchním velením pozemního vojska ve Vůdcových 

rukou.“ Tento článek ze dne Ňň. prosince 1ř41 otiskla Národní politika. Primární 

sémiologický etězec je plněn konceptem označujícím Adolfa Hitlera jakožto Vůdce se 

soust eděnou vojenskou mocí, p ičemž konotuje jeho neomylnost a geniálnost v p ípadě 

vojenských tažení. 

 

7.3.3. Mýtus konečného vítězství a neporazitelnosti německé 
armády 

Jako primární sémiologický etězec je v tomto p ípadě možné označit koncept, dle kterého 

Německo p ekonává hrozby a útrapy s cílem konečného a definitivního vítězství. V 

sekundárním sémiologickém systému se význam posouvá a konotuje nevyhnutelnost 

německého vítězství. Určitá diferenciace je mezi počátkem bojů na východní frontě 

v červnu 1ř41, kdy deníky publikovaly zprávy z fronty doprovázené jasným sdělením o 

obsazování měst a soustavném postupu hluboko do vnitrozemí, „Nezadržitelný postup na 

celé frontě“235, „Osud rudých u Minsku zpečetěn“236, kdežto v období prosince 1ř41 

docházelo k indiferentním sdělením typu „Úspěšné pronikání p ed Moskvou.“237 

 

7.3.4. Multiplikovaný mýtus 

Pro specifickou charakteristiku mýtu, který byl vysledován v rámci p edkládané studie, je 

možné vymezit konstrukt multiplikovaného mýtu, který směšuje vícero mýtů dohromady 

pro větší umocnění a synergii sdělovaného obsahu.  

 

Jedním z takovýchto typů mýtu může být informace: „Finsko se vysvobozuje z pěsti rudého 

násilí“238. Obsahem tohoto článku je výpověď o útlaku a násilnostech na finských 

občanech po skončené Zimní válce se Sovětským svazem, p ičemž finský státní prezident 

                                                           
234LYSO KOVÁ, Lenka. Sborník Národního muzea v Praze. ada C - Literární historie: Praha: Národní 
muzeum, Ň01Ň. roč. 5ř, č. 4, My a oni: Mýtus nep ítele v protektorátním denním tisku na p elomu června a 
července 1ř41, str. Ň5–29.  
235 ČTK. Nezadržitelný postup na celé frontě. Lidové noviny, 5. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ňň5, s. 1. 
236 ČTK. Osud rudých u Minsku zpečetěn. Lidové noviny. 7. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ňň7, s. 1. 
237 NSGN. Úspěšné pronikání p ed Moskvou. Lidové noviny. ň. 1Ň. 1ř41, roč. 4ř, č. 617, s. 1. 
238 al. Finsko se vysvobozuje z pěsti rudého násilí. Večerní České Slovo. ŇŘ. 6. 1ř41, roč. Ňň, č. 150, s. 1. 
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zde shrnuje útrapy finského národa v podobě agrese Sovětského svazu v rámci Zimní 

války a následného vměšování do vnit ních poměrů za účelem zničení a bolševizace 

Finska: „Chtěli Finsko zničit vnit ním pučem nebo násilím. Už v listopadu 1ř40 žádal 

Molotov volnou ruku vůči Finsku. Finský státní prezident vyslovil dík Vůdci za to, že tyto 

sovětské požadavky odmítl. Ale dnes je situace jiná, dnes s geniálním Vůdcem na straně 

Finska.“239 

 

V sekundárním etězci je možno text interpretovat z hlediska mýtu rudého teroru v podobě 

označení „rudí“, tedy bolševici agresivně strojící komplot proti svébytnému národu, který 

byl ochráněn geniálním Vůdcem – obhájcem a strůjcem míru. Další konotací pak je 

sdělení, že malé národy nejsou osamoceny, ale jsou pod ochranou Vůdce. 

 

Mýty tedy nemusí být prezentovány jen izolovaně, ale mohou kumulovat vícero typů, ať 

již jako etězec vyjmenovávaných složek, tedy ve formě výčtu, či ve formě stup ujícím, 

kdy účelem je synergie obsaženého sdělení. 

 

7.3.5. Jazyk a obraz 

Kromě p ípadů výše popsaných mýtů lze sledovat působení propagandy i volbou forem. 

Propagandistické postupy je možno zaznamenat v p ípadě volby jazyka, eventuálně užití 

obrazové složky. 

 

Ve sledovaných článcích je prezentována obrazová složka jako mapové vyobrazení 

postupu německých vojsk a s tím spojené válečné úspěchy. P ičemž i tato složka podléhá 

určité manipulaci, či lépe ečeno ú edním pokynům, a to v podobě omezení zobrazení 

Sovětského svazu jen na jeho okrajovou, k Evropě p iléhající část, jak vyplynulo 

z tiskových porad: „Také nebuďtež uve ejňovány mapy celého Ruska, nýbrž jen 

pohraničních oblastí; p ejí si toho vojenské kruhy.“ 240 

 

Další zaznamenanou oblastí propagandy je proklamace úspěchů německé armády na frontě 

v podobě prezentace výjevů dobytých měst. Obrazová složka je tvo ena soubory 

                                                           
239 Tamtéž. 
240 Mimo ádná porada šéfredaktorů pražského tisku Ňň. června 1ř41, 17 hodin. „Dostupné In: GEBHART, 

Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a 
Morava. V Praze: Karolinum, 2010. 
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vyobrazení, mající za cíl ochromit a utvrdit víru v konečné vítězství, spolu 

s nezadržitelným postupem vojsk na východní frontě.  

 

Obrazové ztvárnění nep átel v tisku není časté, dochází-li však k němu, je 

propagandisticky využito k potvrzení rasové nad azenosti Němců. Sovětští vojáci jsou 

vyobrazováni jako zástupci méněcenných ras. Tento typ zobrazení je možné zaznamenat 

v Národní politice nap íklad dne 1ř. 7. 1ř41. Obrazová složka, p edložená v p íloze č. Ň, 

líčí p íslušníky ras a etnik žijících na území Sovětského svazu jakožto méněcenné a 

pod adné osoby. 

 

S těmito tendencemi koresponduje sdělení z tiskové porady ze dne Ň6. 6. 1ř41, kde byly 

dány predispozice k možným rasovým komentá ům: „P i úvahách o sovětech není zatím 

t eba nějak zvlášť stavět proti sobě Židy a nacionální Rusko. Rovněž by nebylo dob e psát i 

proti panslavismu, snad až někdy později. Průměrný Čech již na základě prvních fotografií 

sovětských zajatců nebude je jistě považovat za pokrevní bratry.241 

 

Pro práci s emocemi, hněvem a strachem jsou užita vyobrazení, která dokládají zrůdnost 

bolševismu v podobě masových vražd a poprav politických odpůrců a civilních obyvatel. 

Tato kategorie vyobrazení byla ve sledovaných denících zastoupena zejména v p ípadě 

nálezu míst hromadných poprav, jako p i dobytí Lvova, kde bylo nalezeno několik tisíc 

mrtvých politických věz ů.242  

 

Fotografie v Lidových novinách dne 10. července 1ř41 je doplněna o popisek: 

„S nelidskou krutostí povraždili na hrůzný Stalinův rozkaz bolševici a jejich GPU nesčetné 

politické vězně, muže i ženy. Ve Lvově bylo takto povražděno p es t i tisíce vězněných 

Ukrajinců“.243  

 

Na obrazovou složku byly z hlediska propagandy kladeny vysoké nároky a bylo 

požadováno, aby deníky věnovaly této stránce informování náležitou pozornost. Na 

pravidelné týdenní poradě šéfredaktorů denních listů dne 7. července 1ř41 zaznělo 

                                                           
241 Pravidelná týdenní porada šéfredaktorů denních listů dne Ň6. června 1941. In: GEBHART, Jan, Barbara 

KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. V 

Praze: Karolinum, 2010. 
242 Weltbild. S nelidskou krutostí. Lidové noviny, 10. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ň46, s. 1. 
243 Blíže k tomuto tématu obrazová p íloha č. Ň. 
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hodnocení: „Obrázky o sovětských ukrutnostech ve Lvově a jinde p inesly jen České slovo, 

Národní politika a Polední list, p ičemž jedině poslední časopis uve ejnil obrázky dob e a 

splnil tím svůj úkol. Národní politika, ač listem občanským, p inesla obrázek na druhé 

straně a tak malý, že je velmi nez etelný. Měla této věci věnovat větší pozornost. Bylo by 

zajímavé a poučné srovnat s českými listy to, co z událostí ve Lvově a Dubně vytěžili 

zahraniční dopisovatelé z Berlína. Tedy zítra a pak v pátek je žádoucí otisknout další 

obrázky a věnovat jim aspoň půl strany.“ 244 

 

Otištěné výjevy měly za cíl ot ást čtená em a obrátit jeho hněv proti nep íteli, v tomto 

p ípadě Sovětskému svazu, potažmo bolševismu, p estože byly uvedené snímky na týdenní 

poradě šéfredaktorů denních listů dne 7. července 1ř41 shledány jako neestetické: 

„Nejdůležitějším tématem dne je obrázkový materiál o ukrutnostech bolševiků ve Lvově a 

v jiných ukrajinských městech. Není sice estetické otiskovat tyto snímky, ale je nutno 

poukázat na nelidské bolševické metody a hrůzy tohoto systému, který dnes stojí zde 

doslovně s plnými kalhotami. Německá armáda pokračuje plánovitě ve svém postupu, 

prolamuje jednu adu opevnění za druhou a tím se u bolševiků uvolňují jakési rasové pudy, 

které vedou na Ukrajině ke st ílení rukojmí a k jiným ukrutnostem.“245 

 

Dalším prvkem německé propagandy je cílené a účelové užívání jazyka. Z provedené 

analýzy obsahu bylo vysledováno, že pro zvýšení emotivnosti jsou užívány jazykové 

prost edky, které do značné míry konotují obsah, burcují či utvrzují v konkrétních 

postojích.  

 

Na základě rozboru obsahů jednotlivých zpráv bylo zjištěno i nez ídkavé užívání 

eufemismů.  Lidové noviny dne 1. prosince 1ř41 značně eufemisticky pojednaly o 

hromadném zabíjení rostovských obyvatel německou armádou: „Aby dosáhli svého cíle, 

šly sověty dokonce tak daleko, že štvaly obyvatelstvo v Rostově proti mezinárodnímu právu 

do boje v týle německého vojska. Plánovité odvolávání německého okupačního vojska 

z užší městské oblasti zjednává nyní p edpoklad, aby nezbytnými odvetnými opat eními 

                                                           
244 Pravidelná týdenní porada šéfredaktorů denních listů dne 7. července 1ř41. (In: GEBHART, Jan, Barbara 
KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ. ízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. V 

Praze: Karolinum). 
245 Tamtéž. 
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bylo rostovské obyvatelstvo bezohledně odkázáno do mezí, stanovených mezinárodním 

právem.“ 246   

 

Je zcela evidentní, že německá armáda domáhající se mezinárodního práva svá odvetná 

opat ení prováděla s náležitou brutalitou a tvrdostí, p esto mediálně maskovala tento 

postup jako „nezbytná odvetná opat ení“. Za určitý eufemismus je do značné míry možné 

považovat i výraz „poziční válka“, když fakticky šlo o p echod do defenzívy a byl volen 

postupný ústup německých vojsk. Označení „poziční“ však konotuje určitý p edem 

zamýšlený strategický plán bojů, plně v souladu s původními plány vedení operací na 

východní frontě. 

 

V analyzovaných textech bylo zaznamenáno hojné užívání metafor. Večerní České slovo 

6. prosince 1ř41: „Anglie se potácí v bezradnosti – Chromý v závodech chce pomáhat 

kulhavému.“247 Ale i invektivního vyjad ování, majícího za cíl dehonestovat a tím poko it 

dotyčnou osobu. Večerní České slovo 6. prosince 1ř41: „Roosvelt propadá šílenství.“248 

Obsahem tohoto článku je seznámení čtená ů se snahou amerického prezidenta učinit 

výpad „proti Evropě“ v počtu pěti milionů vojáků, p ičemž jsou využívána slovní spojení 

jako „Roosvelt je nejen největší válečný štváč, ale také šílenec, který ve svém chorobném 

zaujetí ztrácí i smysl pro možnost uskutečnění svých plánů.“249 

 

Dalším p íkladem, který se opět týká amerického prezidenta Roosvelta, je označení tohoto 

státníka jako „Židovského zloducha“ a „Nejhoršího zločince a k ivop ísežníka všech dob.“ 

Děje se tak ve Večerním Českém slovu dne ř. prosince 1ř41 ve zprávě označené „Ve 

službách Židů a zedná ů.“250 

 

Vraťme se však od jazykových prost edků k obrazovým. Ve snaze dehonestovat užívá 

propaganda i osvědčený prvek karikatury. V tomto p ípadě je jednoznačně dominantním 

periodikem Večerní České slovo, kde byl uvedený útvar výlučně zaznamenán. V měsíci 

                                                           
246 ČTK. Odvetná opat ení proti Rostovu. Lidové noviny. 1. 1Ň. 1ř41, roč. 4ř, č. 61ň, s. 1. 
247 Btš. Anglie se potácí v bezradnosti – Chromý v závodech chce pomáhat kulhavému. Večerní České slovo. 
6. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. ŇŘř, s. 1. 
248 Btš. Je možný vpád do Evropy? Večerní České slovo. 6. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. ŇŘř, s. 1. 
249 Tamtéž. 
250 ČTK. Ve službách Židů a zedná ů. Večerní České slovo. ř. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. Ňř1, s. 1. 
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prosinci roku 1ř41 bylo otištěno několik karikatur, které cílily nap íklad na Stalina, nebo 

Winstona Churchila a F. D. Roosvelta.251 

 

Stalin je vyobrazen se smrtkou, která jej vyzývá k vyslání dalších záloh. Tento výjev měl 

parafrázovat neúspěchy sovětských záloh, jdoucích na jistou smrt. 

  

V p ípadě amerického prezidenta je hlavním znakem antisemitismus, a to v kontextu 

propagandy, která hlásila jeho pod ízenost židovskému vlivu.  Winston Churchil je 

ztvár ován jako alkoholik s obligátním doutníkem v ústech. 

 

Dalším signifikantním znakem propagandy, vypozorovaným v denících, je snaha 

nacistické ideologie o ohromení v podobě kvantifikování a hypertrofovaném líčení 

událostí.252 Pokud je ve sledovaných denících sdělován úspěch německých vojsk, pak se 

hodnotí jako „Nesmírné výsledky“,253 „Mohutné úspěchy“.254 V p ípadě zajatých osob a 

uko istěných objektů je p edpokladem ohromení čtená e číselné vyjád ení: „Dalších 220 

sovětských tanků uko istěno.“255, „Počet zajatých vzrostl na 300 000.“256, „Dvacet tisíc 

rudých p eběhlo.“257 Patrná je i hyperbola: „Obrovská zničující bitva u Bialystoku ukazuje 

ve svém závěru, osvětlena číslicemi sovětských ztrát, stále gigantičtější rozměry. Nesmírné 

spousty válečného materiálu, tisíce tanků děl a letadel, p es půldruhého sta tisíc zajatců 

odhaluje světu rozsah nebezpečí, jímž byla sovětská branná moc, p ipravována v týle 

Evropy k útoku na ni.“258 

 

Uvedené prost edky mají za cíl utvrdit čtená e v p esvědčení, že německé vítězství je 

nevyhnutelné, a to nejen pro sílu Německa a statečnost německých vojáků, ale zejména 

z důvodu, že vedený boj je bojem spravedlivým a oprávněným.  Nep átelé jsou naopak 

soustavně vykreslováni způsobem, který má odhalit jejich morální slabiny, záke nost a 

                                                           
251 Blíže p íloha č. ň. 
252 P íkladem mohou být lidová shromáždění, masové akce včetně Olympijských her v Berlíně roku 1řň6, 
organizování nacistických sjezdů, p íkladem může být pramen v podobě filmu Leni Riefenstahlové Triumf 
vůle (1řň5), který zachycuje posedlost masovostí. [Poznámka J. H.] 
253 ČTK. Nesmírné výsledky. Lidové noviny. 1. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ňŇř, roč. 4ř. s. 1. 
254 ČTK. Mohutné úspěchy. Lidové noviny. ň. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ňňň, roč. 4ř. s. 1. 
255 ČTK. Dalších ŇŇ0 sovětských tanků uko istěno. Lidové noviny, ň. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ňňň, s. 1. 
256 ČTK. Mohutné úspěchy. Lidové noviny, ň. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ňňň, s. 1. 
257 ČTK. Německá vojska dosáhla Dněpru. Lidové noviny, 6. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ňňř, s. 1. 
258 vi. Sovětská branná moc. Lidové noviny, 5. 7. 1ř41, roč. 4ř, č. ňň7, s. Ň. 
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zapojení do komplotů, ať již v podobě žido-bolševismu, plutokracie, či ve spojení se 

zedná stvím.  

 

Nahlédneme-li na analyzované obsahy prizmatem dnešní teorie rámcování, pak můžeme 

konstatovat, že základním rámcem pro informování o napadení Sovětského svazu 

Německem je souboj dobra se zlem.   
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Závěr  
Napadení Sovětského svazu nacistickým Německem v červnu roku 1ř41 rozhodným 

způsobem změnilo průběh Ň. světové války. Útok na Sovětský svaz měl výraznou reflexi 

ve změně rétoriky německých p edstavitelů, a to zejména v kontextu nutnosti zdůvodnění 

odklonu od mírové smlouvy se Sovětským svazem.  Změna rétoriky, nutnost nové 

argumentace a pot eba získání podpory ve ejnosti - to vše se výrazným způsobem promítlo 

do protektorátního tisku, resp. zpravodajství. 

 

V Protektorátu nebyla možnost svobodného způsobu informování. Tisk podléhal p ísnému 

dozoru a cenzu e p íslušných íšských orgánů a institucí. Obsah zpravodajství byl stavěn 

na p edem schválených, oficiálních podkladech poskytovaných íšskými agenturami. 

Deníky p istupovaly ke zpravodajství jednotně, v souladu se záměry německé propagandy 

a s pokyny vyplývajícími z pravidelných tiskových porad po ádaných vládním radou von 

Wolmarem.  

 

Podstatným poznatkem je, že zpravodajství bylo p evážně p ebíráno z tiskové agentury, 

konkrétně z ČTK, která však plně podléhala německým orgánům. Investigace, p ípadně 

vlastní žurnalistika byla eliminována, omezovala se jen na p edem určené komentá e k 

aktuálním událostem. Komentá e a glosy byly pod pečlivým dohledem p íslušných orgánů. 

P ípadné odchýlení se od pokynů mohlo mít následky nejen pro jednotlivce, ale pro celou 

redakci, eventuálně mohlo vést i k pozastavení konkrétního periodika. 

 

Základní premisa informování vycházela z líčení Sovětského svazu jakožto nep ítele 

Evropy a barbarského, bezskrupulózního bolševického systému, který svojí rozpínavostí 

ohrožuje nejen samotnou existenci Evropy, ale i základy její kultury. Toto zjištění 

jednoznačně potvrdilo p edpoklady tezí této práce. 

 

Analýza zpravodajství vybraných tiskovin prokázala pozoruhodný posun v obsahu 

informování v období června 1ř41 a prosince téhož roku. Zatímco v létě 1ř41 bylo 

zpravodajství oslavou úspěchů německé armády a jejího nezadržitelného postupu a rovněž 

deklarací spolupráce s evropskými spojenci Německa, v zimě 1ř41 je z ejmé jistá 

opatrnost p i informování o situaci na východní frontě. Úspěchy německé armády už 

nejsou shledávány v souvislém postupu do vnitrozemí Sovětského svazu, ale v taktickém 
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zvládání složitých bojových situací způsobených extrémním zimním počasím. Ofenzíva je 

spojena s p echodem do pozičních bojů a nep ítel je popisován jako agresor provádějící 

záke né útoky proti německé armádě. 

 

V prosinci 1941 pak je logicky, v souvislosti s celosvětovým vývojem, zejména pak 

vstupem Japonska a USA do války, pozornost médií rozptýlena vícero směry.  Na jednání 

amerického prezidenta a také londýnskou exilovou vládu. 

 

Pro informování protektorátního tisku v prosinci 1ř41 je pak symptomatické rozší ení 

obrazu nep ítele, jemuž musí hrdinné Německo čelit. Vedle Sovětského svazu a žido-

bolševického komplotu je jako nebezpečný nep ítel vyobrazován rovněž imperialismus, 

plutokracie a zedná ství.  

 

Veškeré komunikační prost edky protektorátních tiskovin jsou plně pod ízené záměrům 

sdělení, budovaných na principu mýtu německého národa jako národa vyvoleného, 

neporazitelné německé armády a osvíceného geniálního vůdce v osobě Adolfa Hitlera. 

Metody a formy německé propagandy jsou detailně a efektivně propracovány. Vždy jsou 

postaveny na vynikající znalosti působení jednotlivých prvků, ať již jazykových, 

obrazových či stylistických. Lze tak konstatovat, že Německu se zda ilo prost ednictvím 

protektorátního tisku vystavět mediální obraz Sovětského svazu jako extrémně 

nebezpečného, nevyzpytatelného nep ítele, který se neštítí záludností a jenž usiluje o 

zničení všech hodnot, na nichž je budována Evropa, a o vyvraždění každého, kdo nesdílí 

jeho postoje. Vítězná válka s takovým nep ítelem je pak p ímo svatou povinností 

vyvoleného německého národa. 
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Summary 

The invasion of the Soviet in June 1941 decisively changed the course of the Second 

World War. The attack on the Soviet Union had a strong reflection on the turn in the 

rhetoric of German officials, especially in the context of the need to justify a departure 

from the peace treaty with the Soviet Union. The change in rhetoric, the necessity of new 

argumentation and the need to obtain public support - all this was reflected in the 

protectorate press, Reporting. 

 

The press was subject to the strict supervision and censorship of the relevant nazis 

authorities and institutions in the region. The content of the newsletter was based on pre-

approved, official evidence provided by the Reich agencies. The journals approached the 

news uniformly, in accordance with the intentions of propaganda and the instructions 

resulting from the regular press conferences organized by the chancellor Wolmar. 

 

Essential knowledge is that the news was largely taken over from the press agency, 

specifically CTK, which was fully subject to the German authorities. Investigation or 

journalism itself has been eliminated, limited to pre-determined comments on current 

events. The comments and the glossaries were subject to close supervision by the 

competent authorities. Any deviation from the guidelines could have consequences not 

only for individuals but for the entire editorial office, possibly leading to the suspension of 

a particular periodical. 

 

The basic premise of the information was based on the depiction of the Soviet Union as an 

enemy of Europe and a barbaric, unscrupulous Bolshevik system, which by its 

expansiveness threatens not only the very existence of Europe but also the foundations of 

its culture. This finding unequivocally confirmed the assumptions of the thesis. 

 

The analysis of news coverage of selected prints has shown a remarkable shift in the 

content of the information in June 1941 and December of the same year. While in the 

summer of 1941 the news was a celebration of the successes of the German army and its 

unstoppable progress, as well as a declaration of cooperation with the European Allies of 

Germany, in the winter of 1941 there was a certain caution in informing the situation on 

the Eastern Front. The successes of the German army are no longer found in a continuous 
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process into the interior of the Soviet Union, but in tactical management of complex 

combat situations caused by extreme winter weather. The offensive is associated with the 

transition to positional fights, and the enemy is described as an aggressor performing 

insidious attacks against the German army. 

 

In December 1941, logically, in the context of global developments, especially the entry of 

Japan and the US into the war, the media's attention was scattered in several directions. At 

the meeting of the American President and also the London Exile Government. 

 

To inform the Protectorate Press in December 1941, there is a symptomatic extension of 

the image of the enemy, which heroic Germany must face. In addition to the Soviet Union 

and the Judeo-Bolshevik complot, imperialism, plutocracy and freemasonry are also 

portrayed as a dangerous enemy. 

 

All means of communication of protectorate prints are fully subject to the intentions of the 

messages built on the principle of the myth of the German nation as the nation of the 

chosen, invincible German army and enlightened genius leader in the person of Adolf 

Hitler. Methods and forms of German propaganda are elaborately and efficiently 

elaborated. They are always built on excellent knowledge of the effects of individual 

elements, whether linguistic, visual or stylistic. It can be said that Germany has succeeded, 

through the protectorate press, to build the media image of the Soviet Union as an 

extremely dangerous, unpredictable enemy who does not feel frustrated and seeks to 

destroy all the values on which Europe is built and to slaughter anyone who does not share 

his attitudes. The victorious war with such an enemy is then the holy duty of the chosen 

German nation. 
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Příloha č. 1: Vyobrazení nepřítele. 

 
Obrázek č. 1 p edstavuje typy sovětských vojáků. Komentá : „Vlevo válečný zajatec 
z východní fronty; vpravo židovský sovětský voják.“ (Zdroj: Ceps. Národní politika. 17. 7. 
1ř41. roč. 5ř, č. 1ř6, s. Ň). 

 

 

 

Obrázek č. Ň je dalším ze ší ených p edobrazů sovětských vojáků. Dobový komentá : 
„Tvoji brat i? Na nárožích a za výkladními sk íněmi v našich městech se nyní objevily tyto 
plakáty. Typy zajatých bolševických vojáků ukazují, jaké to armádě určili držitelé moci 

v Sovětském svazu úkol p inésti sovětské „vymoženosti“ do zemí st ední Evropy. Ne, to 
opravdu ani ve snu nejsou naši brat i!“ (Zdroj:  Ceps. Tvoji brat i? Národní politika. 19. 7. 

1ř41. roč. 5ř, č. 199, s. 2). 
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Obrázek č. ň: „Typy sovětských vojáků. V našich ulicích jsou nyní vylepeny plakáty, na 
kterých jsou obrázky povedených typů sovětských vojáků. Na první pohled může každý 
poznati, že tyto obličeje nemají pranic společného se slovanstvím, ani s evropskou 

kulturou.“ 

(Zdroj: Ceps. Národní politika. 1ň. 7. 1ř41. roč. 5ř, č. 192, s. 3). 
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Příloha č. 2: Vyobrazení vraždění v Sovětském svazu. 

 

 

Dobový komentá : „Bolševická zvěrstva Rožance. K ukrutným zločincům bolševiků došlo 
v obci Rožance. Židé a rudí udali tam sedláky pro jejich p átelské smýšlení s Němci a 
vydali je všanc mučednické smrti.“ (Zdroj: P. B. Z a Scheri. Národní politika. ř. 7. 1ř41. 
roč. 5ř, č. 1Řř, s. 1). 
 

 

Citace z deníku Národní politika: „Ve vězení GPU ve Lvově bylo post íleno p es 3000 
Ukrajinců. Náš obrázek zachycuje hrůzný pohled na mrtvoly, v adách položené p ed 
věznicí.“ (Zdroj: Associated Press. Bolševický krvavý čin ve Lvově. Národní politika. Ř. 7. 
1ř41. roč. 5ř, č. 1ŘŘ, s. Ň). 
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Tento výjev p edkládá vyobrazení z masové popravy a vraždy sovětské armády 
s podtitulem „Bestiální adění bolševiků ve Lvově.“ (Zdroj: P. B. Z. Národní politika. ř. 7. 
1ř41. roč. 5ř, č. 1Řř, s. Ň). 
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Komentá  k této fotografii uvádí následující: „Dokumenty o ádění GPU ve Lvově, nelidsky 
zohavené mrtvoly Ukrajinců, jichž bylo p es t i tisíce povražděno ve lvovských vesnicích 
p íchodem německého vojska.“ (Zdroj: Associated Press – ČTK. Lvov vydává svědectví, 
co bolševismus chystal Evropě. Lidové noviny. 11. 7. 1ř41. roč. 5ř, č. 1Řř, s. Ň). 
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Příloha č. 3: Karikatury. 

 

 

Zdroj: Ceps. Večerní  České slovo. 10. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. ŇřŇ, s. 1. 

 

Zdroj: Ceps. Večerní  České slovo. 4. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. ŇŘ7, s. 2. 
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Zdroj: Ceps. Večerní  České slovo. Ř. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. Ňř0, s. 1. 

 

 

Zdroj: Das Reich. Večerní  České slovo. Ň7. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. ň05, s. 3. 

 

 

 



87 

 

 

 

 

Zdroj: Ceps. Večerní  České slovo. 3. 1Ň. 1ř41, roč. Ňň, č. ň05, s. 2. 

 

 

 Zdroj: Kraft. Weltbild - ČTK. Večerní  České slovo. 3. 12. 1941, roč. Ňň, č. ň05, s. 1. 

 

 


