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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá událostmi v Protektorátu Čechy a Morava v období od 

září do prosince 1941 a jejich obrazem ve vybraném dobovém českém tisku. Během 

září 1941 zesílila vlna odboje na území Protektorátu, která byla završena úspěšnou výzvou 

londýnského rozhlasového vysílání k bojkotu protektorátního tisku českou společností. Na 

konci září 1941 bylo náhle oznámeno onemocnění říšského protektora Konstantina von 

Neuratha. Jeho roli v Protektorátu měl následně ve funkci zastupujícího říšského protektora 

plnit Reinhard Heydrich. Právě s jeho osobou je spojeno následující období, kdy docházelo 

k vážným represáliím na české společnosti. Vedle vyhlášení stanného práva patřilo mezi 

nejvýznamnější události zatčení ministerského předsedy protektorátní vlády Aloise Eliáše, 

úmrtí významného aktivistického novináře Karla Lažnovského a zostřující se protižidovská 

opatření, v jejichž rámci byla v tomto období započata fáze faktické realizace konečného 

řešení židovské otázky. 

Práce analyzuje, jakým způsobem byly události poslední třetiny roku 1941 prezentovány 

ve vybraném českém legálním tisku, který byl propagandistickým a manipulačním 

nástrojem okupační moci, a jak bylo dění podáváno ve vybraném periodiku ilegálním a 

exilovém. 

 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on events in the Protectorate of Bohemia and Moravia 

from September to December 1941 and their image in the selected Czech periodical press. 

During September 1941, there was an intensified wave of resistance, which was culminated 

by a successful proclamation of the London radio broadcasting to boycott the Protectorate 

Press by the Czech society. At the end of September 1941, it was suddenly announced 

that the Protector Konstantin von Neurath is ill. His role in the Protectorate should be then 

filled in by Reinhard Heydrich as a deputy Protector. He is the person associated 

with the following period, when serious reprisals against the Czech society took place. 

In addition to the declaration of martial law, the most important incidents where an arrest 

of the Prime Minister of the Protectorate Alois Eliáš, a death of the prominent activist 

journalist Karel Lažnovský and worsening of anti-Jewish measures, including the start 

of the actual realization of the Final Solution of the Jewish Question. 



 

 

 

The thesis analyses a way of presentation of the events of the last third of 1941 

in the selected Czech official press, which was used as a propaganda and manipulation 

instrument of the occupation power, and a way of presentation in the selected illegal 

and exile Czech periodicals. 
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Úvod 

Události v Protektorátu od září do prosince 1941 jsou spojeny právě s nástupem 

Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora. Jeho příchodu ovšem 

předcházelo několik událostí, které se staly mezníkem v dalším vývoji Protektorátu. Na 

počátku tohoto období sílila odbojová činnost a rostl vliv zahraničního odbojového vysílání 

z Londýna, které následně vyhlásilo bojkot protektorátního tisku a přispělo tak k rozhodnutí 

Německé říše, jak nadále se situací naložit. Aby mohl R. Heydrich zaujmout příslušné místo 

v Protektorátu, musel být také nejdříve „politicky odstraněn“ dosavadní říšský protektor 

Konstantin von Neurath. Všechny tyto události byly pro Heydrichovo povolání do 

Protektorátu 28. září 1941 klíčové. Následné období již představovalo tvrdou vládu tohoto 

muže, jež byla započata zatčením předsedy protektorátní vlády Aloise Eliáše a vyhlášením 

civilního výjimečného stavu. Eliášovo jméno figurovalo následně ještě v další kauze, a sice 

v případu úmrtí aktivistického novináře Karla Lažnovského. Nejrazantněji se pak projevila 

Heydrichova vláda v židovské otázce, když přípravu jejího faktického řešení Heydrich 

přeměnil v realizaci. 

Autorka zvolila pro práci toto téma, protože období Protektorátu Čechy a Morava patří 

v českých dějinách k těm vůbec nejvýznamnějším a nejdramatičtějším. To lze nejlépe 

postihnout právě na tisku a komparaci jeho jednotlivých druhů. Nejtemnější časy jsou pak 

spojovány s jedinou osobou, která během svého krátkého působení na české protektorátní 

scéně dokázala to, co se říšskému protektorovi nepovedlo ve své funkci za celé dva roky. 

Reinhard Heydrich dodnes zůstává symbolem krutosti, jež se za války dotkla nejen české 

společnosti, ale i nacistickému režimu nepohodlných a nevyhovujících skupin a menšin 

v celé Evropě. Z toho důvodu autorka vybrala období těsně před jeho příchodem na české 

území, v němž lze vidět důvody jeho samotného povolání do Protektorátu, a první 3 měsíce 

jeho vlády, v nichž se odrazila skutečná a surová povaha nacistického režimu. 

Cílem práce je analyzovat způsob prezentace významných událostí posledních čtyř 

měsíců roku 1941 v legálním tisku a v tisku ilegálním a exilovém. Analýza se soustřeďuje 

na to, kdy a jakým způsobem o událostech z Protektorátu i s nimi souvisejících zahraničních 

zprávách informovala legální periodika vedle periodik ilegálních a exilových. Analýze 

podléhá také to, jak vypadaly informace v jednotlivých vybraných periodikách, a sice na 

základě rozboru konkrétních zpráv informujících o nejvýznačnějších událostech tohoto 

období. Práce zkoumá, jakým způsobem byly tyto zprávy formulovány, tedy jaké bylo jejich 
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vyznění, a jaký mohl být zamýšlený účel těchto formulací. U legálních tiskovin se zaměřuje 

také na to, jakými způsoby a do jaké míry se na jejich obsahu a předkládání informací 

podepsal diktát režimu. U exilového tisku se zajímá o jeho rychlost odezvy a míru 

informovanosti. 

Oproti tezi je autorkou upraveno rozložení jednotlivých kapitol v obsahu, aby bylo 

docíleno lepší návaznosti jednotlivých událostí, a z důvodu uvedení základních rysů 

Protektorátu je do práce přidána část související s jeho vznikem. Dále byla přidána stručná 

část představující vybraná periodika. Zbylou náplní obsahu se práce od teze neodchyluje. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. 

První kapitola se zabývá vznikem Protektorátu Čechy a Morava a jeho základními 

charakteristikami, které bylo pro rozbor událostí části roku 1941 třeba uvést. Kromě 

některých kritérií samotného výnosu zřizujícího Protektorát a lehkým nastíněním podoby 

germanizačních snah na tomto území se věnuje také funkci říšského protektora a jejím 

obsazením Konstantinem von Neurathem v březnu roku 1939. 

Druhá kapitola tvoří faktický podklad k rozboru tiskovin, významné události poslední 

třetiny roku 1941 jsou zde na základě odborné literatury popsány. Legální periodika 

se potýkala s diktátem režimu, periodika ilegální a exilová sice nebyla zatížena německou 

cenzurou, jejich obsah byl ale kontrapropagandou k tiskovinám legálním. Rozbor událostí 

v periodikách a analýza způsobu jejich prezentování se proto opírá o fakta právě z této části 

práce. 

Třetí kapitola je tvořena analýzou tiskovin. Z legálních periodik je pro rozbor vybráno 

pět českých deníků, a sice Národní politika, Národní práce, Večerní České slovo, A-Zet 

a Venkov, a antisemitský týdeník Arijský boj. Za ilegální periodika je v analýze zastoupen 

list Rudé právo, za exilová týdeník Čechoslovák. 
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1 Vznik Protektorátu Čechy a Morava 

Klíčovými událostmi, které měly na následné poměry na našem území nedozírné 

následky, se staly události poloviny března 1939. Význačným datem pro toto období se stal 

15. březen 1939. Zásadní události však začaly již dříve. Hlasy volající po slovenském 

autonomismu už v dobách první republiky se podepsáním Mnichovské dohody dočkaly 

svého.1 Následné hrozby Adolfa Hitlera o přenechání slovenského území Maďarsku byly 

efektivní a slovenský sněm odhlasoval vytvoření samostatné a nezávislé Slovenské 

republiky. Po krátkém období druhé republiky tak došlo k úplnému rozbití Československa, 

a sice 14. března 1939.2 Téhož dne odjel prezident Emil Hácha s ministrem zahraničí 

Františkem Chvalkovským do Berlína, zatímco zde vláda během odpoledních hodin podala 

demisi.3 Následné dění už nabralo rychlý spád. E. Hácha s F. Chvalkovským byli 

A. Hitlerem informováni o brzkém okupování českých zemí a jejich připojení k říši a pod 

výhružkou leteckého útoku na Prahu se Hitlerovým plánům podvolili.4 15. března 1939 

došlo k obsazení zbytku českých zemí vojsky nacistického Německa. Okupace se přitom na 

většině území obešla bez větších incidentů.5 Ve večerních hodinách dorazil na Pražský hrad 

i samotný Vůdce, Adolf Hitler.6 Vznik Protektorátu Čechy a Morava se poté datuje na 

16. března 1939, kdy byl zřízen Výnosem Vůdce a říšského kancléře ze 16. března 1939 

o Protektorátu Čechy a Morava.7 

 

1.1 Výnos zřizující Protektorát 

Poměry na protektorátním území upravovala preambule a třináct článků. Zásah 

z německé strany byl v této listině označen jako nezbytný pro uklidnění zdejší situace 

a české území, tedy zbylé území z bývalého Československa, jím bylo prohlášeno za součást 

                                                           
1 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha: Libri, 1999. 1001 s. ISBN 80-7277-

000-4, s. 615–617 
2 Tamtéž, s. 686 
3 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 26 
4 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha: Libri, 1999. 1001 s. ISBN 80-7277-

000-4, s. 686 
5 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 26 
6 GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996. 287 s. 

ISBN 80-85821-35-4, s. 9 
7 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 26 

 



 

 

5 

Německé říše8. Zároveň byla výnosem vytvořena hranice mezi „německým“ 

a „protektorátním“. Dotýkala se například německých občanů žijících trvale na českém 

území. Ti získali německou státní příslušnost, zatímco všichni ostatní obyvatelé spadali pod 

státní příslušnictví Protektorátu a pod jeho jurisdikci.9 Sňatky mezi občany německé 

a protektorátní státní příslušnosti musely být časem nejdříve schváleny úřady a děti těchto 

„smíšených“ párů měly povinnost navštěvovat německé školy.10 Další opatření se týkala 

například i úředníků. Říšským úředníkem se neměl stát žádný příslušník Protektorátu, 

dokonce ani protektorátní úředník.11 

Významným bodem, jež se stal diskutabilním od samého počátku, byl článek definující 

autonomii Protektorátu. Výnos prohlašoval, že Protektorátu zůstává vlastní vláda a že může 

být i nadále zachován parlamentně demokratický systém.12 A ačkoli svá konání musel 

provádět v souladu se zájmy Říše, byl Protektorát označen jako autonomní a sám 

se spravující s vlastními orgány a úřady. Z prezidenta (bývalé) republiky se stal státní 

prezident, jehož úřad byl podmíněn důvěrou Vůdce. Zároveň byl zřízen Úřad říšského 

protektora, který se postavil do čela Protektorátu za Německo a Vůdce.13 

Jaká míra autonomie tedy Protektorátu skutečně připadala, to se stalo předmětem mnoha 

spekulací. Výnos v této věci nehovořil jasně, a tak mohla být autonomie nového zřízení 

široká, stejně jako mohla být i značně omezována.14 K tomu mělo údajně dojít pouze 

v případě, kdy to bude situace nezbytně vyžadovat.15 

 

1.2 Germanizace prostoru a lidí 

Zpočátku nebylo zcela jasné, jak celou situaci s Protektorátem uchopit. Jednak na straně 

Němců, kteří s takovýmto typem územního zřízení neměli předešlou zkušenost, jednak 

i samotnými příslušníky Protektorátu, kteří se mohli o tom, jak se bude situace nadále 

                                                           
8 Jedná se o označení nacistického Německa, proto je spojení psáno s velkým počátečním písmenem. 

Pro označení německého území byl také používán název Třetí říše či zkrácená varianta Říše, které jsou psány 

obdobným způsobem. 
9 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 27 
10 Tamtéž, s. 190 
11 Tamtéž, s. 49 
12 Tamtéž, s. 48 
13 Tamtéž, s. 27 
14 Tamtéž, s. 28 
15 Tamtéž, s. 48 
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vyvíjet, pouze dohadovat.16 

Německá politická správa protektorátního území si tedy zpočátku improvizaci 

vyžadovala, v jiných oblastech ovšem měla okupační moc naopak jasno. Takovou oblastí 

bylo zejména hospodářství. Jedním z prvních daných cílů nacistického Německa bylo 

včlenit toto území do svého hospodářství, tedy hospodářství řízeného dle nacistického vzoru. 

Změny se v tomto případě dotkly všech odvětví. V oblasti průmyslu i zemědělství panovala 

striktní nařízení. Zemědělci i výrobci měli stanovené množství svých produktů, které si směli 

ponechat. Zbytek byli povinni odevzdat, v opačném případě jim hrozily tvrdé sankce. 

V lepším případě vysoká pokuta, v tom horším pak vězení, či poprava. Značný objem 

protektorátních produktů tak putoval do Říše, kde zásoboval tamní obyvatele.17 Obdobný 

princip se netýkal jen výrobků, ale i pracovních sil. Se založením Protektorátu okamžitě 

začal nábor pracujících pro Protektorát, ale i Německo. Protektorátní dělníci byli již od 

března 1939 odváženi za prací do Německa.18 

Veškeré tyto úkony, ale i mnohé další, byly prostředkem germanizace. Ta probíhala 

v několika rovinách. V tomto případě se jednalo o snahy učinit dané území skrze 

zmocňování se půdy natrvalo územím německým. Celkově se však nacistické Německo 

snažilo o germanizaci nejen prostoru, ale i lidí. Poté zde byl důvod ještě jeden, neméně 

podstatný. Všechny změny, kterými Protektorát procházel, měly svůj původ i v německých 

válečných cílech, které Hitler plánoval a jež nedlouho poté také Protektorát zasáhly ještě 

silněji.19 

Snahy o germanizaci obyvatelstva se pak projevovaly ve zcela všedním životě 

Protektorátu. Místní počeštění Němci, děti ze zmiňovaných „smíšených“ manželství, Češi 

se šancí poněmčení, ti všichni byli germanizačním cílem Německa.20 Ačkoliv budoucnost 

těchto vybraných skupin, která závisela na jejich schopnosti poněmčení a podřízení se, byla 

také otázkou, jevila se stále značně lépe než osud těch, kteří se subjektem těchto „privilegií“ 

nestali. Podle německých kalkulací disponovalo předpokladem schopnosti poněmčení 

                                                           
16 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 32 
17 GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996. 287 s. 

ISBN 80-85821-35-4, s. 41–43 
18 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 184 
19 GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996. 287 s. 

ISBN 80-85821-35-4, s. 41–43 
20 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 191–192 
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kolem šedesáti až sedmdesáti procent zdejších obyvatel.21 Z hlediska budoucnosti tak česká 

otázka nebyla zdaleka vyřešena, ač plány režimu o východisku z této situace se už jasně 

rýsovaly. 

Jedním z prostředků, jak v budoucnu docílit úplné proměny českého území i jeho 

obyvatelstva v součást Německa, bylo zbavit zdejší národ národního vědomí. V kultuře tak 

bylo germanizační úsilí a propaganda nacistického režimu a jeho svrchovaného státu 

nadmíru zřetelné. Nacistická diktatura měla ve svých plánech zrušení českých svazů a spolků 

národně politického zaměření, likvidaci českého tisku a češtiny spolu se zavedením němčiny 

jako jediného veřejně platného jazyka a zabavení českých knihoven a knihkupectví, aby 

se zabránilo přístupu k českým národním dějinám.22 Obdobně utrpělo i školství. České školy 

byly nejdříve vnitřně pozměňovány, ať už se jednalo o obsah vyučované látky, postoj 

k Německu a Vůdci nebo odstraňování státních symbolů či pro režim nevhodných obrazů. 

Postupně docházelo i k zavírání škol a už od roku 1939 se zakládalo velké množství škol 

nových, německých. Nedlouho po začátku okupace se na základě jazykových nařízení stal 

německý jazyk oficiálně nadřazeným českému jazyku i ve školství.23 Protiněmecké 

demonstrace českých studentů posléze vyústily v tříleté uzavření českých vysokých škol, 

které byly v Praze a v Brně 17. listopadu 1939 obsazeny jednotkami SS. Mnoho studentů 

a vysokoškolských činitelů bylo ještě toho dne pozatýkáno. Celá akce byla završena trestem 

smrti devíti studentských funkcionářů a následujícího dne odvlečením více než tisíce 

studentů do koncentračních táborů.24 

Germanizační nápor se podstatně zvýšil po vypuknutí války, stejně jako podstatně 

zvýšená militarizace hospodářství. Autonomie, jejíž míra byla do této chvíle stále 

nezodpovězenou otázkou, začala konečně nabývat zřetelných rozměrů, ovšem nikoliv 

v dobrém smyslu slova. Rozsah autonomie se významně zúžil a do budoucna se tento stav 

ještě podstatně zhoršil.25 S vtrhnutím německých vojsk do Polska se změnila situace 

i v Protektorátu, kde z preventivních důvodů, což lze chápat jako příležitost „vyčištění“ 

prostoru pro germanizační a hospodářské cíle, docházelo k zatýkání tzv. „vnitřních nepřátel“ 

                                                           
21 DOLEŽAL, Jiří. Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie. 1. vyd. Praha: Národní 

filmový archiv, 1996. 284 s. Knihovna Iluminace, sv. 8. ISBN 80-7004-085-8, s. 11 
22 Tamtéž 
23 Tamtéž, s. 43–44 
24 Tamtéž, s. 47 
25 GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996. 287 s. 

ISBN 80-85821-35-4, s. 47 
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mezi českými obyvateli.26 Nyní již nebylo pochyb o tom, že to byla likvidace českého 

národa, k čemu okupační politika ve skutečnosti směřovala.27 

 

1.3 Funkce říšského protektora v Čechách a na Moravě 

Důvodem zřízení této funkce výnosem ze 16. března 1941 a zároveň hlavním úkolem 

říšského protektora bylo zastupovat zájmy Říše na území Protektorátu a dohlížet na jejich 

plnění. Jednalo se o pověřence říšské vlády a reprezentanta samotného Vůdce, na tomto 

území tedy i o druhého nejvyššího německého představitele po Adolfu Hitlerovi, který měl 

jmenování jedince do tohoto úřadu na starost.28 Přímo jemu tento úřad podléhal a pouze od 

něj přijímal říšský protektor pokyny.29 Říšský protektor chránil zájmy Německé říše 

a kontroloval dodržování Hitlerových politických směrnic.30 

 

1.3.1. Vztah říšského protektora a protektorátní vlády 

Členové protektorátní vlády museli nejdříve projít schválením říšského protektora. 

Ačkoliv nebyl říšský protektor součástí vlády, mohl do jejích počinů libovolně zasahovat. 

Jeho slovo zde mělo svou váhu, a to zcela odlišnou od ostatních. Pouze na základě svého 

posouzení dané věci a její adekvátnosti vůči Říši mohl vznést protest a probíhající proces 

zastavit (např. vytváření a vyhlašování zákonů a nařízení, pravomocné soudní rozsudky 

apod.).31 

Protože březnový výnos z roku 1939 stanovoval pouze obecný rámec Protektorátu, měl 

říšský protektor spolu s berlínskými úřady, respektive berlínské úřady skrze říšského 

protektora, svými nařízeními tento rámec „vyplňovat“.32 Samotná autonomie ale měla být 

ponechána právě na protektorátní vládě, jejímž úkolem pak bylo provádět veškerá, podle 

Říše potřebná opatření.33 Protektorátní vláda tak byla často označována jako prodloužená 

                                                           
26 GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996. 287 s. 

ISBN 80-85821-35-4, s. 82 
27 Tamtéž, s. 116 
28 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 27 
29 Tamtéž, s. 40 
30 Tamtéž, s. 27 
31 Tamtéž 
32 Tamtéž, s. 28 
33 Tamtéž, s. 48 
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ruka říšského protektora.34 

 

1.3.2. Říšský protektor Konstantin von Neurath 

Kdo stane ve funkci říšského protektora, to bylo až do poslední chvíle tajemstvím, jež 

Adolf Hitler zachovával ještě několik málo dní po zřízení Protektorátu. Ani Emil Hácha 

jakožto státní prezident nebyl o konkrétním jméně obeznámen. Sděleno mu od Vůdce bylo 

pouze to, že funkci obsadí některý z říšských ministrů.35 18. března 1939 se jím pak stal 

Konstantin von Neurath.36 

Konstantin von Neurath působil až do počátku třicátých let jako velvyslanec. Následně 

vykonával řadu let funkci říšského ministra zahraničních věcí. Ve funkci říšského protektora 

v Čechách a na Moravě se poté stal na protektorátním území nejvyšším představitelem 

německé nacistické ideologie.37 Oficiálně do své funkce nastoupil až 5. dubna 1939. Jeho 

příjezd do Protektorátu byl doprovázen řadou uvítacích oficialit i projevů náklonosti, od 

vojenské přehlídky po špalír školáků, ale s projevem nadšení zdejších obyvatel se nesetkal.38 

Jeho úkol zde byl jasný, vyřešit českou otázku a germanizovat český národ.39 

Volba právě K. von Neuratha do této funkce byla po jeho jmenování Hitlerem i jím 

samotným objasňována jako smířlivé gesto a důkaz toho, že Německo nehodlá 

v Protektorátu provozovat nepřátelskou politiku proti Čechům. Neurath zde byl proto 

prezentován jako osoba v zahraničí údajně známá svou umírněností. Tento dojem mohl na 

první pohled umocňovat kontrast Neurathovy politiky s podstatně přísnějším 

a nekompromisním Karlem Hermannem Frankem, který vykonával funkci státního 

tajemníka Úřadu říšského protektora. Neurathova politika ale byla též jasně prorežimní. Na 

rozdíl od K. H. Franka, který zde již od počátku svého působení prosazoval politiku 

striktnější povahy, ale Neurath nebyl schopen tak razantní opatření přijímat, což se projevilo 

                                                           
34 GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996. 287 s. 

ISBN 80-85821-35-4, s. 212 
35 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 27 
36 ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt: Československý odboj a nacistická okupační moc 

1941–1943. 2. upr. vyd. Praha: Laguna, 2003. 253 s. ISBN 80-86274-55-1, s. 8 
37 Tamtéž, s. 8 
38 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 37 
39 ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt: Československý odboj a nacistická okupační moc 

1941–1943. 2. upr. vyd. Praha: Laguna, 2003. 253 s. ISBN 80-86274-55-1, s. 8 
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zejména později, kdy se vlivem odbojových skupin zmítalo toto území nepokoji. Právě 

odlišná míra jeho striktnosti a tvrdosti v přístupu k protektorátní situaci se poté podepsala na 

podzimních událostech roku 1941.40 

 

2 Příchod Reinharda Heydricha do Protektorátu Čechy a Morava 

Roku 1941 došlo k podstatným válečným změnám, které se významně podepsaly i na 

zdejším území. 22. června 1941 napadlo nacistické Německo Sovětský svaz a válka tak 

vstoupila do nové fáze.41 Téhož roku v září říšský protektor Konstantin von Neurath opustil 

aktivní působení ve své funkci a na jeho místo byl jako zástupce po dobu jeho nepřítomnosti 

jmenován SS-Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich. Časy, které 

Protektorátu po dobu svého působení přichystal, představují jedno z nejdramatičtějších 

období, jež české země zažily.42 

 

2.1 Sílící odboj 

Myšlenky, že je třeba proti německé okupaci bojovat, se začaly rodit již v březnu 1939. 

Zpočátku bylo otázkou, jakým způsobem dát svůj nesouhlas najevo. Hledání cesty, jak 

efektivně zakročit, tak začalo. Jedinců nespokojených s jednáním ze strany Německa bylo 

mnoho, ale odhodlaných otevřeně a za každou cenu bojovat proti okupační moci už bylo 

podstatně méně. K vybudování posléze silných hnutí odporu to však stačilo. Netrvalo dlouho 

a hloučky nespokojených hlasů se proměnily v ilegální odbojové skupiny.43 

Odbojové skupiny byly tvořeny zejména těmi, jejichž živobytí bylo vázáno na existenci 

samostatného Československa, tudíž okupací společensky či kariérně utrpěli. V první řadě 

se tak k odboji přidávali bývalí důstojníci, vojáci, legionáři, poslanci, dřívější zaměstnanci 

diplomatických služeb, učitelé, církevní příslušníci či novináři. Ti všichni se během 

                                                           
40 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 36–38 
41 GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996. 287 s. 

ISBN 80-85821-35-4, s. 165 
42 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha: Libri, 1999. 1001 s. ISBN 80-7277-

000-4, s. 695 
43 GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996. 287 s. 

ISBN 80-85821-35-4, s. 9 
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roku 1939 ocitli bez zaměstnání a mnohdy i na seznamu pronásledovaných osob.44 

Ilegálních odbojových skupin vznikla během válečných let celá řada. V jednotlivých 

hnutích se sdružovali jedinci obdobného politického, spolkového, kariérního či 

společenského rázu.45 Utvořené skupiny se tak lišily svým složením, názorovým zaměřením 

či programem. Některým z nich se podařilo vyvinout se ve skutečně silné organizace 

a stanout v přední linii odboje. Z národních odbojových skupin obsadily již v roce 1939 

klíčové postavení především tři organizace – PÚ (Politické ústředí), složené z osobností 

hlavních politických stran z dob první republiky, ON (Obrana národa), vojenská organizace, 

a PVVZ (Petiční výbor Věrni zůstaneme),46 organizace s převážnou většinou 

prvorepublikových sociálních demokratů stojících v opozici vůči ostatním ve straně.47 Mimo 

národních skupin se na protektorátním území angažovaly v odboji ještě další dvě významné 

skupiny – mládežnická organizace Národní strany práce, NHPM (Národní hnutí pracující 

mládeže), a KSČ (Komunistická strana Československa), pracující v ilegalitě již od 

prosince 1938.48 Komunistická větev odboje zahrnovala také společenské organizace, 

kterými byly například tělovýchovná organizace Sokol či mládežnická organizace Junák. 

Činnost Junáka byla nacisty zastavena již v létě 1940.49 

Mezi hlavní úkoly odbojových skupin patřila sabotážní činnost, nacistická 

kontrapropaganda, propaganda separatistické činnosti a vstupu do zahraničních vojsk, 

výzvědná služba, organizace povstání a po zahájení českého rozhlasového vysílání ze 

zahraničí i rozšiřování jeho obsahu v Protektorátu.50 Významným prvkem české rezistence 

se stal tisk, vycházející na území Protektorátu (ilegální tisk), ale i v zahraničí (exilový tisk). 

K odboji se připojily také exilové skupiny, k nimž patřila i exilová vláda Československa.51 

Bývalý československý prezident Edvard Beneš emigroval do Velké Británie, kde se mu 

vzhledem k jeho mezinárodnímu postavení podařilo vytvořit pod svým vedením exilovou 

československou vládu, která měla představovat kontinuitu s vládou předmnichovského 

                                                           
44 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 65–66 
45 Tamtéž, s. 87 
46 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti. 

1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8, s. 191 
47 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 65 
48 Tamtéž, s. 89 
49 Tamtéž, s. 143 
50 Tamtéž, s. 80–81 
51 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti. 

1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8, s. 209–212 
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Československa. Spojeneckými zeměmi byla československá vláda v emigraci postupně 

diplomaticky uznávána, v průběhu roku 1941 získala předběžná či definitivní uznání i od 

Velké Británie, Sovětského svazu a Spojených států amerických.52 

K propagandistickým prostředkům přidal exilový odboj rozhlasové vysílání. 6. září 1939 

se poprvé ozvalo české vysílání v rámci BBC (British Broadcasting Corporation) 

z Londýna, o dva dny později bylo zahájeno pravidelné vysílání pod názvem Volá Londýn. 

V červenci 1940 byla uznána československá prozatímní vláda a v rozhlasu došlo 

k reorganizaci, kdy vzniklo rozhlasové oddělení při informačním odboru a bylo zahájeno 

vládní vysílání. V srpnu 1940 pak vznikl pořad Hovory s domovem.53 Souběžně 

s londýnským rozhlasem vysílala i československá skupina v Moskvě. Zde začalo vysílání 

v českém jazyce v rámci státní stanice Kominterna již roku 1932 a během let 1938–1939 

bylo rozšířeno.54 Ačkoliv se s cenzurováním vysílání a kontrolou jeho obsahu potýkala 

i československá skupina v Londýně, došlo zde během války k postupnému uvolňování 

cenzurních opatření.55 V případě moskevského rozhlasu byla situace odlišná zejména 

německo-sovětským paktem o neútočení. Až roku 1941, kdy došlo ze strany Německa 

k porušení paktu, přestalo zdejší české vysílání vycházet pouze ze zájmů Sovětského svazu 

a začal pravidelně promlouvat český vysílač Kominterny pod názvem Za národní 

osvobození. Následně začaly vysílat i další vysílače, odděleně například existoval vysílač 

český a slovenský. Na rozhlasových vlnách z Moskvy byly vysílány i pořady jako Dobrý 

voják Švejk po dvacíti letech, Tajemný hlas či hudební pořady.56 

 

                                                           
52 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha: Libri, 1999. 1001 s. ISBN 80-7277-

000-4, s. 694–695 
53 KOUTEK, Ondřej. Zahraniční odboj na vlnách BBC: Československé vysílání z Londýna 1939–1945. 

Paměť a dějiny: Revue pro studium totalitních režimů. [online]. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 

České republiky, 2014, roč. 8, č. 1, s. 30-44. ISSN 1802-8241. [cit. 25. 4. 2018]. Dostupné z World Wide Web: 

http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/030-044.pdf 
54 KŘESŤAN, Jiří. Hovoří Moskva – Moskva hovoří!: Československé rozhlasové vysílání ze Sovětského 

svazu v letech 1939–1945. Paměť a dějiny: Revue pro studium totalitních režimů. [online]. Praha: Ústav pro 

studium totalitních režimů České republiky, 2014, roč. 8, č. 1, s. 18-29. ISSN 1802-8241. [cit. 25. 4. 2018]. 

Dostupné z World Wide Web: http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/018-029.pdf 
55 KOUTEK, Ondřej. Zahraniční odboj na vlnách BBC: Československé vysílání z Londýna 1939–1945. 

Paměť a dějiny: Revue pro studium totalitních režimů. [online]. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů 

České republiky, 2014, roč. 8, č. 1, s. 30-44. ISSN 1802-8241. [cit. 25. 4. 2018]. Dostupné z World Wide Web: 

http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/030-044.pdf 
56 KŘESŤAN, Jiří. Hovoří Moskva – Moskva hovoří!: Československé rozhlasové vysílání ze Sovětského 

svazu v letech 1939–1945. Paměť a dějiny: Revue pro studium totalitních režimů. [online]. Praha: Ústav pro 

studium totalitních režimů České republiky, 2014, roč. 8, č. 1, s. 18-29. ISSN 1802-8241. [cit. 25. 4. 2018]. 

Dostupné z World Wide Web: http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/018-029.pdf 
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Prorežimní propaganda započala spolu s okupací. Lidé byli přesvědčováni o své 

spokojené budoucnosti pod ochrannými křídly německého velikána. Na to bylo třeba 

reagovat především rychle a co možná nejefektivněji. Neřízené a nepromyšlené útoky, které 

se již od počátku okupace ve společnosti objevovaly, nepřipadaly jako dlouhodobé či účinné 

řešení této situace v úvahu. Protiútokem se naopak stala nejprve pasivnější forma odporu – 

kontrapropaganda.57 Se stále se vyostřující situací se ovšem měnily i způsoby projevování 

nesouhlasu a odbojové skupiny začaly jednat i aktivně.58 

Konec roku 1939 naplnily demonstrace, které sice zprvu ukázaly nepřipravenost režimu 

na takovéto akce, následné nacistické represálie a zatýkání však zafungovaly efektivně. 

Odboj musel od otevřeného boje proti okupaci ustoupit, masivní zatýkání navíc vedlo k jeho 

oslabení. Německé aparáty neúprosně pracovaly na odhalování ilegálních organizací a jejích 

členů.59 Během roku 1940 došly národní odbojové skupiny k rozhodnutí o aktivní spolupráci 

v rámci jednotné organizace, která tři lídry domácího odboje zastřešovala – ÚVOD (Ústřední 

výbor odboje domácího).60 V polovině tohoto roku ale také začala míra angažovanosti 

v odbojové činnosti klesat. Porážka Francie zapůsobila na protektorátní obyvatele jako další 

faktor vzdalující myšlenku na vyproštění se z německé okupace. Až na konci roku 1940 

se zájem obyvatel o účast v odboji opět pozvedl. V roce 1941 vzrostl počet sabotáží 

a protiněmeckého jednání, množily se útoky na Němce, šeptaná propaganda zintenzivnila 

a letáky a ilegální tiskoviny nabyly masivnějšího šíření. Následné započetí německo-

sovětské války protektorátní obyvatele v jejich jednání ještě podpořilo. Stále více lidí na 

popud londýnského rozhlasu zpomalovalo svůj pracovní výkon, přibývalo stávek, množily 

se sabotáže a požáry, především pak na železnicích, které představovaly hlavní spojku s Říší, 

jí obsazenými územími i řadou válečných zón.61 Po útoku Německa na Sovětský svaz 

se změnily i poměry mezi komunistickou a nekomunistickou větví odboje, které 

v protifašistickém boji spojily své síly. V září 1941 tak vznikl ÚNRV (Ústřední národně 

revoluční výbor), nový společný orgán domácího odboje, jehož náplní se stalo plánování 

ozbrojeného národního povstání.62 

                                                           
57 GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996. 287 s. 

ISBN 80-85821-35-4, s. 12 
58 Tamtéž, s. 18 
59 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 

2. vyd. Praha: Prostor, 2000. 657 s. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1, s. 204 
60 Tamtéž, s. 207 
61 Tamtéž, s. 238–242 
62 PASÁK, Tomáš. Generál Alois Eliáš a odboj. Praha: Melantrich, 1991. 40 s. Slovo k historii, sv. 27., s. 26 
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2.1.1. Bojkot protektorátního tisku 

Během září 1941 odbojová aktivita ještě zesílila, zejména ve druhé polovině tohoto 

měsíce. Tehdy proběhla zásadní událost odboje, která završila toto období masivního odporu 

a podtrhla, nakolik se situace německým okupantům vymkla kontrole.63 

Londýnský exil ujednal s domácím odbojem akci, která nabyla značného ohlasu. Kromě 

opakovaného nabádání, aby lidé zpomalovali svou práci a oslabili tak produkci, vyzvalo 

vysílání z Londýna občany Protektorátu, aby po celý jeden týden nezakupovali protektorátní 

tisk. Mělo se tak stát od 14. září 1941, kterýžto den byl výročím úmrtí T. G. Masaryka, 

do 21. září 1941. Akci podpořilo velké množství protektorátních obyvatel a značné množství 

českých novin i časopisů zůstalo netknuté. Jejich prodej poklesl až o sedmdesát procent.64 

Proti poslechovosti zahraničního rozhlasu bojovali okupanti velmi tvrdě už od počátku. 

V září 1939 byla Ministerskou radou pro obranu Říše vydána v platnost nařízení 

o mimořádných opatřeních, v nichž se úmyslný poslech zahraničních vysílačů zakazoval. 

Porušení těchto nařízení se trestala zabavením radiopřijímače a vězením, v horším případě 

i káznicí, či trestem smrti. Ani tato rizika obyvatelům Protektorátu v porušování nařízení 

nezabránila a bojkot protektorátního tisku v září 1941 odhalil, že počet jedinců 

poslouchajících londýnský rozhlas je ve skutečnosti mnohem větší, než se bylo možné 

domnívat.65 

Během tohoto týdne se navíc ze strany odboje nejednalo o jediný protiněmecký zásah. 

Dne 20. září 1941 byl neznámými útočníky spáchán pumový útok na dětskou ozdravovnu 

v Letovicích, kde se právě nacházelo osmdesát čtyři německých dětí.66 Tyto dvě události 

významně přispěly k vyřešení otázky Neurathova zvládání situace v Protektorátu a jak s ní 

nadále naložit. 

                                                           
63 BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. 
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64 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti. 

1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8, s. 213 
65 KOUTEK, Ondřej. Zahraniční odboj na vlnách BBC: Československé vysílání z Londýna 1939–1945. 
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2.1.2. „Vlastizrádce“ Alois Eliáš 

Když se v březnu 1939 změnila československá vláda na vládu protektorátní, 

představující autonomní správu Protektorátu, která koexistovala vedle správy německé 

a jejích orgánů, neprošla velkými personálními změnami. Vláda Rudolfa Berana, tedy vláda 

pomnichovského Česko-Slovenska, i po zřízení Protektorátu zůstala.67 Nová protektorátní 

vláda byla jmenována až na konci dalšího měsíce.68 27. dubna 1939 jmenoval státní 

prezident Emila Hácha do funkce ministerského předsedy vlády Protektorátu divizního 

generála Aloise Eliáše, říšský protektor Konstantin von Neurath s volbou Eliáše souhlasil.69 

Eliášovým dosazením do vlády stanul v jejím čele bývalý legionář, což bylo vzhledem 

k situaci velmi neobvyklé. Pokud šlo o německé snahy uklidnit skrze Eliášovo jmenování 

zdejší obyvatele a utlumit odbojovou činnost, pak byly výsledky jeho působení 

v protektorátní vládě zcela opačné. Nejenže se Eliáš podílel na vzniku a budování domácího 

odboje, ale v době jeho vlády představoval jakýsi středobod odboje, domácího i exilového. 

Vědom si velkého rizika, přijal tuto funkci s úmyslem brzdit německé snahy a násilný vývoj 

na území Protektorátu. Do vlády následně dosazoval jedince s obdobným protiněmeckým 

smýšlením, zejména pak své spolupracovníky z vojenské odbojové organizace Obrana 

národa. Protektorátní vláda tak byla brzy prostoupena odbojem.70 

Během svého působení ve vládě se Eliáš napojil na řadu odbojových hnutí, s nimiž 

spolupracoval. V nekomunistické odbojové větvi působil jako spoluzakladatel 

protifašistického odboje, velkým podílem přispěl ke vzniku ON, poté navázal kontakty 

i s PÚ a PVVZ. Spojení udržoval i s Národním souručenstvím,71 jedinou povolenou 

politickou organizací, respektive stranou, která se též věnovala protiněmeckému odboji 

a podílela se na ilegální protifašistické činnosti.72 Jeho loajalita patřila i Edvardu Benešovi, 

se kterým byl po celou dobu svého působení ve vládě ve spojení. Československé emigraci 

dodával informace z „domova“, nejprve skrze ON, posléze využíval PÚ a od roku 1940 

ÚVOD. Zpravodajská činnost předsedy vlády byla velmi rozsáhlá, ve spojení byl s mnoha 

                                                           
67 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha: Libri, 1999. 1001 s. ISBN 80-7277-

000-4, s. 901–903 
68 Tamtéž, s. 689 
69 PASÁK, Tomáš. Generál Alois Eliáš a odboj. Praha: Melantrich, 1991. 40 s. Slovo k historii, sv. 27., s. 1 
70 Tamtéž, s. 2, 5 
71 Tamtéž, s. 7–11 
72 Tamtéž, s. 2 
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dalšími osobnostmi a organizacemi, domácími i exilovými, ale i s komunistickou částí 

odboje.73 

Přestože se stalo prezentování se jako osoba prorežimního smýšlení pro Eliáše nutností, 

bez níž by nemohl ve vládě působit, bylo takřka nemožné mařit německé jednání zcela 

nepozorovaně. Odmítavý postoj vlády vůči Německu se navíc projevil již na jejím samém 

počátku, kdy na podzim roku 1939 odmítla složit Hitlerovi slib věrnosti. Následující 

protiněmecké tendence, které se projevovaly v celé vládě, vzbudily u okupační moci brzy 

pozornost. Jak vyšlo v září 1941 najevo, stal se Eliáš během svého úřadování ve vládě 

subjektem sledování německých bezpečnostních složek, které později jeho napojení na 

odboj odhalily.74 

 

2.1.3. Mučedník Karel Lažnovský 

V době Protektorátu bylo pro režim důležité využívat český tisk, aby šířil nacistickou 

propagandu. Ačkoli se ve společnosti postupně rozšířily ilegální tiskoviny odboje, vyjma 

týdne, kdy došlo k jeho bojkotu, nezůstával protektorátní tisk bez pozornosti. I přes 

cenzurovaný a proněmecky laděný obsah, představoval též zdroj informací. Okupační moc 

se této skutečnosti snažila využívat, k čemuž patřila i podpora novinářů legálních periodik. 

Mnozí z nich o tuto německou pozornost nestáli, přesto se našli i tací, kteří měli o kolaboraci 

s Němci zájem. Ti byli režimem důkladně podporováni a součinnost s Němci mnohým 

přinesla šéfredaktorské posty. Od spolupracujících novinářů se očekávala propaganda 

Německé říše a jejího přátelství s Protektorátem a v tisku podávání příhodných zpráv z jejich 

zájezdů do Říše či Němci okupovaných území.75 

Z těchto novinářů brzy nejvíce vynikala skupina, která začala působit i v oblasti politiky. 

V čele novinářské kolaborace tak stanula tzv. aktivistická sedmička novinářů, kterou tvořili 

Vladimír Krychtálek, šéfredaktor Večera (1939–1944) a Venkova (1944–1945), Emanuel 

Vajtauer, šéfredaktor Večerního Českého slova (1941-1942) a Přítomnosti (1942–1945), 

Vladimír Ryba, šéfredaktor Národní práce (1939–1945), Václav Crha, šéfredaktor Národní 

politiky (1937-1944), Českého slova (1943–1944) a Zteče (1945), Jaroslav Křemen, 

                                                           
73 PASÁK, Tomáš. Generál Alois Eliáš a odboj. Praha: Melantrich, 1991. 40 s. Slovo k historii, sv. 27., s. 7–
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74 Tamtéž, s. 6 
75 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti. 

1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8, s. 203–204 
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šéfredaktor A-Zet (1941–1944) a Lidového deníku (1944–1945), Karel Werner, šéfredaktor 

Poledního listu (1941-1943) a Večerního Českého slova (1943–1945), a Karel Lažnovský, 

šéfredaktor Českého slova (1941). Mezi další významné osobnosti tiskové kolaborační 

činnosti patřili například Jan Scheinost, který byl do roku 1943 v čele Lidových listů,76 či 

Rudolf Novák, jenž stál za vydáváním Arijského boje77.78 

Mezi aktivistickými novináři narůstala nespokojenost ohledně jejich podpory ze strany 

režimu. Situace se vyostřila v září 1941 po bojkotu protektorátních tiskovin, kdy některým 

hrozilo kvůli hlubokému propadu i jejich zastavení. Novináři proto požadovali slyšení 

u státního prezidenta Háchy a u ministerského předsedy vlády Eliáše, po kterých také žádali 

veřejné odsouzení londýnského rozhlasu a vyjádření podpory novinářským aktivistům. 

Eliáš, napojený na londýnský exil, však odmítl novinářům vyhovět. Když proto obešli tuto 

situaci přes K. H. Franka, který je vyslyšel a po Háchovi i Eliášovi požadoval jejich přijetí, 

rozhodl se Eliáš k setkání s novináři svolit.79 

Dne 18. září 1941 tak došlo k setkání předsedy vlády Aloise Eliáše a sedmi aktivistických 

novinářů 80 v Kolowratském paláci v Praze.81 Během schůzky nedošlo k žádnému pokroku 

v požadavcích, které novináři vznesli. Přesto tato schůze vedla k milníku okupační politiky 

v Protektorátu. Čtyři z přítomných novinářů po tomto jednání onemocněli – Vajtauer, 

Křemen, Krychtálek a Lažnovský. 10. října 1941 nakonec Karel Lažnovský vážným 

zdravotním potížím podlehl.82 Pohřeb se konal 15. října 1941 v obřadní síni Strašnického 

krematoria v Praze. Přítomna zde byla řada vysokých německých funkcionářů Protektorátu 

i celá protektorátní vláda a v rozhlase byla z pohřbu povinně vysílána reportáž.83 

Onemocnění aktivistických novinářů po jednání s Eliášem bylo pro okupanty v jistém 

                                                           
76 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti. 
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smyslu příhodné. Sledování Eliáše bezpečnostní službou již touto dobou odhalilo jeho 

odbojovou činnost a spolupráci s ilegálními skupinami. Když poté došlo ke zdravotním 

potížím hned několika novinářů z přední kolaborační sedmičky a následné smrti jednoho 

z nich, naskytla se zcela ojedinělá možnost, jak závažné situace využít. Ochoření novinářů 

bylo označováno za otravu, smrt Lažnovského pak za politickou vraždu.84 Za strůjce 

travičské aféry byl posléze označen Alois Eliáš, jehož manželka, Jaroslava Eliášová, se na 

přípravě pohoštění na jeho setkání s novináři podílela.85 Prostřednictvím této 

tzv. chlebíčkové aféry, nazvané podle podávaného pohoštění a údajného zdroje otravy, tak 

získali Němci národního mučedníka, jak byl po své smrti Lažnovský ostatními novinářskými 

aktivisty i Úřadem říšského protektora označen. Nedlouho poté se začala novinářům udílet 

cena nesoucí jeho jméno, po svém mučedníkovi Němci nazvali i nábřeží v Praze.86 Aféra 

úmrtí předního kolaborujícího šéfredaktora významného českého listu byla též ukázkou 

toho, jak závažná situace ohledně odboje v Protektorátu panovala a též se podepsala na 

zakročení proti neúspěšné politice říšského protektora.  

 

2.2 Konec Konstantina von Neuratha ve funkci říšského protektora 

Konstantin von Neurath byl pověřen říšskou vládou z určitého důvodu.87 Díky svému 

působení v roli říšského ministra zahraničí byl opředen pověstí diplomatické a klidné osoby, 

což se ve chvíli, kdy bylo potřeba propagovat Německo jako zachránce českého území a 

udržet co nejvíce klidnou situaci mezi zdejšími obyvateli z důvodu brzkých válečných plánů, 

jevilo jako chytrý tah.88 Velmi brzy se však ukázalo, že pro faktickou realizaci německých 

zájmů už nešlo o volbu příliš šťastnou. Ačkoliv souzněl s velkoněmeckou myšlenkou, jeho 

politika byla méně ráznější, než jak si ji radikální nacističtí představitelé režimu 

představovali.89 Navzdory jeho souznění s Hitlerovými úmysly to byl tedy právě jeho 
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přístup, který ho o pozici říšského protektora připravil a otevřel tak cestu jeho radikálnějšímu 

zástupci. Ten svými činy zapadal do představ nacistických činitelů mnohem lépe.90 

Neurath odešel z protektorátní politické scény 22. září 1941. Důvodem jeho odchodu 

měly být údajné zdravotní potíže, které mu neumožňovaly funkci zastávat.91 Že bude jeho 

odjezd z Protektorátu definitivní, to bylo již několik dní rozhodnuto. 23. září 1941 

se v Německu sešel s Hitlerem, kde měl referovat o situaci v Protektorátu a obhájit a nastínit 

své kroky k jejímu napravení. Touto dobou už měl však Adolf Hitler díky K. H. Frankovi 

a Reinhardu Heydrichovi jasnou představu o tom, co se zde skutečně děje. Neurathův osud 

v podobě říšského protektora tím byl zpečetěn. „Mírumilovnost“ a „dobrotivost“ starého 

pána označil Hitler za slabost a hloupost.92 

Oficiálně tím Neurath úřad říšského protektora neopustil. Ona „zdravotní dovolená“ byla 

veřejnosti prezentována pouze jako dočasná, ačkoliv bylo velmi brzy zřejmé, že tento 

ozdravný pobyt má svůj původ ve zcela jiných, závažnějších důvodech a jeho trvání se hned 

tak konce nedobere.93 

 

2.3 Reinhard Heydrich 

Reinhard Heydrich, celým jménem Reinhard Tristan Eugen Heydrich, se narodil 

7. března 1904 v německém městě Halle nad Sálou 94 do dobře situované a vážené rodiny, 

která byla později o své jmění inflací připravena. Reinhard byl druhorozené dítě Bruna 

a Elizabeth Heydrichových, nejstarším potomkem byla dcera Marie a nejmladším syn 

Heinze Siegfried.95 Jeho otec, Richard Bruno Heydrich, působil v hudební oblasti – byl 

operním zpěvákem a hudebním skladatelem, kteréžto dva obory také vystudoval na 

drážďanské královské konzervatoři.96 Hudbu i vyučoval a později otevřel svou vlastní 
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konzervatoř, ve které se stal ředitelem. Heydrichova matka, Elisabeth Anna Amalia 

Krantzová, byla dcerou zámožné a společensky vysoce postavené rodiny.97 Byla též hudebně 

nadaná jako její muž a po založení konzervatoře mu pomáhala s jejím vedením. Politicky 

vyhraněná přitom Heydrichova rodina nijak nebyla. Otec jakožto hudebník a ředitel 

konzervatoře se ani politicky přímo projevovat nesměl a matka, striktně katolicky 

vychovaná, dbala při výchově dětí především na náboženství.98 Až po válce Heydrichův otec 

vlivem nepříznivých změn názorově přilnul k Deutschnationale Volkspartei (Německá 

národně lidová strana).99 

Po rodičích zdědil Reinhard Heydrich hudební vlohy. Učil se hře na hudební nástroje, již 

od pěti let se pod matčiným dohledem věnoval zejména hře na housle, které se posléze ve 

volném čase věnoval i během dospělosti a nevzdal se jí až do své smrti. Vedle houslí se už 

jako chlapec začal věnovat i sportu, ve kterém též vynikal i po dospělá léta.100 Celé své 

dětství strávil Heydrich s rodinou v rodném městě, kde společně přečkali také první 

světovou válku.101 V jejích letech byl na reformním reálném gymnáziu, kde jako student 

vynikal.102 

První světová válka a porážka Německa otřásly celou jeho rodinou, která vlivem toho 

takřka zkrachovala.103 Po válce přišly občanské nepokoje, a tak se Heydrich přidal ke sborům 

Freikorps104, freikorpsu Märke a freikorpsu Halle,105 které měly roku 1919 potlačit v jeho 

rodném městě povstání, za kterým stálo krajně levicové křídlo, a roku 1920 vstoupil do sborů 

Technische Nothilfe (Technické nouzové sbory).106 Po maturitní zkoušce na německém 

                                                           
97 DESCHNER, Günther. Reinhard Heydrich: architekt totální moci. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2002. 

351 s. ISBN 80-86182-62-2, s. 15–16 
98 Tamtéž, s. 20 
99 Tamtéž, s. 24 
100 HEYDRICH, Lina. Můj život s Reinhardem. 1. vyd. Praha: Toužimský & Moravec, 2012. 212 s. ISBN 978-

80-7264-126-0, s. 31, 33 
101 BIEBLOVÁ, Kristýna. Heydrichův příchod do Prahy 27.9.1941 v zrcadle protektorátního tisku. Praha, 

2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra dějin a didaktiky dějepisu. Vedoucí 

práce PhDr. Lubor Václavů, s. 13 
102 DESCHNER, Günther. Reinhard Heydrich: architekt totální moci. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2002. 

351 s. ISBN 80-86182-62-2, s. 21 
103 Tamtéž, s. 24 
104 Polovojenská organizace, která byla složena z veteránů z první světové války. Zdroj: BIEBLOVÁ, Kristýna. 

Heydrichův příchod do Prahy 27.9.1941 v zrcadle protektorátního tisku. Praha, 2012. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra dějin a didaktiky dějepisu. Vedoucí práce PhDr. Lubor 

Václavů, s. 13 
105 HEYDRICH, Lina. Můj život s Reinhardem. 1. vyd. Praha: Toužimský & Moravec, 2012. 212 s. ISBN 978-

80-7264-126-0, s. 31–33 
106 BIEBLOVÁ, Kristýna. Heydrichův příchod do Prahy 27.9.1941 v zrcadle protektorátního tisku. Praha, 

2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra dějin a didaktiky dějepisu. Vedoucí 

práce PhDr. Lubor Václavů, s. 13 



 

 

21 

gymnáziu,107 roku 1922, sloužil několik následujících let u německého námořnictva. 

Nejdříve ve výcviku jako kadet školní plachetnice Niobe (duben–červen 1923), poté devět 

měsíců na křižníku Berlin (červenec 1923 – březen 1924). Od dubna 1924 sloužil v hodnosti 

námořního praporčíka. Téhož roku nastoupil na mürwickou námořní školu. Tam setrval do 

dalšího roku, ve kterém byl poslán na wünsdorfskou armádní sportovní školu a během 

kterého procházel mnoha bojovými výcviky (duben–prosinec 1925). Dle záznamů Liny 

Heydrich měl tři čtvrtiny následujícího roku strávit na lodi Braunschweig (leden–září 1926). 

Od října 1926 nosil Heydrich hodnost námořního poručíka.108 Poté absolvoval speciální 

výcvik na pozici zpravodajského důstojníka.109 Zhruba dva roky působil na říšské vlajkové 

lodi Schleswih-Holstein (podzim 1926 – podzim 1928).110 Roku 1928 ho čekalo další 

povýšení, kdy se stal námořním nadpraporčíkem.111 

Nadále již jeho námořnická kariéra nepokračovala, právě naopak. Po devíti letech 

u německého námořnictva stanul před čestným soudem, jehož rozsudkem byl z námořnictva 

donucen odejít.112 Jeho obvinění se mělo týkat nevhodného chování vůči mladé studentce, 

o níž se měl ucházet a neoženit se s ní. Zda byla ale pravým důvodem ukončení jeho 

admirálské kariéry skutečně tato aféra, kdy jeho chování mělo být označeno za nepřípustné, 

nebo zda šlo jen o intriky vyšších námořnických kruhů, zůstává otázkou.113 

Nedlouho před jeho vyhozením od námořnictva, koncem roku 1930, se seznámil s Linou 

von Osten,114 se kterou se roku 1931 oženil. Dívka pocházela ze šlechtické rodiny žijící na 

ostrově Fehmarn v Baltském moři, původně dánském území, které bylo postoupeno 

Německu. Kvůli těmto okolnostem šlechta zkrachovala a potýkala se s chudobou. Právě 

v manželčině rodině se Heydrich zblízka setkal s ideologií, jež se brzy stala osudnou jemu 

a milionům dalších. Na rozdíl od Heydrichovy rodiny byla Linina jasně politicky 
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orientovaná – Ostenovi byli příznivci německého nacionalismu, NSDAP (Národně 

socialistická německá dělnická strana) a obdivovali řečnický um Adolfa Hitlera. Přísně 

v tomto vědomí také vychovávali své děti. Přestože Heydrich sloužil u říšského 

námořnictva, byl mu touto dobou obdobný politický entuziasmus ještě cizí.115 

Pro nedostatek pro něj přijatelných pracovních nabídek podal v červnu 1931 žádost 

o přijetí do NSDAP s úmyslem pokusit se zařadit do SS, jednotek s posláním zajišťovat 

Adolfu Hitlerovi osobní bezpečnost. Touto cestou se chtěl opět kariérně „postavit na nohy“ 

a splnit si sen o vojenské uniformě. Heinrich Himmler, vedoucí SS, byl v té době Hitlerem 

pověřen vytvořit pod SS zcela nový aparát, a sice zpravodajskou službu. Heydrichův výcvik 

zpravodajského důstojníka z námořnictva hrál v jeho prospěch a po schůzce s Himmlerem 

byl přijat. Několik týdnů před nástupem ke zpravodajskému aparátu SS (vedoucím oficiálně 

zůstal Himmler, ač náplň této funkce vykonával s jeho důvěrou Heydrich), v srpnu 1931, 

vstoupil Heydrich do jednotek SS v Hamburku.116 Tehdy poprvé osobně zažíval čistě 

politické boje a machinace a jak vypadá a co obnáší skutečné zanícení pro nacionální 

socialismus.117 

V této funkci pak začal poprvé „bojovat“ proti Židům, které spolu s dalšími politickými, 

církevními a jinými skupinami a menšinami pokládal za překážku uskutečnění nacistických 

plánů. Jeho nepřátelství však bylo zaměřeno pouze na ty z těchto skupin, kteří byli politicky 

činní a pro ideologii představovali problém. V rámci služby začal Heydrich sledovat 

a odhalovat vnitropolitické nepřátele a seskupovat záznamy o každém sebeméně podezřelém 

jednání, to vše zcela tajně a ilegálně, jak si postupem času i sama doba vyžadovala. 

Zpravodajské službě, která nesla zprvu označení Ic, jež dříve nesly tajné rozvědky, byl po 

zákazu jednotek SS a SA roku 1932 změněn název na PID (Tisková a informační služba). 

Poté, co byl téhož roku zákaz zrušen, se služba přejmenovala na Bezpečnostní službu SD118 

a v jejím čele stanul Reinhard Heydrich, tentokrát již formálně.119 

Rok 1933, kdy nadešel velký vzestup popularity Adolfa Hitlera a nacionální socialismus 
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se dostal k moci, pro Heydricha zprvu lepší chvíle nepředstavoval. Svou funkci musel na 

několik měsíců opustit a místo ní zaujal pozici u říšského vedoucího SS.120 Až posléze, kdy 

se z Heinricha Himmlera stal policejní prezident, obsadil Reinhard Heydrich vedoucí pozici 

bavorské politické policie.121 Od této chvíle se Heydrichovo pole působnosti postupně 

rozrůstalo i s úřadem napříč Německem. Roku 1934 byl jmenován do vedoucí pozice 

Gestapa (Tajná státní policie), kdy jeho pravomoci nabyly zcela nové podoby.122 Další 

privilegia spolu s výjimečným postavením mu poté přinesl Hitlerův výnos z roku 1936.123 

Do této doby po jednotlivých zemích roztříštěná německá policie byla sloučena v jednotnou 

policii s Himmlerem v čele. Státní a stranické pole tím neoficiálně přimkly k sobě.124 

Reinhard Heydrich stanul ve vedoucí funkci Bezpečnostní policie, čímž získal do svých 

kompetencí vedle Gestapa i Státní policii a Kriminální policii. Ke své dosavadní, 

bezpečnostní funkci přebral oficiálně i funkci vytvoření a udržování národní pospolitosti, 

jejíž potřeby měly být vlastní každému jedinci. Nejen političtí nepřátelé, ale všichni vnitřní 

nepřátelé a „škůdci národa“, kteří byli nacionálně socialistické ideji nepohodlní nebo 

potenciálně rizikoví pro budování Hitlerovy Třetí říše, byli nyní Heydrichovým rozhodnutím 

odstraňováni ze společnosti.125 

Mezi Gestapem a Bezpečnostní službou, během 30. let již ustanovenou jako jedinou 

stranickou zpravodajskou službou, existovaly spory ohledně pravomocí,126 kterým učinil 

přítrž až další výnos Vůdce z roku 1939. Tím byly říšská policie, aparát státní, a SS, aparát 

stranický, zastřešeny již oficiálně pod jedinou organizaci, a sice pod RSHA (Hlavní úřad 

říšské bezpečnosti). Vedením nového útvaru byl pověřen Reinhard Heydrich.127 

V následujícím roce obsadil i místo prezidenta Interpolu.128 

Rok 1941 byl rokem plným nepokojů na straně Německa i na straně Protektorátu. 
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Započatá válka se Sovětským svazem přinesla Německu nového nepřítele, pro kterého 

se stalo protektorátní území plné nepokojů slabým článkem protivníka. V Německu se proto 

začalo o budoucnosti Protektorátu aktivně vyjednávat. 21. září 1941 se Adolf Hitler sešel 

s Reinhardem Heydrichem a dalšími vrchními policejními a stranickými představiteli. 

Heydrich, který se na setkání s Vůdcem dobře připravil, odhalil závažnost zdejší situace 

a neschopnost vymanění se z ní prostřednictvím Neurathova „měkkého“ přístupu. Dle něj 

bylo třeba držet nad Protektorátem pevnou ruku a netrpět jakýkoli odpor. Tehdy bylo 

rozhodnuto – Konstantin von Neurath „prozatím“ nebude působit ve funkci říšského 

protektora a jeho zástupcem se stane Reinhard Heydrich. Hitler sám byl s jeho důkladně 

provedenou prací a radikálnějším přístupem spokojen, zároveň se o Heydrichovo jmenování 

Neurathovým zástupcem ve značné míře zasadila i skutečnost, že Heydrich za léta stranické 

práce a kariérních úspěchů již začal svým talentem i pravomocemi přerůstat 

Heinricha Himmlera. Odstranění potenciálního konkurenta, kterým se v budoucnu 

mohl Heydrich pro Himmlera stát, tak proběhlo zcela pod rouškou Heydrichova dosazení do 

Protektorátu, aby zde zpacifikoval zdejší společnost.129 

 

2.4 Příjezd Reinharda Heydricha 

Do Protektorátu přijel SS-Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich 

v sobotu 27. září 1941. V brzkých ranních hodinách byl přivítán K. H. Frankem a dalšími 

německými funkcionáři na Ruzyňském letišti, odtud poté odjel do pražského hotelu 

Esplanade. O den později nastoupil oficiálně do funkce zastupujícího říšského protektora 

v Čechách a na Moravě a byl přestěhován do Pražského hradu. Slavnostní uvítání začalo 

v nedělních dopoledních hodinách, kdy na Hradčanském náměstí proběhla přehlídka čestné 

setniny zbraní SS, branné moci a policie.130 Následně uvítání pokračovalo na prvním nádvoří 

Pražského hradu,131 kde vlály dvě vlajky – říšská vlajka s hákovým křížem a vlajka 

se znakem SS.132 O chvíli později zavlála na Pražském hradě i vlajka říšského protektora.133 

                                                           
129 DESCHNER, Günther. Reinhard Heydrich: architekt totální moci. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2002. 

351 s. ISBN 80-86182-62-2, s. 206–207 
130 ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt: Československý odboj a nacistická okupační moc 

1941–1943. 2. upr. vyd. Praha: Laguna, 2003. 253 s. ISBN 80-86274-55-1, s. 9 
131 ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt: Československý odboj a nacistická okupační moc 

1939–1941. 1. vyd. Praha: Laguna, 2002. 351 s. ISBN 80-86274-40-3, s. 292 
132 ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt: Československý odboj a nacistická okupační moc 

1941–1943. 2. upr. vyd. Praha: Laguna, 2003. 253 s. ISBN 80-86274-55-1, s. 9 
133 GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996. 287 s. 



 

 

25 

V poledne téhož dne navštívil Reinhard Heydrich spolu s K. H. Frankem státního 

prezidenta Emila Háchu. Další setkání Háchy a zastupujícího říšského protektora proběhlo 

jen o několik málo dní později, 30. září 1941. Návštěvou Heydricha a změnou postoje státní 

prezident ukázal svou bezmoc s nastalou situací a vyjádřil tím loajalitu okupační moci.134 

V podvečer slavnostního osmadvacátého září se Heydrich setkal také s německými novináři, 

kterým nastínil svou službu „nové“ Evropě, která bude vedena Německou říší.135 

 

2.4.1. Teror protektorátní společnosti 

S Heydrichovým příchodem se razantně změnil kurs dosavadní okupační politiky. 

K utužení poměrů v Protektorátu došlo již v den jeho příjezdu, kdy Nařízením říšského 

protektora v Čechách a na Moravě o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze dne 

27. září 1941 vyhlásil výjimečný stav, „aby se mohlo čeliti případům mimořádné 

povahy“.136 Výnosem ze dne 28. září 1941 platil výjimečný stav pro Oberlandráty Praha, 

Brno, Olomouc, Moravská Ostrava, Kladno a Hradec Králové. Stanné právo, platící pro 

oblasti s vyhlášeným civilním výjimečným stavem, se vztahovalo na „všechny činy, jimiž 

jsou porušovány veřejný pořádek a bezpečnost, hospodářský život nebo pracovní mír, jakož 

i záměrné a nedovolené chování střelných zbraní, nebo třaskvin, anebo střeliva“.137 

Výnosem bylo zakázáno také „srocování, shlukování, shromažďování v uzavřených 

místnostech a pod širým nebem, na veřejných ulicích a náměstích“.138 Vedle toho byla 

zavedena policejní uzavírací hodina, která se dotýkala například biografů či hotelů, 

a kulturní či sportovní české podniky byly zakázány.139 

O nařízení byli obyvatelé Protektorátu obeznamováni od desáté večerní hodiny 

27. září 1941 v rozhlase, o výnosu poté druhého dne, kdy v poledne nabýval platnosti, jeho 

veřejným vyvěšením.140 Druhý výnos ze dne 1. října 1941, uveřejněný v rozhlase o sedmé 
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hodině večer tohoto dne, rozšířil platnost civilního výjimečného stavu na menší územní 

celky, a sice na okrsky Uherský Brod, Uherské Hradiště a Hodonín.141 Civilní výjimečný 

stav byl spolu s dalšími nařízeními a zákazy na pěti místech zrušen třetím výnosem ze dne 

29. listopadu 1941, který nabýval platnosti od 1. prosince 1941.142 

Výjimečný stav měl skrze zatýkání, popravy a posílání do koncentračních táborů 

Heydrichovi pomoci nejen zpacifikovat, ale i zlomit rozbouřenou společnost a nastolit v ní 

atmosféru naplněnou hrůzou a strachem.143 Během trvání civilního výjimečného stavu bylo 

zadrženo na tisíce osob, počet odsouzených se během každého dne zvyšoval a snižoval podle 

aktuální potřeby k udržení této atmosféry.144 Mnozí odsouzení se stali obětí zinscenovaného 

procesu či prostředkem, jak rozšířit strach nejen mezi obyvatele Protektorátu obecně, ale 

i mezi jednotlivé skupiny, sdružení či organizace. 11. října 1941 uvedl Heydrich ve své 

zprávě pro Hitlera o aktuální situaci v Protektorátu, že bylo doposud zatčeno na pět tisíc 

osob a při jejich zatýkání bylo zraněno několik členů Gestapa, někteří i smrtelně.145 

Svou politikou Reinhard Heydrich již od počátku svého působení v Protektorátu ukázal, 

jaký osud chystá českému obyvatelstvu, jež se nepřizpůsobí a nebude možné jej začlenit 

do Říše. Definitivně své stanovisko doložil v projevu na počátku října 1941. Tehdy si od něj 

okupační moc vyslechla, jaká je situace s „konečným řešením české otázky“. Protektorát 

měl sloužit pro válečné účely a vítězství Říše, proto bylo třeba nastolit v něm „klid 

a pořádek“. Až posléze mohla být česká otázka fakticky a definitivně vyřešena, ať už 

splynutím s Říší, či fyzickou likvidací. Přesto již během této doby podnikl Heydrich kroky 

k jasnému rozdělení české společnosti do skupin dle smýšlení a rasy, k čemuž sloužil rasově 

národnostní soupis obyvatelstva.146 
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Vedle těchto činů zaměřil Heydrich svou pozornost na české dělnické a zemědělské 

vrstvy, které vzhledem k válečným cílům Říše představovaly zásadní vrstvy protektorátní 

společnosti. Jejich poslušnost a přízeň tak byly pro okupační politiku též prioritní. 

V říjnu 1941 přijal zastupující říšský protektor na Pražském hradě zástupce dělnictva. Toto 

setkání mělo demonstrovat říšskou péči českému pracujícímu lidu. Údajný sociální charakter 

jeho politiky, jež je právě pro tyto činy nazývána politikou cukru a biče, měl dokázat jeho 

další akt přízně dělnictvu, kterému zajistil pomoc z Říše a zvýšení přídělu tuků. Po návštěvě 

jedinců dělnické třídy následovalo i setkání se zemědělskými zástupci. S těmi se Heydrich 

setkal na počátku prosince 1941.147 

 

2.4.2. Temné časy domácího odboje 

Těžkou ránu utrpěl v době první heydrichiády odboj, jehož likvidace patřila 

mezi Heydrichovy nejzásadnější úkoly v Protektorátu. Ještě v den svého příjezdu do Prahy 

nechal zatknout ministerského předsedu vlády Aloise Eliáše. Materiály získané od maďarské 

vlády jej usvědčovaly z odbojové spolupráce.148 Jeho odbojovou činnost dokládaly také 

výpovědi hned několika jedinců zatčených během let 1939 až 1941. Informace o Eliášově 

protifašistickém jednání získaly vyšší německé vrstvy například od zatčeného člena PÚ 

JUDr. Ferdinanda Richtra, několika členů odbojové skupiny Zdeňka Schmoranze, vlastenců 

chycených v Budapešti či JUDr. Otakara Klapky. Přesto byl Eliáš ponechán na svobodě, za 

čímž stály snahy o odhalení dalších jedinců a organizací pracujících proti německým 

zájmům. K jeho zadržení mělo dojít až ve správný čas, který během zostřeného září 1941 

nadešel.149 

Během pracovní cesty 27. září 1941 obdržel předseda protektorátní vlády zprávu, že je co 

nejdříve očekáván K. H. Frankem v Praze.150 Když se téhož dne odpoledne dostavil do 

Černínského paláce, kde sídlil Úřad říšského protektora, byl zde v kanceláři K. H. Franka 

zatčen a odvezen nejdříve na Pankrác, odkud jej okamžitě převezli k výslechu do Petschkova 
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paláce.151 29. září 1941 byla na základě dvoudenního výslechu sepsána obžaloba,152 namísto 

zpět do Pankrácké věznice odtud Eliáš putoval do podolského lazaretu SS.153 Eliášovo 

zatčení vedlo následně ke krizi ve vládě, jejíž jedna část požadovala podání demise, zatímco 

druhá část tak učinit odmítla. O podání demise uvažoval na konci září 1941 i státní prezident 

Hácha, kterému byl tento záměr vymluven.154 

Před německým lidovým soudem stanul Alois Eliáš v Petschkově paláci 1. října 1941. 

Zde byl za napomáhání nepříteli, velezradu a zemězradu odsouzen k trestu smrti. Z Eliášova 

procesu pochází i jeho údajné prohlášení loajality Říši a odsouzení emigrace, ke kterému 

měl být dle jeho pozdějších slov donucen. Prohlášení bylo posléze otištěno v protektorátním 

tisku. Odlišnost některých otištěných kopií dávala důvod ke zpochybnění pravosti, úplné či 

částečné, tohoto prohlášení.155 Po vydání rozsudku byl Eliáš držen ve věznici na Pankráci, 

kde měl čekat na jeho vykonání.156 Dvě žádosti státního prezidenta Háchy o Eliášovu 

milost157 ani žádost samotného Eliáše nebyly vyslyšeny,158 vykonání trestu však bylo 

6. října 1941 odloženo. Za odložením popravy stál především Heydrich, který Hitlerovi 

navrhl cestu nepopravení, ale i neomilostnění. Podle něj bylo Eliášových výpovědí zapotřebí 

v dalších soudních jednáních a pro účely odhalení dalších jeho spolupracovníků.159 

Ve věznici byl Eliáš nakonec držen až do poloviny roku 1942, kdy jej po úspěšném atentátu 

na Heydricha a následném dopadení jeho viníků 19. června 1942 popravili. 

Zatčení předsedy vlády z činnosti nepřátelské zemi bylo velmi závažné. Jak pro odboj, 

který tím ztratil cenného spojence, tak i pro samotnou Říši, která, ač o jeho činnosti již věděla 

a snažila se této situace využít k získání více informací o svých nepřátelích, tím doznala 

proniknutí nepřátel až do vládních řad. Onemocnění a následná smrt aktivistického novináře 

Karla Lažnovského se tak stala zcela příhodnou událostí a německá moc se rozhodla 

propagandisticky ji využít.160 Po soudním procesu tak čelil Eliáš dalšímu obvinění 
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a podstupoval výslechy ohledně smrti novináře. Eliáš byl označen za strůjce travičské aféry 

a prezentován německou mocí jako vrah.161 

 

Zatčení ministerského předsedy vlády představovalo pouze začátek Heydrichovy cesty 

k potlačení nepřátelských aktivit v Protektorátu. Během stanného práva dosáhl v realizaci 

likvidace odbojových hnutí velkého úspěchu, německé represálie hluboce otřásly všemi 

odbojovými organizacemi. Mnohé z nich byly již v době Heydrichova příchodu do 

Protektorátu německé moci známy, v leckterých měla nasazené i své agenty, kteří měli 

odhalovat další nepřátelské živly a snažit se proniknout až na vrchol odbojové sítě a k jejím 

představitelům. Čekání na úder s nastoupením zastupujícího říšského protektora skončilo 

a Gestapo zasáhlo.162 Jako první byli zadrženi vedoucí funkcionáři, za nimi poté následovali 

další členové. Prvními popravenými ovšem byli jedinci, jejichž zatčení proběhlo ještě před 

Heydrichovým příchodem a vyhlášením stanného práva. Jednalo se například o již určitou 

dobu vězněné vysoké funkcionáře KSČ a ON,163 mezi nimi byli i generálové Josef Bílý 

a Hugo Vojta.164 Členové ON byli zatčeni již během srpna a září 1941, během civilního 

výjimečného stavu poté ztratili celý aparát na Moravě a část aparátu pražského. Členové 

PVVZ padli téměř všichni i se svým archivem do rukou Gestapa v průběhu října 1941. 

Zatýkání členů jednotlivých odbojových hnutí tedy postupně zlikvidovalo i zastřešující 

organizaci ÚVOD, u níž se přišlo i na skupinu obstarávající radiotelegrafické spojení 

s Londýnem. Domácí odboj byl masivním zatýkáním na celé měsíce ochromen. Hnutím poté 

trvalo dlouhou dobu, než opět posílily. Svého původního vlivu a síly už ale většina nikdy 

nedosáhla. Tento osud se týkal i organizace ÚVOD, jejíž pozdější nástupce (Přípravný 

národně revoluční výbor) již postavení ÚVODu nikdy nedosáhl.165 

Podstatně větší ztráty utržila větev národního domácího odboje, komunistická větev 

zůstala alespoň z části nedotčena. Kromě lepších předpokladů pro vykonávání zpravodajské 

činnosti bylo důvodem i pozdější zahájení protifašistických aktivit komunistů, se kterými 
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započali až po napadení Sovětského svazu Německem. Ústřední výbor KSČ byl navíc rozbit 

na jaře 1941 a k jeho obnovení došlo až po létě tohoto roku, Němci tedy neměli čas do 

organizace proniknout.166 Nacistickému úderu ovšem podlehla tělovýchovná organizace 

Sokol, zakázaná již od dubna 1941. Proti ní byla Gestapem 8. října 1941 spuštěna Akce 

Sokol, jež se dotkla až půl druhého tisíce Sokolů – vyšších funkcionářů i členů organizace, 

ve většině případů deportovaných do koncentračních táborů. 12. října 1941 došlo poté 

k rozpuštění České obce sokolské.167 

Heydrichiáda nezasáhla jen domácí odboj, ale i exilový, jehož spojení s domovem bylo 

v této době takřka přerušeno. Přes všechny hrozby a nařízení platící již od roku 1939 lidé 

nadále poslouchali zakázaná zahraniční vysílání. V březnu 1941 vyšlo v platnost nařízení, 

podle nějž byli všichni povinni odevzdat své přijímače k technické úpravě, při níž jim byly 

odstraněny krátkovlnné přijímače. Tehdy se rozšířily tzv. čerčilky, provizorní cívky 

umožňující opět poslech krátkovlnného vysílání. 30. září 1941 tak začalo Gestapo 

s rozsáhlým zabavováním rozhlasových přijímačů. 11. října 1941 dokonce došlo k jejich 

zabavení v několika celých městech, ve kterých byla situace s posloucháním odhalena ve 

velkém. Jednalo se o Čelákovice, Litomyšl, Lysou nad Labem, Heřmanův Městec 

a Úvaly.168 Stanné právo a rozbití odbojových organizací na území Protektorátu poté mělo 

na zahraniční rozhlas velký dopad. Jednak technický, jež souvisel s masivním zabavováním 

radiopřijímačů, tak i obsahový, neboť vysílání bylo závislé na zprávách dodávaných 

z Protektorátu, kde ovšem byli mnozí členové obstarávající tato spojení s exilem zadrženi. 

Spojení mezi londýnským exilem a Protektorátem bylo na konci roku 1941 přerušeno. Jediné 

pojítko s domovem představovala v Londýně pouze odposlechová služba BBC.169 V reakci 

na situaci v Protektorátu promluvil Edvard Beneš 25. listopadu 1941 v Londýně o vyřešení 

německé otázky. Ve svém projevu nastínil představu o odsunu až milionu Němců. 

16. prosince téhož roku poté prohlášením československé exilové vlády v Londýně o jejím 

válečném stavu s Německem, Maďarskem a dalšími zeměmi, jež se nacházejí ve válečném 

stavu s Velkou Británií, Sovětským svazem a Spojenými státy americkými, vstoupilo 
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Československo do protihitlerovské koalice.170 

 

2.4.3. Konečné řešení židovské otázky 

Základní antisemitský materiál, na němž stála posléze celá protižidovská politika 

předválečného a válečného období, tvořily dva ústavní zákony přijaté Říšským sněmem 

15. září 1935 na zvláštním zasedání v Norimberku, známé jako tzv. norimberské zákony. 

Zákon o říšském občanství rozdělil německou společnost na říšské občany, jimž všechna 

práva zůstala, a státní příslušníky, kteří byli politických práv zbaveni. K této kategorii 

se řadili i Židé, kterým byla následně do konce války třinácti doplňujícími nařízeními 

odebrána i další občanská práva.171 Prvním z nich se stalo nařízení určující, kdo je Žid a kdo 

míšenec.172 Zákon na ochranu německé krve a cti poté chránil čistotu německé krve a její 

budoucnost, pročež zakazoval sňatky i jiné mimomanželské styky mezi Židy a říšskými 

příslušníky.173 Těmito zákony byla otevřena legální cesta k odloučení Židů ze společnosti 

a následně i vše, co toto vyloučení i jeho prostředky obnášely.174 

V Protektorátu se odlišný přístup k židovskému obyvatelstvu projevil již v jeho 

zřizujícím výnosu. Ačkoli Němci žijící na území Protektorátu či lidé jiných národností 

s prokazatelně německými kořeny mohli získat německé občanství, občanům se židovským 

původem, z nichž se někteří též považovali za německé příslušníky, byla tato možnost 

odepřena.175 Rasové principy norimberských zákonů pak byly v Protektorátu poprvé použity 

v Nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 

21. června 1939, které tím otevřelo cestu k legální protižidovské politice v Protektorátu. 

Kromě specifikace Žida, pocházející z norimberských zákonů, se toto nařízení zaobíralo 

židovskými nemovitostmi a právy na ně a nutilo Židy přihlásit své pozemky a vlastněné 
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cenné předměty příslušným úřadům.176 Během srpna 1939 poté vznikla v Praze policejní 

vyhláška, která již fakticky oddělila židovskou populaci z veřejného života. Stanovovala 

povinné označení židovských podniků nápisem Jüdisches Geschäft, restaurací s židovským 

majitelem či klientelou nápisem Jüdische Unternehmung, vybraných podniků se zakázaným 

vstupem Židům nápisem Juden nich zugänglich a na mnoha veřejných místech oddělení 

návštěvních hodin či místností pro Židy. Následně vznikalo po celém Protektorátu mnoho 

dalších protižidovských opatření.177 Vypuknutí války v září 1939 poté znamenalo vytvoření 

vyhovujících podmínek pro další fázi řešení židovské otázky.178 

Poměry vůči Židům se od září 1941 výrazně zostřily. Heydrichův příchod do Protektorátu 

byl následován dalším krokem v židovské otázce, v jejímž řešení se začaly projednávat nové 

postupy.179 V této době již v Protektorátu probíhalo odebírání židovského majetku, kterýžto 

proces se měl na konci roku 1941 urychlit, a opatření proti Židům se značně stupňovala. 

Heydrich, který již měl ze své funkce v RSHA s plánováním deportací zkušenosti 

v souvislosti s „vyčištěním“ Německem obsazených území i Německa samotného,180 vývoj 

konečného řešení židovské otázky urychlil. Od pouhých plánů tak mělo dojít k jejich 

realizaci v podobě židovské genocidy, která byla považována za předpoklad pro úspěšnou 

germanizaci.181 Heydrichův plán pak počítal s genocidou Židů z celé Evropy.182 

10. října 1941 svolal v Praze poradu, na které se projednávala deportace židovského 

obyvatelstva z německého a protektorátního území.183 Touto poradou přešlo plánování ve 

skutečnost a o několik dní později byly deportace židovských obyvatel z protektorátního 

území započaty.184 První transport Židů byl vypraven 16. října 1941 a mířil do ghetta 
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v Lodži. Od této chvíle následovaly desítky dalších transportů z celé Evropy.185 Kvůli 

velkému počtu deportovaných bylo rozhodnuto vytvořit ghetta i na území Protektorátu, 

odkud by poté byli jedinci deportováni do příslušných koncentračních a vyhlazovacích 

táborů.186 24. října 1941 bylo proto oficiálně započato vybudování židovského ghetta 

Terezín,187 kam dorazil první transport Židů, čítající kolem tisíce osob, 4. prosince 1941.188 

 

3 Dění slovy dobového tisku 

V době Protektorátu bylo zastaveno velké množství tiskovin. Nejdříve z důvodů 

politických, na konci války z důvodů hospodářských, neboť panovalo totální válečné 

nasazení a Protektorát se potýkal s nedostatkem papíru.189 Tisk, který zde v době 

Protektorátu vycházel, byl trojího druhu – tisk legální, ilegální a exilový.190 

Legální tisk byl plně v okupační moci. Média se v Protektorátu stala propagandistickým 

nástrojem a zbraní nacistického režimu. Pro český tisk to představovalo cenzuru, kterou nad 

ním vykonávalo ÚTDS (Ústředí tiskové dozorčí služby), které pracovalo v rámci orgánu 

české autonomní správy TO PMR (Tiskový odbor Předsednictva ministerské rady). Cenzoři 

byli umístěni přímo do redakcí. TO PMR se řídil pokyny Skupiny tisk oddělení kulturně 

politických záležitostí Úřadu říšského protektora, v jejímž čele stanul Wolfgang Wolfram 

von Wolmar.191 Dále mělo nad legálním tiskem moc samotné PMR (Předsednictvo 

ministerské rady), které rozhodovalo, jaké tiskoviny se budou vydávat, v jakém nákladu 

nebo kdo obsadí šéfredaktorské posty. Na taková místa poté usedali významní aktivističtí 

novináři.192 Ti poté dostávali na tiskových konferencích pokyny, o čem mají psát a o čem 

nikoliv. Mezi významná legální periodika patřily například Lidové listy, Národní politika, 

Venkov, České slovo, Polední list, Přítomnost nebo Národní práce. Řadily se sem také 
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tiskoviny fašistické organizace Český národně socialistický tábor – Vlajka, kterými byl 

týdeník Arijská fronta a deník Vlajka. Dále byly na území Protektorátu rozšířeny i legální 

tiskoviny německé, z nichž mezi nejvýznamnější patřil například deník Der Neue Tag.193 

Ilegální tisk byl nejaktivnější zejména mezi lety 1939 a 1941. V dalším období byla jeho 

činnost značně omezena, a sice od příchodu Reinharda Heydricha, kdy byla velká část 

odboje pozatýkána. K významným ilegálním časopisům patřil Český kurýr, Signál, 

K situaci, ISNO (Informační služba národního osvobození) či V boj, který byl vydáván 

souběžně ve dvou verzích – spořilovská mutace (nástupce skupiny Jaroslava Škaldy) 

a holešovická mutace (odlišující se označením „vydání H“). Komunistická větev odboje 

vydávala i během okupace Rudé právo, mezi komunistická periodika ale patřily také 

Pochodeň svobody, Moravská rovnost a další. Mezi ilegálně vydávané dále patřily tiskoviny 

v koncentračních táborech a káznicích (např. terezínský Přehled), letáky (např. Všem věrným 

Čechům, Legenda 1939) či Detektivky, tiskovina PVVZ.194 

Za vydáváním exilových tiskovin stály zahraniční odbojové skupiny. Mezi první taková 

periodika patřil týdeník Česko-slovenský boj, který vycházel na území Francie. Dalšími 

periodiky byly například časopis Mladé Československo nebo Svobodné Československo. 

Do tohoto druhu tisku patřily také vojenské tiskoviny, z nichž lze uvést periodikum Naše 

noviny. Exilovými listy byly i tematicky zaměřené časopisy vycházející ve Velké Británii, 

kterých byla celá řada.195 

 

3.1 Charakteristika periodik vybraných k analýze 

Národní politika 

Historie Národní politiky je úzce spjata s německým deníkem Politik, v němž začala 

vycházet příloha Česká politika, která byla psána v českém jazyce. Roku 1883 poté začal 

deník vycházet již pod názvem Národní politika. Zpočátku se krátce jednalo o stranicky 

orientovaný list, poté už o list nepolitický – list nepatřící (k) žádné politické straně. Před 

okupací se Národní politika snažila svým obsahem vyjít vstříc čtenářům a jejich politickým, 

                                                           
193 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti. 

1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8, s. 202–204 
194 Tamtéž, s. 209–211 
195 BERÁNKOVÁ, Milena a MALEC, Karel. Dějiny české žurnalistiky do roku 1945: stručný přehled. 1. vyd. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 62 s. s. 59 



 

 

35 

ale i hospodářským a osobním zájmům a potřebám a její cílová skupina nebyla nijak přesněji 

určena. Tehdy odrážela především konzervativní městské a maloměstské vrstvy 

obyvatelstva, pro které byla listem zcela uznávaným. Velmi populární se stala rubrika Malý 

oznamovatel, na jejíž popularitě byl posléze list i postaven.196 V době protektorátu pak 

sloužila nacistickým účelům a jako jeden z mála protektorátních titulů se udržela až do konce 

války. Vydavatelem listu byla od doby první republiky Politika. List měl dvě vydání, a sice 

pro Prahu a pro venkov. K listu vycházela také Polední Národní politika. Jednalo se o jeden 

z nejrozšířenějších titulů, denní náklad v Protektorátu činil čtyřicet tisíc, nedělní pak přes 

čtyři sta dvacet tisíc kusů.197 Roku 1938 stanul v čele listu redaktor působící do této chvíle 

v deníku Venkov, dr. Václav Crha. Mezi její významné prvorepublikové redaktory patřili 

například dr. František Sekanina, dr. Lev Borský nebo Olga Fastrová.198 

 

A-Zet, Večerní České slovo 

Deníky A-Zet a Večerní České slovo byly přílohou listu České slovo. Před vznikem 

Protektorátu byl list ústředním orgánem České strany národně sociální. Majitelem 

a vydavatelem deníků pak byla akciová společnost Melantrich.  

A-Zet začal vycházet ve třicátých letech dvacátého století a roku 1944 byl pro nedostatek 

papíru úředně zastaven. V pondělí vycházel jako A-Zet Pondělník. Dále vycházel v několika 

regionálních mutacích. Náklad listu se během okupace pohyboval kolem sto tisíc kusů. 

Šéfredaktorem listu byl za Protektorátu Jaroslav Křemen.199 Mezi redaktory patřili například 

Bedřich Pankrác, František Šulc či Jiří Pichl. 

Večerní České slovo bylo vydáváno od roku 1919 a vycházelo po celé období 

Protektorátu, zastaveno bylo roku 1945.200 Existovalo též několik jeho mutací, jež byly 

nazývány dle místa vydávání, například Kladenské České slovo (Kladno), Západočeské 

slovo (Plzeň), Slovo českého severovýchodu (Hradec Králové). Za okupace byl náklad 
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deníku čtyři sta tisíc výtisků. Mezi jeho významné osobnosti patřili především Emanuel 

Vajtauer a Karel Werner, kteří se během okupace vystřídali v pozici šéfredaktora listu.201 

 

Venkov 

Deník Venkov začal vycházet roku 1906 jako ústřední list Československé strany agrární. 

Velmi brzy si ve společnosti vybudoval silné postavení se značným vlivem, což bylo dáno 

především dobrou pozicí agrární strany ve společnosti.202 Majitelem a vydavatelem listu byla 

od roku 1930 Novina – tiskařské a vydavatelské podniky v Praze. List vycházel denně mimo 

pondělí a náležely mu dvě přílohy – páteční Český Zemědělec a Neděle Venkova. Náklad 

za okupace činil deset tisíc kusů. Mezi jeho osobnosti patřili například Václav Tannenberger, 

Vladimír Krychtálek,203 Dominik Nejezchleba či František Loskota.204 

 

Národní práce 

Deník Národní práce byl nástupcem periodika Právo lidu, ústředního orgánu Sociálně 

demokratické strany, která na konci roku 1938 zanikla. Od ledna 1939 již vycházel deník 

pod novým názvem a byl vydáván do konce okupace.205 Během období Protektorátu se stal 

deník ústředím orgánem Národní odborové ústředny zaměstnanecké a jeho šéfredaktorem 

byl Vladimír Ryba. Mezi lety 1939 a 1941 vycházelo vedle pražského vydání také vydání 

pro venkov. K listu náležela Večerní Národní práce, v neděli byl list vydáván jako Nedělní 

Národní práce. Mezi redaktory byli například Bedřich Jahoda a Vladimír Líbal.206 

 

Arijský boj 

Arijský boj byl ústředním listem Protižidovské ligy. List začal vycházet roku 1940 a byl 
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vydáván až do konce okupace. Jednalo se o týdeník, který měl volně navazovat na říšské 

periodikum Der Stürmer a české periodikum Štít národa, které bylo úředně zastaveno. 

Po jeho opětovném obnovení ovšem nebyl schválen jeho název, a tak byl týdeník 

přejmenován na Arijský boj. Vedle ostatních periodik svým obsahem vybočoval, šlo o silně 

antisemitský tisk, který sloužil nacismu k intenzivnímu štvaní společnosti proti Židům.207 

Vydavatelem týdeníku byl J. V. Břetenář,208 šéfredaktorem Rudolf Novák.209 

 

Rudé právo 

Rudé právo vzniklo z deníku Právo lidu. První číslo vyšlo 21. září 1920 a bylo 

navazujícím na předešlé periodikum. Původně se prezentoval jako list sociálně demokratické 

levice, která se roku 1921 přejmenovala na Komunistickou stranu Československa. Tehdy 

se stal list jejím ústředním orgánem, což se následně značně projevilo na jeho obsahu, 

na němž si během let získal silné postavení.210 Během své existence se potýkal s přechodem 

do ilegality hned několikrát, a to během 30. let.211 Přesto dokázal list vytrvat, a dokonce jako 

jediný ilegální list vycházet po celou dobu okupace.212 Rudé právo přestalo vycházet v říjnu 

roku 1938, kdy byla úředně zastavena činnost KSČ.213 První ilegální číslo Rudého práva pak 

vyšlo v Protektorátu v srpnu 1939. Během Heydrichova příchodu list redigoval Julius Fučík, 

který představoval jednoho z nejvýznačnějších redaktorů komunistické větve odboje.214 

Z dalších novinářů můžeme jmenovat Františka Křížka, Václava Křena, Stanislava 

Brunclíka nebo Vojtěcha Dolejšího. Řada členů redakce byla během období Protektorátu 

zabita nacisty.215 
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Čechoslovák 

Exilový časopis Zprávy, který byl prvním českým časopisem v exilu a který vycházel 

v okolí Edvarda Beneše, se posléze spojil s týdeníkem Česko-slovenský boj, který náležel 

československému národnímu výboru v Paříži. Čechoslovák vznikl po pádu Francie z jeho 

přílohy Čechoslovák v Anglii a vycházel až do konce války.216 Jednalo se o částečně úřední 

týdeník, který byl úzce spjat s československou exilovou vládou v Londýně, kde také 

vycházel.217 

 

3.2 Způsob analýzy tisku 

V práci je použita kvalitativní analýza vybraných tiskovin, která je rozdělena do dvou 

částí, v jejichž průběhu jsou tyto části také srovnávány. První část tvoří rozbor vybraných 

periodik z řad legálního tisku, a sice deníky Venkov, Večerní České slovo, A-Zet, Národní 

práce a Národní politika a antisemitský týdeník Arijský boj. V druhé části je proveden rozbor 

ilegálního listu Rudé právo a exilového týdeníku Čechoslovák. 

Ve všech vyjmenovaných periodikách je zkoumán jejich obsah v období od září 

do prosince roku 1941. Vyhledávány jsou zejména zprávy týkající se nejzásadnějších 

událostí tohoto období. Středem zájmu jsou tak články ohledně příchodu Reinharda 

Heydricha do Protektorátu Čechy a Morava, jeho působení v roli zastupujícího říšského 

protektora a všechny následné zprávy, v nichž Heydrich figuroval. Dále články o říšském 

protektorovi Konstantinu von Neurathovi, především pak zprávy spojené s jeho údajným 

onemocněním. Poté zatčení ministerského předsedy protektorátní vlády Aloise Eliáše a jeho 

následný soudní proces, smrt aktivistického novináře Karla Lažnovského, který měl být 

otráven, zprávy související s vyhlášením civilního výjimečného stavu, dále zprávy 

související s odbojem včetně jeho významné akce, kterou byl bojkot protektorátního tisku, 

a zprávy s židovskou tématikou. 

U těchto událostí a témat je analyzován způsob, jakým byly prezentovány veřejnosti. 

Rozbor se zabývá předkládáním těchto informací jednak v legálních tiskovinách, jednak 
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v tiskovinách ilegálních a exilových. Tyto způsoby prezentace v jednotlivých druzích tisku 

jsou během analýzy průběžně porovnávány. Analýza tak zkoumá, v jakém kontextu byly 

informace o konkrétním dění předkládány, jak byly formulovány a jaké bylo jejich vyznění. 

U jednotlivých periodik se zabývá tím, kdy závažné zprávy podaly, jak často se v nich 

objevovaly zprávy vybraných témat nebo jaké byly reakce novinářů příslušných redakcí. 

U legálního tisku je také zkoumána míra vlivu nacistického režimu na jeho obsah, 

u exilového listu prodleva a míra jeho informovanosti. Na základě informací z odborné 

literatury je posuzováno, jakým způsobem se s informacemi o dané události pracovalo 

a manipulovalo, kterých informací konkrétně se to týkalo a jaký byl zamýšlený účel daného 

způsobu jejich předložení. 

 

3.3 Prezentace událostí v legálním tisku 

„Náš denní tisk se stal důležitým činitelem nového státoprávního uspořádání, nástrojem 

nového řádu. Stal se jím netoliko ve funkci prostředníka převýchovy k novému říšskému 

myšlení, ale i ve funkci tlumočníka úředních opatření, kterými se ve všech oblastech života 

nový řád uskutečňuje.“218 

Skutečnost, že sloužil tisk v rukou okupační moci jako nástroj německé nacistické 

propagandy, lze na vybraném legálním tisku poznat velmi zřetelně. Informace byly 

podávány tak, aby podporovaly Německou říši a její kroky činěné na území Protektorátu 

i v zahraničí. Diktát režimu se ovšem neodrážel jen na jednotlivých periodikách, ale 

i v tomto českém tisku jako celku. Řada zpráv musela být přejímána od agentur a otištěna 

ve všech tiskovinách. Protože se jednalo o zprávy související s nejaktuálnějším děním, byly 

obvykle zveřejněny i ve stejném dni, pročež byl již za normálních okolností velmi obdobný 

obsah českých legálních tiskovin častokrát v některých místech i zcela totožný. Pokud 

nebyly tyto zprávy přímo přejímány, měli se jimi nechat redaktoři inspirovat a napsat vlastní 

články. Myšlenka a vyznění původních zpráv musely být ovšem zachovány. Tiskoviny byly 

povinny určité zprávy či témata uveřejnit, ať už na tom jejich redakce měly zájem, či nikoliv. 

Tyto pokyny pocházely z tiskových konferencí. O čem psát, jak konkrétní zprávy podat, 

jakou zprávu agentury otisknout, jaké zprávy napsat vlastními slovy, na jakou stranu zprávy 

umístit i jak velký titulek použít, to vše bylo na konferencích sdělováno šéfredaktorům 
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českých listů. Přejímané zprávy nejčastěji pocházely od PZD (Pražská tisková 

korespondence219), TNS (Tisková služba Národního souručenství220) a ČTK (Česká tisková 

kancelář) – původní Československá tisková kancelář byla nedlouho po začátku okupace 

přejmenována a sloužila okupační moci.221 Další oblastí, ve které se český tisk v Protektorátu 

obsahově prolínal více než obvykle, byly projevy vysokých německých a protektorátních 

činitelů při nejrůznějších příležitostech, které zde byly publikovány v celém jejich původním 

znění. 

Vzhledem k probíhající válce se obsah většiny těchto tiskovin ve značné míře věnoval 

informacím z válečných oblastí či politickým zprávám souvisejících s německým úsilím 

v Protektorátu a v zahraničí. S válečným vývojem se proměňoval i námět těchto zpráv. Jejich 

povaha však byla zachovávána, o podávání skutečných informací tak není možné uvažovat. 

Přihlédneme-li na dnes literaturou udávaná fakta, lze v tisku snadno najít překrucování či 

zatajování faktů. Všechny zprávy v protektorátních tiskovinách se nesly v duchu brzkého 

vítězství a neustálých úspěchů Německa, a to zcela výhradě. Během září 1941 

se zpravodajství českého tisku zabývalo zejména válečným úsilím Německa na východě, 

kde už více než dva měsíce probíhaly válečné bitvy na území Sovětského svazu. Titulní 

strany listů tak v září 1941 plnily převážně zprávy o válečných akcích u Petrohradu a o počtu 

zlikvidovaných sovětských tanků, letadel a vojáků. Dále byly uveřejňovány zprávy 

i z dalších válečných zón. V posledním čtvrtletí patřilo mezi nejdiskutovanější témata 

například německé dobývání Moskvy, americký prezident Roosevelt a v prosinci také válka 

Spojených států amerických s Japonskem, které 7. prosince 1941 zaútočilo na americkou 

námořní základnu Pearl Harbor. 

 

3.3.1. Konstantin von Neurath a Reinhard Heydrich 

V oblasti politického a válečného zpravodajství se po většinu září český tisk svým 

obsahem nijak nevymykal a přinášel obvyklý přísun proněmecky naladěných domácích 

i zahraničních zpráv.  Neklidná situace, která v Protektorátu panovala, se v těchto 

tiskovinách zdaleka tolik neodrážela. Říšský protektor Konstantin von Neurath se v tomto 

měsíci objevil na stranách tisku jen velmi zřídka. Dočíst se o něm bylo možné v souvislosti 
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s několika příležitostmi v podobě návštěv, jež během září učinil, či přijal. Hned v úvodu září 

informoval deník A-Zet ve svém A-Zet Pondělníku o předání kasáren na Špilberku jednotkám 

wehrmachtu. Slavnostní předání učinil říšský protektor.222 V úterý 9. září 1941 pak Neurath 

absolvoval návštěvu pražské záložní nemocnice, kde se setkal s raněnými vojáky. O den 

později o tom stručně informovala zpráva otištěná v několika českých denících. Krátce na 

to navštívil Neurath pražský podzimní veletrh.223 Také o jeho setkání s novým velitelem 

pořádkové policie 12. září 1941 napsal list Venkov o dva dny později několik slov.224 

Ve druhé polovině měsíce pak dle informací z tisku poskytl Neurath finanční pomoc 

rodinám obětí železničního neštěstí v Židenicích, které se stalo 18. září 1941. V žádném 

z těchto případů nepadla zmínka o zdravotním stavu říšského protektora, naopak lze vidět, 

že se Neurath zúčastnil hned několika událostí. Přestože Heydrich přijel do Protektorátu již 

27. září 1941, nepadla ani tehdy zpráva o tom, že by měl říšský protektor jakkoli ochořet. 

Tato informace se v tisku objevila až během následujících dní v rámci zprávy o tom, že 

se Reinhard Heydrich ujímá funkce jako jeho zástupce. V protektorátním tisku byla celá 

situace podávána jako Vůdcovo vyhovění Neurathově žádosti o odchod. 

„Říšský protektor v Čechách a na Moravě, říšský ministr svobodný pán von Neurath 

považoval za nutné navrhnouti Vůdci, aby mu udělil delší dovolenou za účelem obnovení 

jeho otřeseného zdraví. Poněvadž nynější válečná doba vyžaduje plného uplatnění říšského 

protektora, požádal pan von Neurath zároveň Vůdce, aby ho přechodně zprostil až do doby, 

než se obnoví jeho zdraví, jeho funkce jako říšského protektora a ustanovil na tuto dobu jeho 

zástupce. Vůdce nemohl za těchto okolností nevyhověti žádosti říšského protektora a pověřil 

SS-Obergruppenführera Heydricha na dobu nemoci říšského ministra von Neuratha 

výkonem funkce říšského protektora v Čechách a na Moravě.“225 

Toto agenturní sdělení od ČTK zveřejnil mezi prvními deník Venkov, kde se zpráva 

objevila na titulní straně už nedělního vydání 28. září 1941,226 tedy v den oficiálního 

a slavnostního nástupu Heydricha do funkce. Téhož dne přišla s touto zprávou ještě Národní 
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politika.227 V ostatních periodikách byl tento den výjimečný pouze svátkem svatého 

Václava, kterému byl v českém tisku věnován značný prostor, neboť byl využíván též 

k německé propagandě. O příchodu Heydricha tak většina českého tisku informovala až 

29. září 1941, kdy již titulní strany listů zaplnily převážně agenturní zprávy o tom, že 

se Heydrich ujal úřadu, kteréžto informace byly doplněny popisem slavnostní ceremonie 

předešlého dne a životopisem zastupujícího říšského protektora spolu s jeho fotografií. 

Deník Národní práce věnoval této události část titulní strany, kde agenturní zprávu a s ní 

související vlastní článek doprovodil menší fotografií z přehlídky čestné setniny zbraní SS, 

a pokračoval v tomto tématu na následující straně.228 Dění zde ve svém článku okomentoval 

i šéfredaktor listu, Vladimír Ryba, který se vyjádřil i k postavení českých novinářů a českého 

tisku, o němž psal jako o „mluvčím velikých myšlenek, hýbajících světem.“229 Na druhé straně 

listu byl otištěn nejnovější výnos s nařízením, jimiž byl vyhlášen civilní výjimečný stav.230 

Obdobně oznámil velkou událost i list Národní politika. Téměř celou titulní stranu pak 

slavnostnímu jmenování Heydricha věnovaly deníky A-Zet a Večerní České slovo. Pondělník 

A-Zet vyhradil pro tyto události prostor na první a třetí straně listu, kde se též nacházel výnos 

a nařízení.231 Deník Večerní České slovo neměl možnost informovat své čtenáře dříve než 

v pondělí večer. V neděli vycházelo pouze Nedělní České slovo, v pondělí měl naopak pauzu 

samotný deník České slovo. O novém německém funkcionáři v čele Protektorátu tak podal 

zprávy až deník Večerní České slovo, kde se již uprostřed strany objevila velká fotografie 

Reinharda Heydricha s týmiž agenturními zprávami, které zveřejnila i ostatní periodika.232 

Výnos a nařízení zastupujícího protektora byly umístěny na třetí stranu listu.233 I zde se člen 

redakce vyjádřil k situaci, a sice F. Prokop. Ve svém článku upozorňoval na Heydrichovu 

čestnost a oceňoval jeho řádné plnění úkolů. Vyjádřil se zde i k Heydrichově návštěvě 

státního prezidenta Háchy, kterýžto čin měl podle něj ukazovat skutečný charakter 

zastupujícího protektora, neboť byl pro tuto návštěvu ochoten porušit diplomatický 
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protokol.234 Výjimkou ve zveřejnění nejnovějších zpráv byl deník Venkov. Ten sice v neděli 

otiskl jako jeden z prvních zprávu od ČTK o Neurathem – údajně – vyžádané zdravotní 

dovolené, ale dalšího dne, kdy byla ostatní periodika plná převratných událostí, se tento 

deník naopak potýkal s obvyklou pondělní pauzou ve vydávání. Tyto zprávy tak uveřejnil 

až v úterý 30. září 1941, kde kromě výnosu a nařízení, umístěných též na třetí straně,235 

zveřejnil reakce dvou svých redaktorů, Čeňka Ježka a Rostislava Korčáka. Čeněk Ježek 

ve svém článku několikrát připomínal, že Říše bojuje za osud celé Evropy a nasazuje životy 

svých vojáků, a tak by měli všichni lidé v Čechách a na Moravě, kteří měli být díky Říši 

bojů ušetřeni, projevit vděčnost. Dále zdůraznil návštěvu zastupujícího říšského protektora 

u státního prezidenta Háchy jakožto významný osobní i politický čin. Poslední kroky Říše 

i Heydricha měly údajně dokazovat plnění slibů obsažených ve výnosu o zřízení 

Protektorátu. Na základě této myšlenky poté autor článku apeloval na českou společnost, 

aby také držela své slovo a zachovávala klid, pořádek a vyšší pracovní nasazení. V závěru 

vybízel čtenáře, aby se zamysleli nad klady posledních událostí a nad důsledky protizákonné 

činnost. Zmínit se o tom, že by měla situace jakékoli zápory, bylo v legálním periodiku zcela 

nemyslitelné.236 Rostislav Korčák nazval dění v Protektorátu velmi závažnou výstrahou pro 

český lid. Za nepřípustné zde neoznačil jen přímé protiněmecké jednání, ale i vyčkávací 

postoj některých jedinců, kteří čekali, na čí stranu boje se přiklonit.237 V tento den se také 

v ostatních periodikách objevily další reakce přicházející z jejich redakcí, které 

se vyjadřovaly nejen k zástupci říšského protektora, ale také k důvodům jeho příchodu 

a ke zdejším poměrům. Teprve tehdy začal český tisk líčit situaci v Protektorátu jako o velmi 

špatnou a kritickou. List Večerní České slovo upozorňoval, že Heydrichovou osobou budou 

zájmy Říše na území Protektorátu ostře hájeny.238 V deníku Národní práce pojednával 

Jaroslav Vozka o německé ochraně evropské civilizace před bolševismem a vyzdvihoval 

ochotu Německé říše, které, jak uváděl, bylo třeba si vážit, protože nebyla „zadarmo“. 

Souhlasil, že opatření, jež Heydrich na zdejším území po svém příchodu učinil, jsou tvrdá, 

„avšak nikterak se nedotýkají drtivé většiny českého obyvatelstva, která jde za svým státním 
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presidentem a nechce mít nic společného s odpůrci Říše a spojenci bolševiků.“239 

1. října 1941 ještě přinesly noviny zprávu ČTK o oplacené návštěvě státního prezidenta, 

který 30. září 1941 navštívil zastupujícího říšského protektora. Během prvních dvou 

říjnových dní byl také v periodikách otištěn druhý výnos říšského protektora, jenž rozšířil 

civilní výjimečný stav na další místa Protektorátu. Třetí výnos, jímž se civilní výjimečný 

stav pro pět oblastí rušil, byl poté tiskovinami zveřejněn na konci října 1941. Již na počátku 

listopadu však došlo k uvolnění některých nařízení, vyhláškou zastupujícího říšského 

protektora byl zrušen zákaz sportovních a kulturních českých podniků. 

 

Heydrichova opatření v Protektorátu se okamžitě zrcadlila i v tisku. Kromě zveřejněných 

výnosů a nařízení se již od 29. září 1941 objevily v českých listech první jména osob, jež 

byly za přípravu velezrady odsouzeny stanným soudem v Praze, mezi nimi i generálové 

Hugo Vojta a Josef Bílý. Vybraná jména odsouzených se poté v českém tisku objevovala 

po celou dobu civilního výjimečného stavu. Tyto zprávy přinášela ČTK. V periodikách byly 

zveřejňovány bezejmenně, nebo, a to velmi často, pod titulkem „To jsou zrádci (našeho) 

národa“. Poté následovalo: 

„Pro přípravu velezrady ve smyslu nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě 

ze dne 27. září 1941 byli stanným soudem v Praze odsouzeni...“240 

Později dostaly listy na tiskové konferenci pokyn, aby vytvářely také jiné názvy 

a nepoužívaly pouze tento jeden.241 Deník Venkov tak použil pro rozsudky stanných soudů 

i titulky „Zrádci národa, svedeni Židy“242 a „Popravení sabotéři“243, v periodiku Večerní 

České slovo bylo zase možné nalézt seznam osob také pod názvy „Zrádci, kteří spáchali 

zločin na národu“244, „Zemězrádci a židovští nestoudní lichváři“245 či „Šiřitelé nepravdivých 

hanebných pověstí“246. Mimo jmen byly někdy zveřejňovány i nepovolené činnosti, jichž 
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se dotyční dopustili. Mnohdy šlo o sabotážní jednání nebo činnost nevyhovující v oblasti 

hospodářství. 

Právě tato oblast se také stala terčem masivního zatýkání. Časté nedodržování povinnosti 

odevzdat stanovenou část svých výrobků a plodin, ale i další podvody, kterými byly 

například prodeje či porážky „na černo“, předražování a pochybné obchodování, pak měly 

být vyřešeny zřízením Zvláštního hospodářského odboru při německé Kriminální policii 

v Praze a v Brně. Tisk to musel posléze prezentovat tak, že založením tohoto odboru chtěl 

Heydrich docílit plynulého zásobování.247 Tuto zprávu tak můžeme najít například v deníku 

Národní politika.248 Již od počátku října pak protektorátní tisk vyzýval své čtenáře 

k nahlášení nekalého jednání. Z téhož důvodu také nařídil Heydrich další kontroly v této 

oblasti, o nichž tisk veřejnost průběžně informoval. 

4. října 1941 se zpráva o onemocnění říšského protektora, o jeho novém zástupci 

a o civilním výjimečném stavu objevila také v týdeníku Arijský boj. Tehdy měl list první 

možnost vyjádřit se ke změnám uplynulého týdne. Nekopíroval tak zprávy, které 

v protektorátních listech v předešlých dnech zazněly, naopak již s informovaností svých 

čtenářů počítal. Důvodem zde byla i zcela odlišná povaha periodika, v němž se politické 

zpravodajství objevovalo jen zřídka. V několika málo řádcích tak tlumočil základní fakta, 

poté již pokračoval vlastní reakcí na tyto události. S ostrým zakročením zastupujícího 

říšského protektora souhlasil a zdůraznil, že pravé místo českého národa, které se musí 

nejdříve zasloužit tvrdou prací, je „po boku německého národa ve Velkoněmecké říši.“249 

 

Heydrichova vláda měla na zdejší společnost tvrdý dopad, jak sám zamýšlel. 

Pro okupační moc bylo proto důležité využívat tisk nejen k šíření povědomí o nových 

nařízeních, vyhláškách, kontrolách a o tom, kdo byl právě dopaden či odsouzen. Vedle 

nastolování atmosféry strachu a hrůzy bylo zapotřebí také lidem připomenout, že se vše děje 

pro jejich dobro, kterýžto názor režimu patřil. Samotný Heydrich se v Protektorátu 

prezentoval „jako pověřenec Vůdce a ručitel jednoty Říše v tomto prostoru.“250 Jeho postupy 
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v Protektorátu byly českým tiskem prezentovány jako potřebné a ohleduplné. Německé 

jednání vůči civilistům bylo v těchto tiskovinách dokonce označeno za slušné, deníkem 

Národní politika dokonce za až příliš slušné.251 Jako jeden z hlavních účelů Německa 

v Protektorátu pak byla v českém tisku vždy zmiňována ochrana. To bylo pro okupační moc 

na podzim roku 1941, kdy se strany novin plnily jmény popravených, potřeba obzvlášť 

zdůraznit. Nechyběly ani zprávy o tom, jak rychle a s jakým úspěchem se německým 

funkcionářům povedlo zavést zde pořádek, jenž byl nutný, a také že popularita Německa 

i zastupujícího říšského protektora na zdejším území jen roste, jak ve svém článku 

pojednával deník Národní politika.252 Deník Venkov prostřednictvím zprávy ČTK zdůraznil, 

že většina zdejšího národa tento zaváděný pořádek a mír schvaluje a měla by projevit vděk 

za Heydrichovy činy i činy Německa jako takového. Dle deníku si byl český národ vědom, 

že bylo potřeba pokárat jej a patřičně jej poučit, ale také měl dobře vědět to, že se jednalo 

o poučení poslední.253 V periodiku Večerní České slovo se ještě Jindřich Bartoš vyjádřil 

k zájmu Říše na blahu pracujících, kteří si to dle něj konečně začínali uvědomovat.254 

Ve svém jiném článku psal, že mnozí stále nedokázali pochopit, jakou revoluci v myšlení 

nacionální socialismus přinesl.255 V první polovině listopadu už dával tisk veřejnosti vědět, 

že jedna z největších krizí tohoto území a jeho národa byla zažehnána a že dobrá vůle Říše 

vůči Protektorátu byla těmito zásahy, jež se prezentovaly jako namířené pouze proti 

velezrádcům a sabotérům, nikoliv proti českému národu jako takovému, opět dokázána. Dle 

deníku Večerní České slovo byla tato krize způsobena „vinou zločinných rejdů emigrace 

a jejich pomahačů a ilusionistů u nás doma.“256 Mnohé zprávy pojednávaly o potřebě získat 

si opět důvěru Říše. Bez obětí, které musely Protektorát i český národ přinést, by dle 

J. F. Vondráčka z deníku Národní práce nebylo možné důvěru Německa nazpět získat.257 

Boj, který Říše vedla, měl být bojem za celou Evropu a její budoucnost, jak se objevovalo 

opakovaně ve všech legálních tiskovinách. 
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253 ČTK. V zemích Čechy a Morava nastal opět klid a pořádek. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: 

Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 267, s. 1, 2 
254 BARTOŠ, Jindřich. Ozdravující proces. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 239, s. 1 
255 BARTOŠ, Jindřich. Nepřekážet národu!. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 269, s. 1, 2 
256 NESG. Poslední důkaz dobré vůle. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 265, s. 3 
257 VONDRÁČEK, J. F. Získejme novou důvěru. Národní politika: List Národního souručenství. Praha: 

Politika, 1941, roč. 59, č. 321, s. 1 
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Kromě prvních kroků Heydrichovy vlády a jejich „ospravedlňování“ v českém tisku 

se během konce roku 1941 množily články na téma německo-české spolupráce, jež byla 

neustále vyzdvihována. Při užívání tohoto spojení byly názvy dvou zmíněných území 

obvykle psány ve zde použitém pořadí – německo-české. I za tím lze vidět skládání úcty 

nacistickému Německu či vyjádření jeho přednosti, důležitosti a nadřazenosti vedle českého 

území. Údajné výhody této spolupráce v nejrůznějších sférách pracovního i soukromého 

života pak byly opakovaně připomínány. Takové články se ve větší míře objevily nejen po 

příchodu Heydricha, kdy bylo ze strany tisku třeba podpořit jeho jednání, ale zejména po 

návštěvě dělníků a posléze i zemědělců u zastupujícího říšského protektora. 25. října 1941 

tak všechny listy nesly na první straně velký titulek oznamující přijetí třiceti devíti zástupců 

dělnictva na Pražském hradě během předešlého dne. Tuto událost prezentoval český tisk jako 

důkaz toho, že se Německá říše skutečně stará o své území, pečuje o český lid a oceňuje 

poctivou a tvrdou práci, jíž dělníci zastávají. Tato vrstva obyvatel navíc neměla být ještě 

nikdy pozvána na podobnou událost, kde by se jí vzdala úcta. Takových privilegií se dle 

českého tisku mělo dříve dostávat pouze Židům a plutokratům, kteří zde byli obviňováni 

z hýření peněz svého národa. 

Přesně v tomto duchu se nesly veškeré zprávy spojené se setkáním dělníků a Heydricha 

ještě další dny poté. Za slavnostním aktem stála bezpochyby snaha Říše udržet klid a pořádek 

mezi dělníky a posléze i zemědělci, kteří za války představovali důležitý článek pracující 

vrstvy společnosti, která se značně podílela na zásobování Německa a německých vojsk. 

Říše se proto nezdráhala učinit kroky k podpoření dělnických skupin a jejím jménem tak 

Heydrich přislíbil této vrstvě zlepšení podmínek. Kromě přídavků na děti či upravení mezd, 

jak rozebíral Vladimír Ryba v deníku Národní práce,258 mělo dojít k navýšení přídělů mléka 

a mouky. Nejvíce se však pomoc z Říše dotýkala tuků, jejichž příděly byly dělníkům 

razantně zvýšeny. Zlepšené podmínky, které se týkaly až dvou milionů pracujících 

jedinců,259 byly protektorátním tiskem využity k široké německé propagandě. V listu A-Zet 

pojednával o Heydrichově přijetí dělníků redaktor B. Pankrác v článku s velmi příhodným 

titulkem „Skutečný socialismus činu“.260 V periodiku Národní politika se o dobrotivost Říše 

                                                           
258 ČTK; RYBA, Vladimír. Český dělník je spolupracovníkem Říše. Národní práce: ústřední deník Národní 

odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 294, s. 1, 2 
259 FD. Dva miliony pracujícíh dostane zvýšené dávky tuků. Národní práce: ústřední deník Národní odborové 

ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 294, s. 2 
260 PANKRÁC, B. Skutečný socialismus činu. A-Zet Pondělník. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 43, s. 1 
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opíral ve svém článku Otto Podpěra.261 V listu Národní práce označoval tento čin jako 

mimořádné pochopení dělnické práce zastupujícím říšským protektorem František 

Dvořák.262 V listu Večerní České slovo se této tématice věnoval například Jindřich Bartoš.263 

Týdeník Arijský boj zhodnotil vlastními slovy také projev zastupujícího říšského protektora 

k dělníkům, který označil za o to působivější, že nebyl předem připravený, ale pronesený 

spatra.264 

Reakce legálního tisku na dělnickou návštěvu se v mnohém nelišily. Všechny 

zdůrazňovaly výhody Německa jakožto protektorátního ochránce a jeho pomoc tomuto 

území. V deníku Venkov Karel Čvančara připomínal, že se české společnosti nedostalo 

pomoci pro nic za nic, ale že se očekává jistá součinnost mezi Říší a Protektorátem, která je 

podmínkou pro zachování těchto dobrých vztahů.265 Do konce listopadu ještě obdržel 

Heydrich poděkování od dělnických zástupců, jak listy informovaly zprávou od ČTK. 

Během listopadu se poté na téma zvýšeného přídavku tuků objevovaly v českém tisku další 

agenturní zprávy, které informovaly společnost o podmínkách vydávání přídavkových lístků 

na dané suroviny. Ve velké míře se tomu věnoval deník Národní práce. Nebyly to však 

pouze říšské potraviny, které byly dělnické vrstvě protektorátních obyvatel poskytnuty. 

Dělníkům byly přenechány také suroviny, jež byly zabaveny zatčeným osobám. Sotva tak 

v tisku utichla vlna zpráv o Heydrichově gestu vůči dělníkům, opět se objevily zprávy ČTK 

o jeho vstřícnosti. 

Obdobný průběh měla poté v tisku reakce na Heydrichovo přijetí čtyřiceti českých 

a moravských rolníků. Tato událost se však v tisku zdaleka neodrazila tolik jako návštěva 

zástupců dělnických, které bylo v českých tiskovinách věnováno prostoru více. V případě 

zemědělské návštěvy bylo zdůrazněno zejména to, že byly českým zemědělcům poskytnuty 

tytéž benefity, jimiž disponují i rolníci němečtí.266 

 

                                                           
261 PODPĚRA, Otto; TMZ. České pracující vrstvy dostanou z Říše tukový přídavek. Národní politika: List 

Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 297, s. 1, 2 
262 DVOŘÁK, František. Pomoc dělnictvu činem. Národní práce: ústřední deník Národní odborové ústředny 

zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 297, s. 1 
263 BARTOŠ, Jindřich. Říše a čeští dělníci. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 254, s. 1 
264 LAIN, Boh. Čeští dělníci přijati na Pražském hradě. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. Praha: V. 
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lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 253, s. 1 
266 NESG. Český národ musí splnit všechny povinnosti jako celek i jako jedinec. Národní práce: ústřední deník 

Národní odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 338, s. 1 



 

 

49 

Dalším případem, kdy byla tiskem komunikována spolupráce německého a českého 

území, byly události národně kulturní povahy. Během svého působení v Protektorátu 

se Heydrich též přičiňoval na zbavování zdejších obyvatel národního vědomí, k čemuž 

využíval i národní symboly. Lze se jen domnívat, zda byl také Heydrichův nástup do funkce 

zastupujícího říšského protektora pouhou náhodou právě v den svátku sv. Václava, 

či nikoliv. Právě svatováclavská tradice byla v tisku probírána velmi zeširoka, protože 

představovala významnou součást české historie a kultury. Nebylo možné odkaz sv. Václava 

z české společnosti odstranit, proto byl naopak využíván jako odkaz německo-české 

spolupráce. České dějiny zde byly tedy prezentovány způsobem, který zapadal do německé 

propagandy. Podílel se na tom například deník Večerní České slovo, kde den před tímto 

významným svátkem zaznělo, že „dějiny českého národa jsou dány poměrem k německému 

národu a k Říši.“267 Německá propaganda uváděla pouze dvě možnosti, které bylo údajně 

možné v české historii spatřit – doby, kdy český národ stál při Říši a čerpal z výhod jejího 

přátelství, a doby, kdy stál proti Říši a potýkal se s následky tohoto postoje.268 Postava 

sv. Václava měla být tedy připomínkou toho, že „česká účast na obecném kulturním 

společenství byla a je podmíněna přátelským vztahem k německému sousedství, které nás 

nejen obklopuje, nýbrž i mnohonásobně sytí náš život ve všech jeho duchovních 

projevech.“269 Samotný kníže Václav byl prezentován jako osoba, která chápala nutnost 

ochrany svébytnosti českého národa skrze přátelství s národem německým. 

V kontextu svatováclavské tradice a jejího smyslu byl v periodikách prezentován také 

významný listopadový akt. Heydrich se společně se státním prezidentem Háchou zúčastnil 

prohlídky českých korunovačních klenotů. Státní prezident slavnostně odevzdal 

zastupujícímu říšskému protektorovi čtyři klíče ke korunovačním klenotům, které měl 

v držení. Se třemi klíči, které již Heydrich měl, byl tedy na okamžik jedinou osobou, jež 

měla v držení české korunovační klenoty. Tři z těchto klíčů poté navrátil Háchovi, větší část 

tedy zůstala v držení německé strany. 20. listopadu 1941 tak patřily titulní strany českého 

tisku tomuto symbolickému aktu, kde byl zveřejněn i doslovný projev státního prezidenta 

k Heydrichovi a následný projev zastupujícího říšského protektora k Háchovi. Události bylo 

věnováno ještě několik následujících dní. V tisku se postupně objevila fotografie z události, 

která zachycovala Heydricha a Háchu přímo u korunovačních klenotů. Snímek bylo možné 
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vidět například na titulní straně deníku Venkov 21. listopadu 1941,270 v ostatních denících 

poté o den později. 

V oblasti kultury se nejednalo pouze o tuto událost, která měla pro český i německý národ 

velký význam. 16. října 1941 proběhl slavnostní státní akt v pražském Rudolfinu, které bylo 

navráceno německé kultuře, jíž mělo být českým národem odebráno, jak se v Protektorátu 

prezentovalo. Během 17. a 18. října 1941 o tom byla veřejnost informována zprávami ČTK 

v tisku. Zveřejněn byl také projev Heydricha u této příležitosti, v němž označil tento akt 

za milník v německém kulturním životě a jeho dalším vývoji. Z jeho řeči vyplývala 

závažnost této události: 

„Jestliže jako zastupující říšský protektor vracím stánek umění německé kultuře, nabádám 

při tom velmi vážně všechny umělecké pracovníky a tvůrce, aby svá díla tvořili nejprve jako 

Němci, z nejniternější světové názorové elity víry, z celého srdce a ryzího charakteru.“271 

V rámci této události poté udělil Heydrich kulturní ceny říšského protektora za rok 1941 

a oceněné přijal téhož dne na Pražském hradě. 18. října 1941 bylo v tisku zveřejněno 

i několik fotografií z události. Fotografii interiéru slavnostně znovuotevřeného Rudolfina 

bylo možné vidět například v denících Národní politika272 či Národní práce, kde se objevil 

také snímek Heydricha z této akce 273 a později i jeho fotografie s jedním z oceněných 

jedinců.274 Zastupující říšský protektor měl svou fotografii také v listech Večerní české 

slovo275 či Venkov276, kde se posléze objevily z Rudolfina i fotografie další. Zcela unikátní 

snímek přinesl deník A-Zet, který zachycoval Heydricha sedícího v rudolfínské loži.277 

Do Rudolfina se zastupující říšský protektor vydal toho měsíce ještě jednou, a sice 

28. října 1941. Tehdy se zde zúčastnil večeru komorní hudby, o čemž se český tisk do konce 

měsíce stručně zmínil zprávou od ČTK. 

Kultuře se Heydrich začal věnovat už krátce po svém příjezdu do Protektorátu. Již 
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na počátku října shlédl v pražském Stavovském divadle činohru Florian Geyer. Do tohoto 

divadla zavítal znovu 29. října 1941, kdy se v rámci pražského Mozartova týdne zúčastnil 

opery Don Giovanni. Tyto informace se v obou případech objevily ve všech tiskovinách 

formou jen několika málo vět od agentury. 

Německá kultura pronikla také do Zemského muzea v Praze, kde se v listopadu konala 

výstava německé knihy. Český národ se zde měl přesvědčit o vývoji a hodnotně německého 

písemnictví. Výstava obsahovala množství knih, obrazů, soch a fotografií, které měly 

seznámit zdejší obyvatele s danou oblastí německé kultury. Přesně tak byla tato výstava 

v tisku prezentována české společnosti. 

 

3.3.2. Případ Aloise Eliáše a smrt Karla Lažnovského 

Až do osudného příjezdu Reinharda Heydricha do Protektorátu se o ministerském 

předsedovi vlády zmínil tisk pouze ve dvou případech. O jeho setkání se zástupcem Ústředí 

veřejných zaměstnanců informoval v polovině září zprávou ČTK deník Venkov,278 posléze 

se v tisku 19. září 1941 objevila i zpráva o Eliášově přijetí českých novinářů: 

„Předseda vlády ing. Alois Eliáš přijal dnes šéfredaktory V. Krychtálka, dr. V. Crhu, 

dr. J. Křemena, K. Lažnovského, V. Rybu, dr. E. Vajtauera a K. Wernera a pojednal s nimi 

o důležitých aktuálních otázkách.“279 

Další zprávou bylo až stručné a věcné oznámení, že byl zbaven svého úřadu, zatčen za 

velezradu a zemězradu a že byl předán lidovému soudu Německé říše. Tato slova agentury 

se 29. září 1941 objevila ve všech českých denících v rámci informování o Heydrichově 

jmenování do úřadu. Během 1. a 2. října 1941 bylo sdělení následováno zprávou o soudním 

procesu. Posléze tiskoviny využily podrobnou reportáž z průběhu soudního líčení, jejímž 

autorem byl F. J. Prokop, šéfredaktor Českého slova a jeden ze dvou novinářů přítomných 

u soudu, a otiskly ji na svých stranách. Jako první tak učinily 3. října 1941 deníky A-Zet280, 
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Večerní České slovo281 a Národní politika282, v ostatních listech se popsané soudní líčení 

objevilo až o den později. Během těchto dvou dní zaplnily zprávy o Eliášovi rovnou celé 

strany tiskovin. Kromě převzatých článků se k případu vyjadřovaly i jednotlivé noviny 

zvlášť, postoj k Eliášovi však měly totožný. V některých případech byl zveřejněn i snímek 

Eliášova ručně psaného prohlášení od soudu, například v listech A-Zet283 a Národní 

politika284. V tomto prohlášení měl Eliáš uvést, že byl již od počátku okupace toho názoru, 

že je obnovení Československa zcela nemožné. Přesvědčit ho o tom měla i česká historie, 

v níž měl český národ vždy jít s národem německým. Samostatnou existenci českého lidu 

údajně označil za zcela nemožnou. Důvodem měly být především sociální a hospodářské 

problémy. Poté měl hovořit o svých snahách přivést český národ zpět na správnou cestu, 

rozuměno tedy na cestu dle představ Německa. Nepřípustné jednání celé řady jedinců měl 

údajně nenahlásit z toho důvodu, že to nemohl „přenésti přes své upřímné české srdce.“285 

Na konci svého projevu měl pak pronést: 

„Podstoupím rád smrt, jíž odpykám svou vinu pro svůj národ, jestliže mu to bude poslední 

výstrahou k rozvaze a dám mu tak najít cestu k čestné a poctivé spolupráci s národem 

německým.“286 

České listy jeho slova přeložily, ovšem chybně, a tak muselo být sdělení opraveno. Deník 

Venkov zveřejnil také článek šéfredaktora novinového listu Polední list, Karla Wernera, tedy 

jednoho z aktivistické sedmičky novinářů, který byl oním druhým novinářem přítomným 

u soudu a který se též účastnil schůze novinářů s – nyní již bývalým – předsedou vlády, 

od níž bylo již v této době několik z nich hospitalizováno v nemocnici.287 Deník Národní 

práce uvedl jeho článek slovy: 

„Z pera dvou českých novinářů … je česká veřejnost podle pravdy a skutečnosti 

informována o průběhu procesu.“288 
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V deníku Národní politika pak na případ rozsáhle reagoval dr. Václav Crha, který 

Eliášovu politiku dvojí tváře označil za krátkozrakou. Dle něj měl předseda vlády 

představovat muže, jehož úkolem bylo v Protektorátu budovat důvěru svého národa a chránit 

lidské životy, ale Eliáš měl místo toho štvát společnost proti Říši a nasazovat životy 

obyvatel.289 Zcela obdobně se vyjádřil i týdeník Arijský boj, který zdůraznil, že obzvlášť 

kvůli jeho postavení v Protektorátu byla jeho vina o to horší. Poukazoval také na častá 

onemocnění bývalého předsedy vlády, která přicházela vždy ve chvíli, kdy měl vyjádřit jisté 

stanovisko vůči Říši. Již během doby, kdy zastával svůj úřad, měly tyto údajně příhodné 

zdravotní potíže připomínat spíše „jistý druh politické nemoci.“290 7. října 1941 obletěla tisk 

agenturní zpráva, že byla Eliášova poprava z důvodu potřeby jeho výpovědí u jiných případů 

odložena. Od této chvíle se jeho jméno objevovalo v českém tisku už méně. Redakce 

se o něm zmiňovaly v rámci svých zpráv odsuzujících protiněmecké postoje a jednání. Jeho 

kauza byla částečně opět vytažena v době, kdy došlo k úmrtí aktivistického novináře. 

 

Jméno Karla Lažnovského se do tisku dostalo i s jeho fotografií 12. října 1941, kdy bylo 

agenturní zprávou veřejnosti oznámeno jeho úmrtí. Již v tento den tisk hovořil o násilné 

smrti. Agenturní zpráva, která jeho smrt v českých denících oznamovala, nesla nejčastěji 

název: 

„Politická vražda, spáchaná na českém šéfredaktorovi“. 

Některé noviny věnovaly Lažnovskému jen část titulní strany a pokračovaly uvnitř listu, 

například Národní politika,291 jiné zarámovaly jeho snímek do tučného černého rámečku 

a celou první stranu zaplnily informacemi o jeho životě, kariéře a smrti, jak to udělala 

Národní práce.292 Během několika prvních dní se v tisku objevovaly identické zprávy. 

Kromě samotného oznámení a jeho životopisu to byly zprávy o vyjádření soustrasti státního 

prezidenta vdově, jeho přání brzkého uzdravení ostatním nemocným novinářům, uctění 

památky Lažnovského protektorátní vládou nebo že se zastupující říšský protektor postaral 

                                                           
289 CRHA, V. Případ Eliášův. Národní politika: List Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, 

č. 277, s. 4 
290 NOVÁK, Rudolf. Eliáš, Klapka a Žid Stern. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. Praha: V. Břetenář, 

roč. 2, č. 40, s. 1, 2 
291 ČTK. Politická vražda, spáchaná na českém šéfredaktorovi. Národní politika: List Národního souručenství. 

Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 284, s. 1, 2 
292 ČTK. Politická vražda, spáchaná na českém šéfredaktorovi. Národní práce: ústřední deník Národní 

odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 281, s. 1 



 

 

54 

o jeho vdovu. Redakce poté na úmrtí novináře reagovaly celou řadou článků, neboť padl 

jeden z nich, jak se zde často objevovalo. Deník Národní práce psal o usilovné snaze 

Lažnovského převychovat český národ, aby zdejší lidé dosáhli říšského uvědomění, a jeho 

odchod komentoval jako odchod novináře realistických a nyní již bezpochyby pravdivých 

názorů.293 V deníku Venkov psal k událostem Čeněk Ježek, který vyzdvihoval práci 

Lažnovského, která neměla být zapomenuta.294 Agenturní zpráva v listu Večerní České slovo 

uváděla, že se jednalo o plánovaný atentát, jak mělo prokázat vyšetřování, a že jeho cílem 

byla skupina redaktorů pozitivního smýšlení.295 18. října 1941 se s aktivistickým novinářem 

rozloučilo i periodikum Arijský boj, které využilo smrti novináře k zostuzení odbojových 

hnutí. Zmínilo se o lidskosti, na níž odboj tolik apeloval, ale přesto měl sám spáchat hrdelní 

zločin na člověku.296 Přestože se o smrti Lažnovského objevilo během října množství 

agenturních zpráv i reakcí redaktorů, v nichž byl případ označován výhradně za vraždu 

a v nichž byli obviňováni členové londýnského odboje i bývalý předseda vlády Eliáš, 

nezmínil se jediný z nich o skutečné příčině smrti novináře. Bylo psáno o probíhajícím 

vyšetřování i o údajné otravě Lažnovského, ale jakékoliv výsledky z vyšetřování již v žádné 

zprávě nefigurovaly. Jeho smrt byla tedy označována za vraždu, z níž byli v tisku obviňování 

všemožní nepřátelé režimu, ale o zjištění skutečného a konkrétního pachatele se česká 

společnost již nedočetla.  

Zastupující říšský protektor nařídil slavností pohřeb, o čemž tisk informoval agenturní 

zprávou 14. října 1941. Velké smuteční události se nakonec zúčastnilo množství vysokých 

německých i protektorátních činitelů. Ti obyčejně zaujímají na akcích místa vpředu, ale na 

této akci jich bylo takové množství, že se do síně krematoria všichni nevešli. Někteří tak 

údajně museli zůstat stát v pozadí.297 16. října 1941 poté byla Lažnovskému a jeho pohřbu 

věnována značná část obsahu periodik. Zveřejněna byla též reportáž z celé události 

a nacházela se zde i řada vyjádření soustrasti, například od Českého svazu pro spolupráci 

s Němci, Ústředního náčelnictva Mládeže Národního souručenství, vedoucího výboru 

Národního souručenství či od Národního svazu novinářů. Dále byl v listech otištěn projev 
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Emanuela Moravce, který jím byl přednesen nad rakví zemřelého. Soubor zpráv 

o Lažnovském v deníku Venkov byl prezentován jako „poslední pocta mučedníku, který padl 

v boji za novou Evropu.“298 List Národní práce napsal, že „zemřel poctivec, jehož srdce 

i jazyk mluvily touž řečí.“299 Periodikum Večerní České slovo zase použilo titulek: 

„Poslední cesta hrdinného bojovníka za lepší budoucnost českého národa.“300 

Nejrůznějšími slovy dávaly noviny najevo svou účast a projevovaly uznání padlému 

novináři. Obecně bylo o Lažnovském v tisku hovořeno jako o poctivém a statečném českém 

srdci. Zprávy byly doplněny snímky, nejčastěji fotografií rakve obklopené množstvím 

smutečních věnců a květin. Deník A-Zet zveřejnil i snímek rodiny Karla Lažnovského, který 

se v jiném periodiku neobjevil.301 17. října 1941 se tiskoviny nadále věnovaly této události. 

Deník Venkov přinesl další fotografii z pohřbu, a sice záběr smutečních hostů 

z krematoria.302 Deník Národní politika pozměnil tohoto dne pouze fotografii, k níž znovu 

otiskl všechny články z předešlého dne.303 

Památku Karla Lažnovského uctívali novináři, politici, organizace i města, a to 

nejrůznějšími způsoby. Již 16. října 1941 se v protektorátním tisku nacházelo oznámení, že 

na počest zemřelého bude pražské Rašínovo nábřeží přejmenováno na Nábřeží Karla 

Lažnovského. Ústřední výbor Národního souručenství zakoupil půl druhého tisíce svazků 

Říše a my, poslední knihy Karla Lažnovského, které hodlal rozdat svým jednotlivým 

skupinám.304 Obdobně učinilo i Ústřední náčelnictvo Mládeže Národního souručenství, 

které svazků zakoupilo jeden tisíc.305 V Čáslavi byla po Lažnovském pojmenována přední 

městská ulice.306 Melantrich svolal k uctění památky zvláštní schůzi správní rady.307 

Novinář Bedřich Pankrác zase zavzpomínal v deníku A-Zet na zemřelého novináře jako na 

                                                           
298 K. Pohřeb šéfredaktora Karla Lažnovského. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a 

vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 244, s. 1 
299 JT. Smrt Karla Lažnovského mezníkem v našich osudech. Národní práce: ústřední deník Národní odborové 

ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 285, s. 1, 2 
300 NESG. Rozloučení s hrdinou K. Lažnovským. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 245, s. 3 
301 A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 199, s. 1 
302 ČTK. K pohřbu Karla Lažnovského. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a 

vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 245, s. 2 
303 Národní politika: List Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 289, s. 1, 2 
304 NESG. Výbor Národního souručenství k uctění památky Karla Lažnovského. Venkov: List českého 

zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 245, s. 2 
305 NESG. Česká mládež uctívá památku Lažnovského. Národní politika: List Národního souručenství. Praha: 

Politika, 1941, roč. 59, č. 300, s. 4 
306 NESG. Význačná ulice v Čáslavi třídou K. Lažnovského. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, 

č. 285, s. 3 
307 NESG. Melantrich k uctění památky šéfredaktora Karla Lažnovského. A-Zet ranní. Praha: Melantrich, 

roč. 14, č. 198, s. 3 



 

 

56 

padlého kamaráda.308 Na konci roku 1941 se ještě v listu Národní politika objevila 

upoutávka na Lažnovského knihu Na rozcestí věků.309 

 

3.3.3. Odboj očima českého legálního tisku 

Rozmanitých označení se v článcích legálního tisku dostávalo londýnské emigraci. 

Každý článek obsahoval nová spojení, jimiž byly československá exilová vláda i odbojová 

činnost obecně odsuzovány a kritizovány. Když se v českém tisku o československé vládě 

hovořilo, označovala se za samozvanou a spojení se obvykle psalo s uvozovkami. Nejčastěji 

bylo možné setkat se s články pojednávajícími o londýnském vysílání, které bylo v této době 

velmi rozšířené a dosáhlo na českém území značných úspěchů, jimiž utrpěl nejvíce právě 

český tisk. Kritizovat zahraniční vysílání ale nepředstavovalo pro český tisk nic složitého. 

Využíval obyčejného faktu, proti kterému nebylo mnohdy pro emigraci snadné bojovat, 

a sice jejich lokaci. Často bylo v souvislosti s emigrací českým tiskem vyzdvihováno 

především jejich nabádání místních obyvatel k jednání proti Říši, velmi přísně trestané, 

zatímco oni tuto manipulaci, jak jejich jednání protektorátní tisk označoval, prováděli ze 

svého „bezpečí“ v zahraničí. Skutečnost, že řídili odboj a ovlivňovali české obyvatele 

z onoho zahraničního „úkrytu“, byla v tisku opakovaně a velmi často zneužívána. Zejména 

po bojkotu českého tisku v září 1941 se tento fakt objevoval ve spojení s exilem nejčastěji. 

Dále byla emigrace, ať už hlasatelé zahraničního rozhlasu nebo členové československé 

exilové vlády, označována za židovskou. O jejich součinnosti se Židy, kterými měla být 

československá vláda v Londýně prostoupena a kterým měla za peníze sloužit, jak ji tento 

tisk vždy vyobrazoval, bylo v protektorátních denících hovořeno neustále. Týdeník Arijský 

boj pak jako ukázku požidovštění celé Velké Británie přinesl obrázek mince jedné z jejích 

kolonií, na níž je Davidova hvězda.310 Zdaleka nejčastěji pak bylo o emigraci hovořeno jako 

o plutokracii, tedy vládě bohatých. Jakékoli nové zprávy související se zahraničním 

odbojem, ať se již hovořilo o londýnské emigraci nebo o odboji v Moskvě, který ovšem 

býval v tomto období zmiňován jen zřídka, pak byly prezentovány v tomto kontextu. 
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V září 1941 se staly hlavní náplní článků o odboji výzvy londýnského rozhlasu. Týdenní 

bojkot protektorátních novin a výzvy ke zpomalení práce byly v těchto listech, kterých 

se výzva k nekupování českého tisku přímo dotkla, odsouzeny i s jejich strůjci. Již v průběhu 

daného týdne se objevovaly zprávy, které tyto výzvy ostře odsuzovaly. Po týdenním bojkotu 

se pak slova v tisku ještě vyostřila a využívala právě onoho příhodného faktu, že akce přišla 

ze zahraničí. 

„Všechen český tisk jednomyslně odsuzuje štvavé výzvy londýnského emigrantského 

rozhlasu, vedeného Židy. Všichni tihle lidé se v pravém slova smyslu ulili do závětří a z barů 

vyzývají ty, kteří zůstali doma, u svých rodin a u svého národa, k nerozvážnostem.“311 

Emigrace byla v českém tisku shazována a vyobrazována jako skupina uprchlíků, kteří 

opustili svůj národ a raději nasazují životy ostatních. Všechny české noviny tak odsoudily 

jejich výzvy pomocí mnoha obdob jediného sdělení: 

„Z londýnského podzemí se to lehko štve.“312 

V českém tisku bylo o emigraci psáno tak, že jí jde jen o její zisky a že se o obnovení 

předešlých poměrů snaží pouze z toho důvodu, že Říše a její nový evropský řád měly 

konečně přinést na české území sociální spravedlnost,313 jak se v tisku běžně psalo. O tu dle 

českých periodik tito plutokraté nestáli, protože měli být zvyklí žít z práce ostatních lidí, 

a tak jim tyto údajné sociální reformy neměly sedět do jejich představ a plánů.314 

Československá vláda v exilu a členové rozhlasového vysílání byli tedy v českém tisku 

štváčem českého národa, o který jim ale vůbec jít nemělo a jehož osud jim měl být zcela 

lhostejný.315 Deník Národní práce pak obvinil zahraniční rozhlas z proběhlého bojkotu 

českého tisku, který prezentoval jako neodmyslitelnou součást a základ národní kultury. 

Následkem bojkotu měla v tomto listu zmizet právě kulturní rubrika.316 Deník Národní 

politika v polovině listopadu otiskl slova, jež k tomuto tématu pronesl Emanuel Moravec: 
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„Češi nezahynout pro to, aby Anglie žila.“317 

V důsledku bojkotu protektorátního tisku, který odhalil míru poslechovosti zahraničního 

rozhlasu, byly zabaveny radioaparáty v několika celých městech. Tato agenturní zpráva byla 

v tisku zveřejněna 11. října 1941. Také se ale v tisku objevovaly zprávy, které nedopouštěly, 

že by český národ londýnským výzvám věnoval větší pozornost nebo že by ho jakkoli 

významně zasáhly. Deník Národní politika k tomu na počátku října dodal několik dalších 

slov, jež měly v zahraničí tolik oslavovaný úspěch této akce zpochybnit. Přiznal, že se čtení 

novin na veřejnosti v daném týdnu značně omezilo. Připomínal ovšem, že bojkot novin 

následoval krátce po vyhlášení civilního výjimečného stavu na některých územních částech 

Protektorátu a že právě tehdy se také jeho obyvatelé navrátili k novinám, v nichž měli 

možnost dozvědět se nejnovější informace o stanných soudech.318 Také výzvy, aby lidé 

zpomalovali v zaměstnání svůj výkon a snížili tak produktivitu, která byla nyní pro Říši 

velmi podstatná, byly vyobrazovány jako značně neúčinné. Z rozhovoru s předsedou NOÚZ 

(Národní odborová ústředna zaměstnanecká), Václavem Stočesem, a s generálním 

tajemníkem NOÚZ, Ludvíkem Votickým, v deníku Národní práce vyplynulo, že český 

pracující člověk se nenechal od své práce ničím odehnat ani odvrátit a pokojně si za ní šel.319 

K prudkému obratu došlo na konci září 1941, kdy události nabraly rychlý a tvrdý spád. 

Český tisk se zabýval prohlášením, které měl pronést londýnský rozhlas, když započalo 

masivní zatýkání a popravy v důsledku vyhlášení stanného práva. Zahraniční rozhlas měl 

tehdy prohlásit, že není viníkem tohoto dění, neboť každý je strůjcem svého osudu a neboť 

je pouze na každém jedinci, jak a co koná. Na tiskové konferenci bylo šéfredaktorům 

českých periodik rozkázáno psát o tomto prohlášení a odsoudit ho.320 V tisku tak posléze 

sklízela emigrace obvinění, že utekla nejen od svých povinností, ale také od odpovědnosti 

za své činy, na něž místo ní doplatili ti, kteří jim naslouchali.321 Tyto myšlenky byly shrnuty 

i v textu J. F. Prokopa v deníku A-Zet: 

„Tento útěk a současně pokus, svaliti všechnu vinu na domácí Čechy, setkal se u české 
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veřejnosti vesměs s hlubokým odsudkem, jak konečně ani jinak nebylo očekáváno.“322 

V protektorátních tiskovinách se poté objevovaly zprávy, jež hovořily o procitnutí 

českého národa, který údajně odsoudil toto stanovisko „Londýna“ a který měl pochopit, kdo 

skutečně stojí na jeho straně – v tomto případě tím byl tedy míněn český tisk, Protektorát 

a Německo.323 Psalo se, že lidé již pochopili, že Benešova politika byla špatná.324 Sám sebe 

naopak český tisk ve svých článcích zobrazoval jako přítele českého národa, který jím byl 

včas varován, že se nepřípustná jednání budou tvrdě trestat. V deníku Večerní České slovo 

toto stanovisko vyjádřil Jindřich Bartoš slovy: 

„Na český tisk si však rozhodně nikdo nemůže stěžovat, že by snad nebyl plnil svou 

národní povinnost a národ včas dosti důrazně nevaroval.“325 

Během civilního výjimečného stavu ovšem nebyla odsuzována jen samotná emigrace, ale 

také odboj domácí. I na něj byla svalována vina za právě probíhající náročné období 

v Protektorátu. K zatčeným jedincům se v tisku vyjadřovalo jako k nepřátelům, kteří 

narušovali „klid a pokoj“ v Protektorátu a kteří byli konečně dopadeni. Novináři v tisku 

opakovaně vybízeli ve svých článcích k poslušnosti, otištěna byla na počátku října i obdobná 

výzva Národního souručenství. V tisku se též objevilo prohlášení Ústředního výboru 

Národního svazu novinářů odmítající jednání londýnského rozhlasu a uposlechnutí jeho 

výzev. V polovině listopadu 1941 prohlásil list Národní politika protektorátní prostor 

za vyčištěný od těch, z jejichž strany by hrozila revoluce. Tito jedinci už měli být 

za hranicemi, konkrétně zde zaznívají jako země hostící české emigranty Velká Británie, 

Amerika a Kanada.326 

Velmi zřetelné byly v tisku snahy oddělit ve vnímání veřejnosti členy emigrace, tedy 

československé vlády v exilu, od českého národa, byť k němu též patřili. Nikdy se o těchto 

jedincích za hranicemi tisk nezmínil jako o Češích, Čechoslovácích či příslušnících českého 

národa a jejich jednání zobrazoval vždy jako jednání nikoliv za český národ, ale proti 

českému národu a v jejich vlastní prospěch. Důkladně byl ve zprávách oddělován zdejší lid 

od nich či jejich zájmy od zájmů českých, což často z tisku vyznívalo, jako by nebylo 
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hovořeno o exilovém odboji skupiny českých (československých) obyvatel, ale o zcela 

jiném, cizím národu, který vyvíjí všemožné snahy o proniknutí na zdejší území a ovládnutí 

českého národa. Nebylo proto neobvyklé setkat se v tisku s názory, že český tisk má větší 

porozumění a smysl pro český národ než židovští emigranti.327 Beneš byl tak například 

nařknut, že nemá právo promlouvat za český národ, ale pouze za Židy.328 Příkladem zde 

může být i titulek použitý v deníku Národní politika pro zveřejněný projev protektorátní 

vlády k tomuto tématu. Zprávu s projevem přinesla agentura ČTK a objevila se ve více 

tiskovinách, tento deník pro ni však vybral název, který postoj těchto tiskovin zachycuje 

nejvýstižněji: 

„Vláda odmítá vměšování se emigrace vedené Benešem do našich věcí.“329 

Dalším případem, na kterém lze velmi dobře ukázat tento postoj, je spojen právě 

s bojkotem protektorátního tisku: 

„Chápete celou tu ironii, že Žid vyzývá k bojkotu českého tisku? Copak měl Žid vůbec 

někdy něco společného s českou kulturou?“330 

 

Jako „protistrana“ byl odboj obvykle zesměšňován. Protektorátní tisk reagoval 

na londýnské rozhlasové vysílání a na zprávy v ilegálních a exilových periodikách 

a vyobrazoval je jako pouhé lži a jejich autorům se vysmíval. Jednak za neinformovanost, 

jednak za neschopnost šířit pravdu, myšleno tedy „pravdu“ Říše a Protektorátu. 

V odbojových tiskovinách byly též zveřejňovány informace z války, především z bojů 

probíhajících na území Sovětského svazu. Veškeré zprávy podané těmito periodiky byly 

v českém tisku označeny za nepřesné, nepravdivé či vykonstruované a zakrývající úspěchy 

Německé říše a neúspěchy nepřátelských spojenců. Když v září uvedl londýnský rozhlas 

počet německých ztrát na životech na válečném poli ve výši půl druhého až dvou milionů 

a další obdobné válečné údaje, prohlásil český legální tisk tato čísla za přemrštěná a zveřejnil 

agenturní zprávu, která uváděla, že počet mrtvých německých vojáků činí „pouze“ necelých 
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osmdesát pět tisíc.331 Až ze stran českých novin se tak měla emigrace dozvídat „pravé“ 

informace.332 Opakovaně bylo též psáno, že emigrace musí uznat svou porážku, neboť 

Německo si ve svém válečném úsilí mělo vést velmi dobře. Listy nezapomněly ani 

opakovaně připomínat, že Velká Británie svému osudu neujde a po jistě brzkém vítězství 

v Sovětském svazu je na řadě právě ona. Zejména emigrace tím byla upozorňována, že je 

nyní „v bezpečí“, ale brzy jí již toto území jako úkryt neposlouží. I domácí odboj byl obviněn 

ze šeptandou šířených lživých zpráv. Po označení Židů se během listopadu rozšířily 

ve společnosti zvěsti o tom, že budou označeni také Sokolové a legionáři, což bylo posléze 

v českých tiskovinách označeno za pouhý výmysl. 

S posměchem a kritikou se v protektorátním tisku často setkávala zejména osoba Edvarda 

Beneše. Jakým způsobem o něm bylo v českém tisku hovořeno, to ukazuje například 

následující zpráva PZD: 

„Uvědomí si konečně všichni čeští lidé, že tento ješitný, ctižádostivý a neklidem posedlý 

intrikán, který se jmenuje Edvard Beneš, je jen žalostnou nešťastnou figurkou, která vymizí 

z paměti všech Čechů, a to čím dříve, tím lépe.“333 

Využito proti němu bylo i takových jeho činů jako blahopřání prezidentovi Čínské 

republiky. Zdejší tisk to prezentoval jako všemožné snahy Beneše zviditelnit se a dodal 

k tomu, že kdyby žádný telegram s blahopřáním neposlal, daný prezident by ani netušil, že 

Beneš existuje. Po smrti aktivistického novináře Lažnovského pak byl z jeho smrti 

obviňován také Beneš spolu s celou emigrací, neboť měli k tomuto činu vyburcovat. V první 

polovině prosince se v tisku objevily dokonce zprávy od TNS o stanovisku státního 

prezidenta Háchy vůči Benešovi a jeho jednání. V nich Hácha odmítl jeho propagandu 

a bránil se tím, že Beneš nemusí přihlížet popravám a ovdovělým ženám po odbojových 

činitelích.334 O Benešovi napsal také Rudolf Novák, šéfredaktor týdeníku Arijský boj, když 

odsuzoval výzvy zahraničního rozhlasu. Největší kritiku sklidil prezident československé 

exilové vlády – takzvané, jak připomínal český tisk vždy před použitím tohoto označení – 

za svůj útěk do zahraničí, který zde byl rozebrán podrobněji. Autor zde hovořil o emigraci 
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celkově jako o „londýnské sebrance.“ Zcela obdobně zde popsal i Jana Masaryka, kterého 

vyobrazil jako osobu nezodpovědnou a nezpůsobilou pro takovou práci, jakou byla 

zahraniční služba.335 K jeho osobě se vyjádřil také V. Zizius v deníku A-Zet. Nařkl ho zde, 

že se obrací k pracujícímu lidu, který jím byl dříve ignorován.336 Svůj význam 

ve vyobrazování osobností z emigrace měly například i zmínky o jejich praktikování 

politiky „od baru“, jak uvádí i jedna z citací výše. Emigrace tak měla z článků působit jako 

skupina prostých lidí, jejichž politika není na úrovni a kteří proti Říši nemohou obstát. Jan 

Masaryk byl v článku dokonce obviněn, že „jeho fráze a slovní obraty čpí alkoholem.“337 

V průběhu posledních měsíců roku 1941 se tisk zaměřil ještě na jednu odbojovou 

skupinu, a sice na komunistickou organizaci Sokol. 12. října 1941 oběhla periodika zpráva, 

že byla pro nedovolenou činnost, odbojovou činnost, rozpuštěna Česká obec sokolská. 

Následné články, které se tomuto případu věnovaly, již spojovaly Sokol s židovstvím a jeho 

základními znaky. Někteří členové Sokola měli být údajně židovského původu, čímž již 

nebylo o Sokolu psáno jinak než jako o organizaci zamořené Židy. 

 

3.3.4. Židovská otázka 

Židovská otázka byla jedním z nejdiskutovanějších témat českého legálního tisku. 

Důvodem nebylo jen samotné řízení a využívání těchto periodik nacistickým režimem, ale 

i samotný posun v židovské otázce, který byl během těchto měsíců roku 1941 učiněn. 

Zprávy o zastupujícím říšském protektorovi, o soudním procesu předsedy protektorátní 

vlády či o smrti aktivistického novináře plnily místo v tisku především v době těchto 

událostí. Zprávy týkající se židovských obyvatel a židovské otázky nemívaly sice podobu 

celostránkových článků, za to byly v tisku komunikovány průběžně a během celého daného 

období, během něhož jich v jednotlivých tiskovinách bylo zveřejněno značné množství. 

V první polovině září se v tisku objevovaly hlasy volající po označení Židů, které 

se blížilo. Vyjadřovaly se zde názory, že by Židé měli být od společnosti izolováni úplně. 

12. září 1941 poté tisk oznámil, že má k jejich označení v Protektorátu a v Říši dojít 

15. září 1941. Zpráva byla ale chybná, v polovině září měli být označeni pouze říšští Židé. 
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Hned 13. září 1941 tak bylo v tisku datum pro území Protektorátu opraveno, a sice na 

19. září 1941. Povinnost viditelného označení se měla týkat osob od šesti let, nikoliv však 

úplně všech s židovskými kořeny. Zpočátku byli z toho nařízení vyňaty: 

1. „Židovská manželka na dobu manželství, pokud manžel je árijec a také potom, jestliže 

manželství je bezdětné.“338 

2. „Každý ve smíšeném manželství žijící – tedy také židovský manžel – pokud ze 

smíšeného manželství jsou potomci, kteří nejsou podle zákona považováni za Židy, 

a také potom, jestliže manželství rodičů bylo již rozvedeno nebo rozloučeno, nebo 

jestliže jediný syn padl ve válce.“339 

Všichni ostatní židovského původu museli od příslušného dne nosit na oděvu látkovou 

žlutou šesticípou hvězdu s černým lemováním o velikosti dlaně, která měla být připnuta na 

levé straně prsou na nejsvrchnějším oděvu. Bez této hvězdy nesměli vyjít na veřejnost. 

Zároveň se jim bez povolení úřadů zakázalo opouštět místo jejich pobytu. K případným 

reakcím, že je označení židovských obyvatel velmi ostrým krokem, se vyjádřil J. Kohlík 

v deníku A-Zet: 

„Ale položte si otázku, jak se chcete Židů zbavit, jak chcete jinak zařídit, abyste na ně 

nenarazili na každém kroku, abyste byli bezpečni před jejich hloupými, zlostnými, 

nebezpečnými a zločinnými řečmi, abyste byli uchráněni jejich lichvářství a všivých 

úskoků?“340 

Obecně však bylo jejich označení v tisku prezentováno jako společností nadmíru vítané. 

Od 19. září 1941 se množily zprávy, že je konečně společnost uchráněna před Židy a že 

konečně vyšlo najevo, jak velké množství jich ve společnosti je. Po jejich označení tak již 

všichni věděli, kdo je a kdo není Žid. Nikdo už nemohl být překvapen, že je nějaký dotyčný 

Žid, ale především se již nemohl nikdo vymlouvat, že to nevěděl.341 

Výjimky v označování Židů Davidovou hvězdou byly zrušeny během prvního říjnového 

týdne. V důsledku Heydrichova příchodu do Protektorátu a následných opatření nabyl 

přístup k židovské otázce zpřísnění. Označeni tak už museli být všichni Židé, navíc došlo 

k uzavření synagog. Též se zostřila opatření ohledně kontaktu židovských a nežidovských 
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obyvatel. Pokud někdo porušil zákaz kontaktu se židovskými obyvateli, byl též označen za 

Žida, musel nosit Davidovu hvězdu a platila pro něj veškerá opatření jako pro Židy. 

Na základě pokynů z tiskové konference musel český tisk opakovaně odrazovat od kontaktů 

se Židy a varovat před uschováváním židovských věcí.342 

Od konce září 1941 probíhala v tisku také varování, aby byli lidé opatrní, protože někteří 

Židé se na veřejnosti pohybovali bez hvězdy. „Pouhé“ označení ovšem nestačilo, Židé byli 

vytěsňováni ze společnosti dalšími nařízeními a vyhláškami. Během září došlo k zákazu 

židovské hudby, na počátku října jim bylo zakázáno vydávat cigarety a nebyli přijímáni do 

učení, neboť v budoucnu neměli být součástí společnosti vůbec, a tak jejich zaučování 

nebylo nezbytné. Dále nesměli jedinci s židovským původem dědit po árijci.343 Od konce 

října jim také bylo zakázáno nakupovat mnohé potraviny, měli podmínky pro cestování 

tramvají344 a dle v tisku zveřejněné zprávy ČTK se nesměli pohybovat v blízkosti Pražského 

hradu345. Ve druhé polovině listopadu a během prosince posléze tisk informoval 

o podmínkách odběru nejrůznějších surovin, u nichž nechyběla zmínka o tom, že Židé jsou 

z tohoto odběru vyloučeni. Ve vánoční době už Židé nesměli dostat cukroví či víno. Opatření 

proti nim vydávala i některá jednotlivá města, například v Železném brodě se nesměli 

pohybovat na náměstí346, v Rychnově nad Kněžnou zase cestovat autobusy347. V polovině 

října se také objevily první zprávy, že se blíží konečné zúčtování se Židy, tedy jejich 

vystěhování z měst a obcí. Nadále se již tato informace v tisku nerozebírala. 

V českých denících se objevovaly i takové články, které pojednávaly o určité příhodě 

týkající se židovských obyvatel, která měla veřejnosti ukázat jejich údajně špatnou povahu. 

Deník Večerní České slovo v jedné zářijové zprávě, která se týkala příhody, jež proběhla 

ještě před veřejným označením Židů, líčil, že jsou kadeřnictví přeplněná Židovkami, které 

si zde chtějí obarvit vlasy na blond, aby tak své židovství zakryly. Jejich vlasy ale špatně 

chytaly barvu a místo s árijskou blond odcházely s vlasy zrzavými, čímž na sebe měly ještě 
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více upozorňovat.348 Téhož dne se zde objevila další obdobná zpráva. Ta pojednávala 

o židovské obchodnici, která prodávané lihoviny ředila vodou.349 V tisku byly hned 

několikrát zveřejněny zprávy, že někteří prodejci nechávají část zboží schovanou, aby jej 

odpoledne prodali Židům, kteří měli v této době návštěvní hodiny. Deníky také zveřejňovaly 

názory čtenářů. Zejména v deníku A-Zet se lze často setkat s popsanými příhodami o Židech, 

například o árijce, která se stýkala se Židy350, nebo že některé pražské lázně vyhradily hodiny 

pro Židy, kteří by do nich neměli mít přístup vůbec351. 

Český lid byl tedy proti Židům štván velmi intenzivně. Židé byli prezentováni jako 

méněcenná a chamtivá část společnosti, za jejíž členy Říší považováni ani nebyli, pročež je 

bylo zapotřebí viditelně a posléze i územně vyloučit. Jakým způsobem mělo být jejich 

odstranění z protektorátního území provedeno, to se již nikde neuvádělo. Deník Venkov 

se zabýval také židovským obsazováním půdy, čímž měly nejvíce utrpět venkovské 

oblasti.352 Průběžně pak protektorátní listy zveřejňovaly články o Židech, kteří byli dříve na 

vysokých pozicích, například v oblasti hospodářství či kultury. 

Nejednalo se pouze o místní zprávy, které se Židů týkaly. Tisk se zabýval židovskou 

otázkou i mimo hranice Říše a Protektorátu, a tak zde bylo velké množství zpráv i ze 

zahraničí. Řada z nich se týkala Židů na Slovensku, kde probíhalo též jejich označování, ale 

také zabavování jejich majetku či vystěhovávání mimo města. Dále se zde objevila například 

zpráva o Židech z Chorvatska353 a z Bulharska354, kde jim byl zabaven majetek, 

či z Rumunska, kde bylo dle agenturní zprávy na konci listopadu několik Židů odsouzeno 

k smrti355. Jaké stanovisko k židovství jako takovému český legální tisk zaujímal, to lze 

například ukázat právě na případu rumunských Židů, o nichž se ve zprávě CEPS (Central 

European Press Service356) v deníku Národní práce psalo: 

„Rozhořčení proti Židům je tak velké, že sami Židé musí považovat za dobrodiní, že 
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rumunské úřady pro ně zřídily ghetta, kde jsou za ostnatým drátem a pod dozorem 

rumunských vojáků alespoň jisti životem.“357 

 

Zvláštní postavení mezi ostatními periodiky měl v této oblasti list Arijský boj. Politické 

zprávy se v něm tedy objevovaly jen velmi zřídka. Jeho týdenní periodicita ani 

neumožňovala rychlou reakci na aktuální dění. Oproti ostatnímu protektorátnímu tisku, který 

obsahoval politické zpravodajství ve velké míře, nebylo posláním týdeníku informovat 

čtenáře o těchto událostech. Pokud už se zde objevila taková zpráva, obsahovala pouze 

základní a veřejností již většinou dobře známá fakta, která byla následována reakcí týdeníku 

na danou situaci. Obsah týdeníku se tak židovské otázce věnoval takřka výhradně. 

Antisemitské zprávy, které měly v protektorátních denících podobu naopak jen několika 

článků, zde byly rozebírány a komentovány velmi podrobně. 

Velmi dramaticky působil obsah týdeníku již ze své grafické úpravy. Hlavní články 

o židech byly velkého a tučného černého písma a opakovaně se zde nacházely výzvy 

k udávání jakéhokoliv podivného či nepřípustného jednání Židů. Samotný obsah pak 

využíval velmi ostré mluvy. Oproti ostatním periodikům, která se zabývala českou 

společností, je zde obvykle zmiňována árijská společnost. Týdeník měl také rubriku „Jak je 

dosud možné, že Židé“, v níž bylo zmiňováno například jejich bydlení v nejlepších 

pražských domech, možnost smíšených manželství či nakupování některého zboží. 

Zveřejňovány zde byly také průběžně informace o konkrétních místech v Praze a jejich 

hodinách určených pro Židy. Každé vydání týdeníku pak obsahovalo množství udání ze 

strany čtenářů. Na listech zaplněných názvy obcí a měst se skýtaly nejrůznější obvinění Židů 

a osob udržujících s nimi sebemenší kontakt, jejichž jména zde byla také uváděna. Nejčastěji 

se udání týkala samotného kontaktu se Židem, byť šlo například pouze o letmý rozhovor na 

ulici. Pod titulkem „Doporučujeme Davidovu hvězdu pro tyto Arijce“ týdeník zveřejňoval 

také jména a adresy nežidovských osob, které by měly být mezi Židy zařazeny. Svou činnost 

samotný list komentoval následujícími slovy: 

„Na nesčetných příkladech dokazuje týden co týden Arijský Boj, jací jsou Židé lumpové 

a čeho jsou všeho schopni. Ukazuje arijcům na praktických příkladech, zač je Židé považují 
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a varuje je před Židomilstvím.“358 

Týdeník se během těchto měsíců zeširoka věnoval označování Židů. Nepovažoval to za 

tyranii židovské populace, nýbrž za prostředek k zavedení pořádku v židovské otázce.359 

Důkladně a opakovaně byli čtenáři varováni před Židy, kteří by se rozhodli toto nařízení 

obejít a hvězdu nenosit. Vyloučení židů ze společnosti zde bývalo prezentováno jako očištění 

společnosti a veřejného života. Označení Židů bylo poté oznámeno jako rozkvetení 

židovských „slunečnic“ v ulicích.360 S výňatky některých Židů z povinnosti být viditelně 

označen týdeník nesouhlasil. V několika zprávách tak znovu varoval Árijce, aby byli opatrní, 

neboť toho měli příslušní Židé využívat. Následně se ještě objevily zprávy varující před 

napomáháním Židům, zejména pak před uschováváním jejich majetku. Židé nesměli nikomu 

nic darovat, dávat do úschovy či do úschovy něco bráti, ale také nic prodávat či zastavovat.361 

Samotné transporty Židů, které byly na konci roku 1941 vypraveny, ve zprávách českých 

deníků ani týdeníku Arijský boj nefigurují. O volání po vystěhování Židů z českých měst 

a zřízení ghett ale ve svých zprávách pojednávají. Cílem všech opatření v židovské otázce 

měla být v budoucnu Evropa, v níž by již neexistovala židovská populace. Periodikum 

Arijský boj to označilo nejen za boj proti Židům jako takovým, ale za „boj proti vší židovské 

mentalitě a proti všem zbytkům židovské vlády.“362 

 

3.4 Prezentace událostí v ilegálním a exilovém tisku 

Ilegální list Rudé právo a exilový týdeník Čechoslovák představovaly vedle českého 

legálního tisku listy zcela odlišné. Jejich obsah byl různorodější, nevyskytovaly se zde 

agenturní zprávy, obsah ale též informoval a byl zároveň sám o sobě reakcí na nejnovější 

dění. V exilovém týdeníku se projevovalo, že byl v informovanosti o dění v Protektorátu 

odkázán na zprávy, které dostával od odbojových spojenců na jeho území. To nebylo pro 

jeho čtenáře tajemstvím, proto také ve svých článcích redaktoři poznamenávali, že si daným 
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sdělením nejsou jisti nebo že ho nemají potvrzené. Právě tohoto faktu bylo protektorátním 

tiskem využíváno. Důsledkem tohoto odkázání na špatné spojení s územím, jehož doba byla 

navíc velmi nejistá a zlá, byla také prodleva, s níž tento tisk na tamní situaci reagoval. 

I součástí obsahu těchto dvou tiskovin bylo politické zpravodajství, v rukou odbojových 

činitelů ale nemělo se zpravodajstvím protektorátního českého tisku nic společného. 

Skutečnost, že tato periodika nebyla cenzurována a řízena nacistickým režimem, byla 

z jejich obsahu zřetelná. Nelze ovšem mluvit o nulovém vlivu dění na území Protektorátu 

nad tímto tiskem. I on byl naplněn propagandou, a sice kontrapropagandou vůči 

nacistickému režimu, a tedy i českým legálním tiskovinám. Ryze v tomto kontextu zde byly 

informace o událostech v Protektorátu podávány. Zatímco legální tisk hovořil vždy o českém 

národě, týdeník Arijský boj dokonce přímo o árijské společnosti, Čechoslovák a Rudé právo 

psaly nejčastěji o národě jako o národě československém. V periodiku Čechoslovák to bylo 

umocněno i zprávami ze slovenského území, články slovenských autorů v emigraci 

a samozřejmě i články funkcionářů československé exilové vlády. Listy tím dávaly najevo 

svůj nesouhlas s odtržením Slovenska, jež k tomu bylo výhrůžnými prostředky donuceno. 

Také v tom byla naznačena jednota českého a slovenského národa, z historického hlediska 

i z hlediska jednoty v boji proti Německu v právě probíhající válce. Vyznívala z toho 

kontinuita s předmnichovským obdobím a to, že Německo nemohlo nijak tento vztah narušit. 

Po vyhlášení civilního výjimečného stavu se toto stanovisko v tisku ještě umocnilo. 

V týdeníku Čechoslovák napsal v první polovině října 1941 dr. Juraj Slávik: 

„Krvavé obete spoja len pevnejšie príslušníkov celého národa. Zcelia Čechov a Slovákov 

v jeden nerozborný celok. Nemci prenasledovaním v Československej republike zasipávajú 

trhlinu, ktorá sa mala 15. marca 1939 rozovrieť medzi Čechmi a Slovákmi. Obete 

mučedlníkov zaplňujú takto priepasť, ktoru chcely medzi nami vykopať cudzí vrahovia 

a vlastní odrodilci.“363 

Zprávy legálního tisku o velkých úspěchách Říše na válečném poli označila tato periodika 

za pokrytectví a vyzývala, aby se lidé nenechali oklamat či znervóznit. Londýnská emigrace 

nepřipouštěla, že by Německo mělo v Sovětském svazu jakékoliv větší válečné úspěchy, 

a připomínala, že jeho činitelé jsou si dobře vědomi toho, že Velkou Británii a Spojené sáty 

americké porazit nemohou.364 Ve svých článcích nepřipouštěli porážku protiněmeckých 
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spojenců, prohra Německa vždy byla v těchto zprávách pouhou otázkou času. Zcela obdobně 

se vyjadřoval list Rudé právo, který se nejčastěji zaměřoval přímo na německo-sovětskou 

válku. Rudou armádu prezentoval jako neporazitelnou a německé snahy proti Sovětskému 

svazu jako neúspěšné.365 

Přestože stála obě periodika názorově na stejné straně fronty, jejich obsah se velmi lišil. 

O významných událostech tohoto období se zmiňovala obě dvě, zbytek obsahu už byl ale 

rozličný. Ilegální list Rudé právo se ve velké míře zabýval komunistickou větví odboje, 

neboť byl ústředním deníkem ilegální KSČ. Informoval proto například o zasedáních 

Ústředního výboru KSČ, o zakládání Národně revolučních výborů, zabýval se válečným 

úsilím Německa v Sovětském svazu, Moskvou či Stalinem. Exilový týdeník Čechoslovák 

byl naopak tvořen celosvětovými politickými zprávami a řadou dalších zpráv, které se týkaly 

Velké Británie, nejčastěji československých emigrantů na jejím území a jejich zdejšího 

života. Značně zde byly zastoupeny zprávy o československé vládě či zprávy psané jejími 

členy. 

 

3.4.1. Odbojová činnost a příchod Reinharda Heydricha 

Na konci září 1941 reagoval v týdeníku Čechoslovák na týdenní bojkot protektorátního 

tisku dr. Prokop Drtina. Masarykův týden označil za velmi vydařenou akci, která 

představovala mezník v protifašistickém odboji. Němci se proti bojkotu snažili údajně 

bojovat za využití protektorátního rozhlasového vysílání, v němž začali číst pouze základní 

zpravodajství a poté odkazovali na ranní tisk. Přesto měla čtenost novin rapidně klesnout.366 

Během září a počátku října také informoval exilový týdeník o nárůstu sabotáží, zejména 

pak v oblasti průmyslu, což bylo listem velmi vítáno a schvalováno. Byl to i londýnský 

rozhlas, který k těmto činům vyzýval. Tyto zprávy ukazovaly, že je emigraci nasloucháno 

a že občané „doma“ bojují proti německé moci. A nejen od londýnské emigrace přicházely 

českému národu výzvy k sabotážím. List Rudé právo opakovaně zdůrazňoval, že každý 

člověk v sobě skýtá způsob, jak bojovat. V září 1941 psal v listu J. Fučík: 

„Boj proti nepříteli nesmí být veden jen na východě, na západě, ve Středomoří, v Africe. 

Musí být veden také u nás, a proto pro nás je fronta především v Československu. A i když 

                                                           
365 NESG. Deset týdnů války proti SSSR. Rudé právo 1939–1945. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 688 s. ISBN 

25-086-71, s. 216-218 
366 DRTINA, Prokop. Bude-li každý z křemene. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 39, s. 1 



 

 

70 

nemůžeme ještě vésti válku podle všech vojenských pravidel, máme nesmírné možnosti vésti 

ji tak, jak to odpovídá našim silám, silám národa i každého, kdo bojovat má a může.“367 

Obě periodika se vyjadřovala i k uzavření několika škol v Protektorátu. Rudé právo 

připomnělo násilí, které bylo učiněno na vysokoškolských studentech, a uzavření desítek 

středních škol a podstatné snížení množství žáků, kteří smějí být na zbylé školy přijati, 

označil za další krok k záhubě českého školství. Dalším výnosem bylo většině dětí 

znemožněno postoupit z obecné školy do měšťanské, čímž jim měla být Němci přisouzena 

budoucnost jedné z nejspodnějších vrstev společnosti.368 

 

Důvod Neurathova odchodu byl v periodiku Čechoslovák od samého počátku značně 

zpochybňován. Poprvé o něm týdeník informoval 3. října 1941, tedy hned v prvním čísle, 

které po Heydrichově nástupu do funkce vyšlo. Vydání z tohoto dne obsahovalo množství 

komentářů ke zvratu, který v protektorátní situaci v uplynulém týdnu nastal. Titulní strana 

listu tohoto vydání byla černě zarámována a nadepsána tučním titulkem „Strašné oběti 

českého lidu“. Kromě zprávy o Neurathově odchodu zde článek informoval i o Reinhardu 

Heydrichovi a se zmínil o jeho kruté povaze. Jako den, kdy se stal „protektorem“, je uváděno 

již 27. září 1941. Dále zde bylo oznámeno vyhlášení stanného práva na daných územích 

Protektorátu. V části o Heydrichově návštěvě Emila Háchy nebylo používáno názvu 

Háchovy funkce, tedy že jde o státního prezidenta. Pokud se naopak hovořilo o Benešovi, 

bylo o něm psáno jako o prezidentovi. I tím dávala emigrace najevo své stanovisko. 

O Háchově dopisu, v němž měl zastupujícímu říšskému protektorovi vyjádřit svou loajalitu, 

list spekuloval, zdali nejde pouze o německou blamáž.369 Informace o jeho následné 

návštěvě u Heydricha získala emigrace pouze z německé úřední zprávy.370 

Jako jeden z prvních na protektorátní situaci reagoval Jan Masaryk. Uvedl, že emigrace 

tušila, že taková chvíle nadejde, ale nikdo nemohl říci, kdy se tak stane.371 Zastupující říšský 

protektor zde byl často zmiňován jako vrchní kat. V exilové tiskovině se ale také 

připomínalo, že jeho příchod znamenal, že si domácí odboj vedl dobře. Jaromír Nečas 
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okomentoval Heydrichův příchod do Protektorátu následujícími slovy: 

„Co znamená jmenování Heydrichovo? Především to, že se naši doma statečně drží, že 

jejich aktivní a pasivní odpor přivedl z míry Hitlera, který se snažil dávat na venek vládě 

Gestapa u nás formu ‚protektorátu‘.“372 

O jedincích, kteří se účastnili jakýchkoli odbojových aktivit, se v týdeníku Čechoslovák 

vždy hovořilo jako o bojovnících a o protektorátním území jako o frontě. O situaci 

v Protektorátu bylo zde psáno způsobem, že připomínala válečné pole. List často 

zdůrazňoval, že likvidace odboje nebude pro Heydricha tak snadná, neboť občané bojují 

takovým způsobem a takovými prostředky, které nacistické moci většinou neumožňují 

provádění hromadných zatýkacích akcí.373 Německé snahy rozšířit v české společnosti 

atmosféru strachu byly v těchto tiskovinách prohlašovány za z jisté části neúčinné, protože 

i v represáliích údajně dokázali lidé najít cosi, co jim dodalo sílu bojovat proti režimu, a sice 

nenávist. Čistá nenávist k Němcům, kterou stannými soudy ještě více ve společnosti 

rozdmýchali, měla v těchto dobách o to více semknout domácí odboj. List Rudé právo psal: 

„Zavraždění několika set národních mučedníků vyvolalo v celé zemi vlnu hluboké bolesti 

a smutku, ale také bezmezný hněv a nenávist celého národa proti jejich katům.“374 

Od 29. září 1941 zahajoval denně londýnský rozhlas své vysílání jmény osob, které byly 

stannými soudy v Protektorátu popraveny (jmény, které se jim podařilo zjistit). Upozornění 

na tuto část vysílání bylo v týdeníku Čechoslovák napsáno v jeho dalším vydání, a sice 

10. října 1941.375 V tento den se v něm také objevily dva sloupce se jmény popravených, 

kterých mělo být ještě dalších sto sedmnáct, kteří zde nebyli jmenováni. To vše černě 

zarámované a s nápisy „Padli za vlast“ a „Nezapomeneme“. Stejný rámeček se poté 

objevoval v každém čísle listu, ale s novými jmény. Mnoho z těchto popravených mělo být 

podle týdeníku ve skutečnosti rukojmími, kteří byli zatčeni již dlouhou dobu před 

vyhlášením stanného práva a kteří byli posléze drženi ve věznicích či koncentračních 

táborech.376 Týdeník uvedl, že bylo během pouhých devíti dní sedm set dvacet osm osob 

zatčeno a odevzdáno Gestapu a sto šedesát popraveno.377 O německém počínání bylo 
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hovořeno jako o justičních vraždách, které se Němci snažili ještě ospravedlňovat. Stejně tak 

zde bylo psáno, že se Heydrichovi ani celé německé moci nemůže povést protivníky 

zastrašit. 

V tomto vydání se týdeník Čechoslovák rozhovořil také o Neurathovi. Jeho odchod 

nepovažoval za zdravotní dovolenou a už vůbec ne za dobrovolný. Hovořil o něm již jako 

o bývalém protektorovi, což odůvodnil svými pochyby o tom, že by se v budoucnu do své 

funkce vrátil, a jako domnívaný důvod jeho „odstranění“ uvedl, že Neurath „nedovedl zlomit 

český odpor.“378 

O popravách v Protektorátu psal exilový list Čechoslovák ještě v průběhu dalších týdnů, 

kdy striktně odsuzoval jak jednání Němců, tak i výroky a hájení těchto činů v českém tisku. 

I po skončení pravidelných poprav se popravovalo dál a o počtu zatčených a popravených 

se zde zmiňovaly pouze odhady a nejistá čísla. Také Hácha byl označen za vězně 

na Pražském hradě, se kterým pohybují jako s loutkou. Jeho projev v rozhlase list považoval 

za vynucený.379 O odvolání stanného práva v pěti okresech pak informoval exilový list 

5. prosince 1941.380 

19. prosince 1941 byla v týdeníku Čechoslovák zveřejněna zpráva o vyhlášení války 

Československa všem státům, „které jsou ve válečném stavu s Velkou Británií, Svazem 

sovětských socialistických republik nebo Spojenými státy americkými.“381 

 

O přijetí dělníků na Pražském hradě podalo periodikum Čechoslovák první zprávu 

31. října 1941.382 V tomto příspěvku byl pouze krátce vylíčen průběh tohoto setkání a co 

obnášelo. K události se list vyjádřil ve svém dalším čísle. 7. listopadu 1941 bylo napsáno, 

že se Heydrich pokouší o podvodnou demagogii. Heydrichova „pomoc“ českým dělníkům 

pak byla načrtnuta na pozadí situace, jež panovala před obsazením českého území Němci. 

List pravil: 

„Byly slíbeny boty příslušníkům státu, který byl největším vývozcem bot na světě! Byly 

slíbeny tuky lidem, v jejichž kuchyních bývalo za republiky používání margarinu téměř 
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svatokrádeží, neboť másla bylo dost.“383 

I v listu Rudé právo zaznělo, že si Heydrich český národ „nekoupí“ několika páry bot. 

Celou událost nazýval komedií, která by ani neproběhla, kdyby na sebe dělníci neupozornili 

řadou stávek.384 Oba listy tak upozorňovaly na Heydrichovy skutečné záměry, kvůli nimž 

měl dělnické a zemědělské zástupce přijmout. 

 

Heydrichova návštěva Rudolfina byla v listu Čechoslovák označena jako první událost, 

v níž zastupující říšský protektor vystoupil ze své role „kata“, ovšem jen proto, aby se zhostil 

role „zloděje“. Rudolfinum bylo v ilegální tiskovině označeno za ukradené.385 

Vlnu kritiky poté v zahraničním odboji vyvolala zpráva o Heydrichově prohlídce 

korunovačních klenotů a co ji následovalo. Tento Němci tolik vyzdvihovaný slavnostní akt 

byl v exilovém týdeníku popsán jako ponurá ceremonie. K reakcím protektorátních periodik 

se zde dokonce odmítli vyjadřovat. Hlavní zpráva o svatováclavské tradici a shlédnutí 

korunovačních klenotů, kterou protektorátní tisk uveřejnil, měla pocházet z německého 

periodika, českou historii měl navíc tento tisk překroutit k obrazu německému.386 

 

3.4.2. Případ Aloise Eliáše a smrt Karla Lažnovského 

O setkání předsedy protektorátní vlády s aktivistickými novináři se objevuje pouze krátká 

zmínka v periodiku Čechoslovák, kde ani není schůze přímo zmíněna. Jedna z říjnových 

zpráv o Eliášově zatčení zmiňuje šéfredaktora Poledního listu a jeho články, v nichž uváděl, 

že se měl s Eliášem setkat deset dní před jeho zatčením a že ho měl tehdy varovat před 

propagandou londýnského rozhlasového vysílání a jejími následky. Tím se rozumělo právě 

ono setkání Eliáše s novináři, mezi nimiž Karel Werner, šéfredaktor Poledního listu, také 

byl.387 

Zatčení předsedy protektorátní vlády bylo v exilovém týdeníku poprvé zmíněno 

3. října 1941 ve zprávě informující o Neurathově onemocnění, o Heydrichově nástupu 
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do funkce zastupujícího říšského protektora a o vyhlášení stanného práva. Informace 

pocházela z Berlína, který Eliášovo zatčení ohlásil v den, kdy se Heydrich ujal oficiálně 

funkce. Zpráva zde uváděla, že byl Eliáš podezírán z velezrady, za kterou byl odsouzen 

k smrti a popraven.388 V dalším vydání proběhla listem pouze zpráva o jeho soudním procesu 

a o tom, že Eliáš popraven nebyl. Jaká tedy byla ve skutečnosti situace a co se s generálem 

Eliášem dělo, o tom neměli žádné zprávy. I o jeho nepopravení se dozvěděli tak, že byla 

původní zpráva z Berlína dementována. Až v dalším čísle týdeníku, tedy 17. října 1941, 

vyšla zpráva sdělující, že generál Eliáš je stále naživu, aby mohl svědčit proti jiným Čechům. 

Sdělilo se také, že Eliášovo prohlášení od soudu bylo přečteno v protektorátním rozhlase. 

Zpráva zde uvádí, že nebylo přečteno obvyklým hlasatelem, ale četl jej jiný hlas, za čímž 

byly viděny snahy o německou manipulaci posluchačů.389 24. října 1941 přinesl exilový list 

Eliášovo prohlášení od soudu. Zde byla citována česká verze tohoto prohlášení. Verze 

v německém jazyce, ve kterém byl původně projev pronesen, je zde pouze zmíněna. Údajně 

se ale s českou verzí, která měla být pouze překladem verze původní, neshodovala. 

Upozorněno je zde i na gramatickou správnost celého německého textu, v němž nebyla 

jediná chyba. O tom, že by měl Eliáš natolik vynikající znalost německého jazyka, měla 

emigrace pochybnosti. České prohlášení pak mělo být naopak s chybami a psáno úsečnou 

mluvou, kterou používali právě nacističtí Němci. List se tak přikláněl k tomu, že byl Eliášovi 

projev nadiktován a on jej byl donucen podepsat.390 

 

Zpráva o smrti Karla Lažnovského byla v exilovém týdeníku zveřejněna 17. října 1941, 

kdy bylo již po jeho pohřbu. Zpráva cituje německý zdroj, který jeho smrt označil 

za výsledek štvaní londýnského rozhlasu a který oznámil zjištění, že se jednalo o připravený 

útok. Novinář měl zemřít po blíže neurčeném obědě na následky otravy. Tehdy ještě list 

netušil, o jaký oběd se mělo údajně jednat. Londýnský odboj si ovšem všiml, že byly 

v poslední době signovány články v protektorátním tisku osobami, které neznal. Z toho 

posléze usoudil, že se onen oběd mohl týkat více významných aktivistických novinářů. Osud 

novinářů pak ve zprávě označil za zasloužený.391 Další zpráva o Lažnovském přišla 

na samém konci října 1941, v níž se uvádělo, že Němci obvinili z vraždy Lažnovského také 
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emigrantské vysílání z Londýna.392 

Až ve zprávě z první poloviny listopadu 1941 se periodikum Čechoslovák zamýšlelo nad 

spojením smrti Lažnovského s Aloisem Eliášem, u nějž, jak již věděli, se měl konat osudný 

oběd.393 List Rudé právo reagoval na zprávu o Lažnovském ve smyslu vykonaného rozsudku 

smrti nad udavačem českých občanů. Po oznámení, že ostatní nemocní novináři nebudou 

následovat osud Lažnovského, se proti tomu stavěl slovy, že „všichni zrádci jsou odsouzeni 

k smrti a té nikdy a nikam neuniknou.“394 

 

3.4.3. Židé v tisku odboje 

V případě ilegálního a exilového periodika byly antisemitské útoky Němců razantně 

odsuzovány. Zprávu o označení židovských obyvatel přinesl týdeník Čechoslovák 

26. září 1941. Pod oznámením ještě krátce informoval o zavedení protižidovských opatření 

v několika českých městech.395 Stejného dne byl zveřejněn i slovenský příspěvek 

o pokračujících židovských opatřeních na Slovensku.396 V polovině října se ve stejné 

tiskovině objevila zpráva, že byly proti Židům podniknuty nové kroky, které měl na svědomí 

Heydrich a které představovaly jedny z nejpřísnějších opatření vůči Židům v celé Evropě. 

Míněno tím bylo opatření, které nařizovalo nosit Davidovu hvězdu všem Židům, zakazovalo 

jim kupovat tabák, cukr a textilie a které uzavřelo synagogy a jiné židovské modlitebny. 

V této zprávě již bylo zmíněno i to, že mají na území Protektorátu vzniknout židovská 

ghetta.397 Ta zde nebyla popsána pouze jako prostředek k odloučení Židů ze společnosti, jak 

tomu činil český legální tisk, ale jako místa s velmi špatnými životními podmínkami, v nichž 

lidé dostávali jen zlomovou část již tak malých přídělů životních potřeb.398 

Další příspěvky v průběhu posledních měsíců roku 1941 se týkaly především stále 

se zpřísňujících židovských opatření. Protektorátní tisk byl dle exilového týdeníku povinen 

dávat prohřešky všech popravených do souvislosti se Židy, tedy že Židé a jejich nečestné 

jednání stály za osudy odsouzených. 14. listopadu 1941 se v týdeníku Čechoslovák objevila 

                                                           
392 NESG. Ještě Lažnovský. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 44, s. 8 
393 NESG. Ještě Eliáš. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 49, s. 6 
394 NESG. Smrti zrádcům. Rudé právo 1939–1945. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 688 s. ISBN 25-086-71, s. 

242 
395 NESG. Nová protižidovská opatření. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 39, s. 4 
396 NESG. Zlodeji a protištátne živly v HG. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 39, s. 10 
397 NESG. Ostrá protižidovská opatření. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 42, s. 2 
398 POPPER, Arnošt. Smrt v ghettu. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 42, s. 8, 9 
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dokonce zpráva, že kolovaly zvěsti o transportu prvních Židů z Protektorátu do Polska, který 

měl být již vypraven.399 Na konci listopadu je pak zpráva o vystěhování už jistého množství 

Židů na polské území potvrzena.400 Jednalo se o vůbec jediné z vybraných periodik, které 

se zmínilo přímo o transportech Židů z Protektorátu, ač jen okrajově. 

 

  

                                                           
399 JLH. Štvanice proti Židům. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 46, s. 7 
400 JLH. Kampaň proti Židům. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 48, s. 7 
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Závěr 

Události poslední třetiny roku 1941 o sobě daly znát ve všech vybraných periodikách, 

a to nejen množstvím zpráv, které se jimi zabývaly, ale také svým dopadem na proměnu 

atmosféry celého obsahu. Na základě literatury dnes lze říci, že se situace v Protektorátu 

dostávala se stále se zvyšujícím počtem sabotáží mimo německou kontrolu a že měl odboj 

v této době značnou sílu. V legálních periodikách se ale tato situace v celé své šíři 

neprojevila. Ilegální Rudé právo a exilový týdeník Čechoslovák naproti tomu popisovaly 

dění v Protektorátu jako velmi napjaté a o rostoucích sabotážích informovaly opakovaně. 

O to větší váhy tato skutečnost je, že v případě exilového tisku nebyla situace sledována 

z centra dění. I ty nejzávažnější informace z Protektorátu tento tisk získával až zpětně, a to 

z berlínských prohlášení nebo od odbojových spojenců přímo z území Protektorátu. Přesto 

se v něm objevila celá řada zpráv o provedených sabotážích. Protektorát se tak v měsíci září 

zdál v ilegálním a exilovém tisku jako zcela jiné místo, než o kterém psala legální periodika. 

V tomto období se projevilo, nakolik vehementně se německá moc pokoušela neklid 

zakrývat. Tento pohled mohl ovšem být stejně tak do určité míry upraven i periodikem 

ilegálním či exilovým, jejichž náplní byla naopak kontrapropaganda a opakované výzvy 

k provádění těchto sabotáží. 

Po příchodu Reinharda Heydricha se situace pro exilové a ilegální tiskoviny zhoršila, 

zejména v obsahu exilového listu se projevila snížená informovanost. Zpráva o zastupujícím 

říšském protektorovi do zahraničí dorazila, neboť byla tato skutečnost oznámena i oficiálně. 

U událostí, jež nebyly tak obecně výrazného významu, ale bylo hledání informací obtížné. 

To byl i případ zatčeného Aloise Eliáše či zemřelého Karla Lažnovského. V době, kdy 

legální periodika už dávno spojovala tato dvě jména, londýnská emigrace ani nevěděla, zda 

byl bývalý předseda vlády Eliáš popraven, či nikoliv. O Karlu Lažnovském poté odbojová 

periodika nepřinesla mnoho zpráv. Český legální tisk naproti tomu přinesl zpráv 

o příslušném aktivistickém novináři značné množství, ale informační hodnota zde 

ve výsledku byla obdobná jako u exilového listu. 

V postoji k antisemitské tématice nabývala v této době legální periodika značného rázu. 

V případě židovských opatření bylo využíváno zcela surového přístupu. Listy navíc 

zveřejňovaly překroucené a mnohdy i vykonstruované příběhy zatčených a popravených 

jedinců, kteří měli údajně doplatit na to, že jednali se Židy. Vedle slov chvály o Heydrichovi 

a jeho „sociálním cítění“ tak zde byly zprávy, které svalovaly vinu za všechny kruté činy 
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nacistů na Židy. Společnost proti nim byla štvána velmi vehementně a intenzivně. 

O vypravování transportů a faktickém řešení židovské otázky, které byly v této době 

Heydrichem již reálně řešeny, se ovšem legální tisk nezmiňoval. O nutnosti vystěhovat Židy 

z území Protektorátu a posléze i o brzkém provedení těchto plánů se psalo velmi často. 

Jakým způsobem by toho mělo být docíleno, k tomu už se noviny blíže nevyjadřovaly. 

Týdeník Čechoslovák a list Rudé právo nedosáhly během daného období nijak razantně 

zvýšené informovanosti ani v tomto případě. Útoky proti Židům jimi byly striktně 

odsuzovány, ale toto téma zde nebylo zdaleka pokryto. Čechoslovák se během daného 

období alespoň zmínil o transportech Židů, ale ani zde nebyly německé plány blíže odhaleny. 

 

Cílem této práce bylo podrobit analýze obraz událostí posledních čtyř měsíců roku 1941 

v legálních denících Národní politika, Národní práce, Večerní České slovo, A-Zet a Venkov 

a v antisemitském týdeníku Arijský boj, dále v ilegálním listu Rudé právo a v exilovém 

týdeníku Čechoslovák. Práce rozebrala dění v Protektorátu ve zvoleném období a podobu 

těchto událostí ve vybraných tiskovinách, jakým způsobem byly podávány informace 

v legálním tisku a jakým způsobem v tisku ilegálním a exilovém, jakou formou listy 

informace podaly a jaké záměry a snahy za danou prezentací konkrétní události v příslušném 

tisku stály. 

Listy Čechoslovák a Rudé právo měly společné pouze odbojové zaměření, a i v této 

oblasti se zprávy nijak neprolínaly. Rudé právo bylo vzhledem k povaze listu zaměřeno 

zejména na Sovětský svaz, zatímco Čechoslovák se zabýval také děním ve Velké Británii či 

Spojenými státy americkými. Legální periodika se na druhou stranu obsahově značně 

prolínala. Večerní České slovo nebylo natolik rozsáhlé jako jiné listy, protože se jednalo 

o večerník deníku České slovo. I přes jeho kratší obsah v něm bylo možné nalézt zprávy 

o veškerém důležitém dění v Protektorátu včetně celé řady článků týkajících se Židů. 

Obdobně byl na tom deník A-Zet, který byl obvykle složen z většího množství menších 

zpráv. Deníky Národní politika, Národní práce či Venkov byly naopak obsáhlejší. List 

Venkov tvořily kromě zpráv o protektorátním dění zprávy týkající se zemědělství a venkova. 

Oproti ostatním listům zde byly používány velmi často fotografie, a to nejrůznější povahy. 

Ve zvýšené míře se snímky vyskytovaly ještě v deníku Národní práce, kde se objevilo 

i několik fotografií z válečného pole. Týdeník Arijský boj se politickému zpravodajství 

věnoval jen zřídka, jeho funkce spočívala takřka výhradně v intenzivním rozšiřování 
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antisemitského smýšlení. 

Legální tisk i tisk ilegální a exilový prošly během vybraného období značnou obsahovou 

proměnou. Účely, k nimž byla jednotlivá periodika využívána, se po Heydrichově příchodu 

do Protektorátu ještě umocnily. Nastolování atmosféry hrůzy a strachu, která měla v české 

společnosti panovat a rezistenci zlikvidovat, se v případě ilegálního a exilového periodika 

projevilo na jejich obsahu ještě větším zintenzivněním protifašistického postoje. Tato doba 

se na obou odbojových titulech podepsala velmi nepříznivě. Ilegální Rudé právo se potýkalo 

se stanným právem a masivním zatýkáním členů odbojových hnutí. Z obdobného důvodu 

se pro exilový list stalo kritickým bodem získávání informací. Periodikum ztratilo řadu 

dodavatelů informací, což se velmi jasně projevilo již od počátku října. Důvod, proč bylo 

pro exilový tisk zapotřebí získat co nejvíce informací z Protektorátu, se stal zároveň 

důvodem, proč se jeho informovanost ztenčila. Heydrichovy činy zde ovšem byly líčeny 

realističtěji, než jak tomu bylo v případě legálních periodik, jejichž úkolem bylo 

Heydrichovy kroky v Protektorátu podporovat. Nelze ale mluvit o objektivitě ilegálního či 

exilového periodika ani o nulovém vlivu nacistického režimu na jejich obsah. V těchto 

případech se nejednalo o předkládání lživých údajů či překrucování těch reálných, ale 

informace zde byly také podávány v kontextu jejich postoje. 

V případě legálních periodik se v této době přidalo na ostrosti a manipulačních snahách, 

aby byla společnost zastrašena a poštvána proti „správnému“ nepříteli. Protektorát měl 

především sloužit svému účelu, představoval jakousi válečnou „výrobní linku“ pro Říši, 

a proto bylo zapotřebí udržet pracovní nasazení české společnosti, od čehož se také německá 

propaganda této doby odrážela. 

 

Summary 

The period of the Protectorate of Bohemia and Moravia was one of the darkest times 

of the Czech history. That was also reflected in the Czech periodical press, which served 

either Nazi policy or resistance activities. 

Czech official periodicals were very similar to each other in regard to their content. 

A considerable part of it consisted of mandatorily published news and articles on topics 

editors had to write about. The Czech society was manipulated to fight against enemies 

of the National Socialism, including internal enemies in the Protectorate, especially 
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the Jews. The time of coverage of Nazi and anti-Semitic propaganda by the Czech official 

press presents the period of one of the greatest decline of the Czech journalism. 

Using illegal and exile Czech press as its medium, the resistance attempted to raise 

the spirit of the Czech nation and to encourage the society to participate in the anti-German 

struggle through sabotage. These periodicals were used to obtain more realistic information 

about the ongoing war, but also about the situation in the Protectorate.  
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Příloha č. 1: Ukázky z vybraných periodik (obrázky) 

 

Národní práce: Ústřední deník Národní odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová 

knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 252, s. 1 
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Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. Praha: V. Břetenář, roč. 2, č. 38, s. 1  
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Národní politika: List Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 270, s. 1 
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Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 

1941, roč. 36, č. 230, s. 1 
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Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 

1941, roč. 36, č. 230, s. 3 
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A-Zet. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 191, s. 1  



 

 

93 

 

 

Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 233, s 3 

 

 

Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 40, s. 1 
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Rudé právo 1939–1945. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 688 s. ISBN 25-086-71, s. 225 
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Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 242, s. 1 
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Rudé právo 1939–1945. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 688 s. ISBN 25-086-71, s. 230 

 

 

Rudé právo 1939–1945. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 688 s. ISBN 25-086-71, s. 235 

 

 

Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 50, s. 2  
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Příloha č. 2: Seznam citovaných článků (text) 

 

Arijský boj 

NESG. Označení Židů zraje. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. Praha: V. Břetenář, 

roč. 2, č. 36, s. 3 

NESG. Židovské „slunečnice“ rozkvetly. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. Praha: 

V. Břetenář, roč. 2, č. 38, s. 3 

NESG. Proti zrádcům říše a národa. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. Praha: V. 

Břetenář, roč. 2, č. 39, s. 1 

NOVÁK, Rudolf. Londýnská sebranka. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. Praha: 

V. Břetenář, roč. 2, č. 39, s. 3 

NOVÁK, Rudolf. Eliáš, Klapka a Žid Stern. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. 

Praha: V. Břetenář, roč. 2, č. 40, s. 1, 2 

NESG. Mladému příteli na rozloučenou. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. Praha: 

V. Břetenář, roč. 2, č. 41, s. 1 

LAIN, Boh. Čeští dělníci přijati na Pražském hradě. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské 

ligy. Praha: V. Břetenář, roč. 2, č. 43, s. 3 

NESG. Potrestaní židomilové. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. Praha: V. 

Břetenář, roč. 2, č. 44, s. 2 

NESG.  Opatření proti židovským šmejdům. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. 

Praha: V. Břetenář, roč. 2, č. 45, s. 2 

NESG. Anglie v rukou Židů. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. Praha: V. 

Břetenář, roč. 2, č. 49, s. 1, 2 

NESG. Budoucnost protižidovského boje. Arijský boj: Ústřední list Protižidovské ligy. 

Praha: V. Břetenář, roč. 2, č. 50, s. 5 

 

A-Zet 

ČT. Říšský protektor svob. pán von Neurath při slavnostním odevzdání nových kasáren na 

Špilberku. A-Zet Pondělník. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 35, s. 1 

KOHLÍK, J. Přítrž řádění Židů. A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 182, s. 1 

ZIZIUS, V. Co dělával Jan Masaryk?. A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 183, s. 1 

A-Zet Pondělník. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 39, s. 3 

PROKOP, Fr. J. Bude pořádek v zásobování. A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 191, 

s. 1 

PROKOP, Fr. J. Jak byl souzen a jak se odsoudil bývalý předseda vlády Alois Eliáš. A-Zet 

ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 192, s. 1, 3 

TSN. Rozumnější nabývají převahy!. A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 193, s. 1 
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SOF. Soupis židovského majetku v Bulharsku. A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, 

č. 193, s. 4 

DNT. Žid nesmí dědit po arijci. A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 195, s. 3 

NESG. Melantrich k uctění památky šéfredaktora Karla Lažnovského. A-Zet ranní. Praha: 

Melantrich, roč. 14, č. 198, s. 3 

PANGRÁC, B. Padl kamarád. A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 199, s. 1 

A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 199, s. 1 

JD. Poslední cesta K. Lažnovského. A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 200, s. 1 

PANKRÁC, B. Skutečný socialismus činu. A-Zet Pondělník. Praha: Melantrich, roč. 14, 

č. 43, s. 1 

NESG. Generál Heydrich v Rudolfinu. A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 210, s. 1 

NOVÁK, Frant. Naši čtenáři proti Židům. A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 213, 

s. 3 

S. Židé ve vinohradských lázních. A-Zet ranní. Praha: Melantrich, roč. 14, č. 217, s. 3 

 

Čechoslovák 

DRTINA, Prokop. Bude-li každý z křemene. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 39, s. 1 

NESG. Nová protižidovská opatření. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 39, s. 4 

NESG. Zlodeji a protištátne živly v HG. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 39, s. 10 

NESG. Strašné oběti českého lidu. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 40, s. 1 

MASARYK, Jan. Budeme Jich hodni?. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 40, s. 1 

NEČAS, Jaromír. Evropa v plamenech. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 40, s. 3 

SLÁVIK, Juraj. Čierny týždeň. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 41, s. 1 

NESG. Běsnící bestie v českých zemích. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 41, s. 3 

NESG. Hácha. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 41, s. 3 

NESG. Neurath odchází. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 41, s. 3 

NESG. Oběti bez konce. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 41, s. 3 

NESG. Teror pokračuje. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 41, s. 3 

NESG. Lažnovský už přestal psát. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 42, s. 1, 2 

NESG. Eliáš dosud naživu. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 42, s. 2 

POPPER, Arnošt. Smrt v ghettu. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 42, s. 8, 9 

NESG. Pokrytecký jásot o vítězství. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 43, s. 1, 2 

NESG. Dva texty. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 43, s. 8 

NESG. Rudolfinum – stánek německé kultury. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 43, 

s. 8 
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NESG. Záhadný případ generála Eliáše. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 43, s. 8 

NESG. Ještě Lažnovský. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 44, s. 8 

NESG. Nápor na dělnictvo. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 44, s. 8 

NESG. Heydrich a dělníci. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 45, s. 8 

JLH. Štvanice proti Židům. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 46, s. 7 

NESG. Akce podle plánu. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 46, s. 7 

JLH. Kampaň proti Židům. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 48, s. 7 

NESG. Ponurá ceremonie v svatováclavské kapli. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, 

č. 48, s. 7 

NESG. Ještě Eliáš. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 49, s. 6 

NESG. Československo vyhlašuje válku. Čechoslovák. Londýn: Beneš, roč. 2, č. 51, s. 2 

 

Národní politika 

ČTK. Říšský protektor svobodný pán von Neurath onemocněl. Národní politika: List 

Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 270, s. 1 

NESG. Po bojkotu. Národní politika: List Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, 

roč. 59, č. 274, s. 1 

NEGO. Pro zajištění plynulého zásobování. Národní politika: List Národního souručenství. 

Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 274, s. 1 

NESG. Ing. Eliáš před lidovým soudem. Národní politika: List Národního souručenství. 

Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 275, s. 1 

NESG. Útěk od odpovědnosti. Národní politika: List Národního souručenství. Praha: 

Politika, 1941, roč. 59, č. 276, s. 2 

CRHA, V. Případ Eliášův. Národní politika: List Národního souručenství. Praha: Politika, 

1941, roč. 59, č. 277, s. 4 

Národní politika: List Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 279, s. 1, 2 

NESG. Roste pochopení pro opatření zastupujícího říšského protektora. Národní politika: 

List Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 279, s. 1, 2 

ČTK. Politická vražda, spáchaná na českém šéfredaktorovi. Národní politika: List 

Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 284, s. 1, 2 

NESG. Židovský majetek v Chorvatsku bude postátněn. Národní politika: List Národního 

souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 285, s. 1 

Národní politika: List Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 289, s. 1, 2 

NESG. První slavnostní koncert v znovuotevřeném Rudolfinu 16. října 1941 za účasti 

zastupujícího říšského protektora. Národní politika: List Národního souručenství. Praha: 

Politika, 1941, roč. 59, č. 290, s. 1 

PODPĚRA, Otto; TMZ. České pracující vrstvy dostanou z Říše tukový přídavek. Národní 

politika: List Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 297, s. 1, 2 
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ČTK. Židé nesmějí na Pražský hrad. Národní politika: List Národního souručenství. Praha: 

Politika, 1941, roč. 59, č. 300, s. 4 

NESG. Česká mládež uctívá památku Lažnovského. Národní politika: List Národního 

souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 300, s. 4 

ČTK. Vláda odmítá vměšování se emigrace vedené Benešem do našich věcí. Národní 

politika: List Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 309, s. 1 

NESG. Chráníme obyvatelstvo. Národní politika: List Národního souručenství. Praha: 

Politika, 1941, roč. 59, č. 314, s. 2 

V. K. Děje a bludy. Národní politika: List Národního souručenství. Praha: Politika, 1941, 

roč. 59, č. 316, s. 2 

VONDRÁČEK, J. F. Získejme novou důvěru. Národní politika: List Národního 

souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 321, s. 1 

ČTK. Židovští komunisté v Rumunsku odsouzeni. Národní politika: List Národního 

souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 327, s. 1 

TNS. Rázná odpověď Benešovi. Národní politika: List Národního souručenství. Praha: 

Politika, 1941, roč. 59, č. 342, s. 3 

NESG. Úkoly německého hospodářství v evropském hospodářském prostoru: Řeč 

zastupujícího říšského protektora. Národní politika: List Národního souručenství. Praha: 

Politika, 1941, roč. 59, č. 345, s. 5 

NESG. Karel Lažnovský: „Na rozcestí věků“. Národní politika: List Národního 

souručenství. Praha: Politika, 1941, roč. 59, č. 361, s. 2 

 

Národní práce 

CEPS. Besarabie se měla stát židovskou kolonií. Národní práce: Ústřední deník Národní 

odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, 

č. 258, s. 3 

KORP, Karel. Pracovat pomalu?. Národní práce: Ústřední deník Národní odborové 

ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 260, s. 1 

LÍBAL, Vladimír. V den sv. Václava. Národní práce: Ústřední deník Národní odborové 

ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 267, s. 1 

ČTK. Zastupující říšský protektor SS-Obergruppenführer generál Heydrich se ujal své 

funkce. Národní práce: Ústřední deník Národní odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: 

Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 268, s. 1, 2 

RYBA, Vladimír. Poslední příležitost. Národní práce: Ústřední deník Národní odborové 

ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 268, s. 1, 2 

Národní práce: Ústřední deník Národní odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová 

knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 268, s. 2 

VOZKA, Jaroslav. Výzva k rozumu. Národní práce: Ústřední deník Národní odborové 

ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 269, s. 1 

VT. Eliášova vina ve světle soudního přelíčení. Národní práce: Ústřední deník Národní 
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odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, 

č. 273, s. 3, 6 

PÍŠA, A. M. Ovoce londýnských štvanic. Národní práce: Ústřední deník Národní odborové 

ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 276, s. 6 

ČTK. Politická vražda, spáchaná na českém šéfredaktorovi. Národní práce: Ústřední deník 

Národní odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, 

roč. 3, č. 281, s. 1 

VR. Osobnost šéfredaktora Lažnovského. Národní práce: Ústřední deník Národní odborové 

ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 281, s. 2 

JT. Smrt Karla Lažnovského mezníkem v našich osudech. Národní práce: Ústřední deník 

Národní odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, 

roč. 3, č. 285, s. 1, 2 

Národní práce: Ústřední deník Národní odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová 

knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 287, s. 1 

Národní práce: Ústřední deník Národní odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová 

knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 290, s. 1 

ČTK; RYBA, Vladimír. Český dělník je spolupracovníkem Říše. Národní práce: Ústřední 

deník Národní odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 

1941, roč. 3, č. 294, s. 1, 2 

FD. Dva miliony pracujícíh dostane zvýšené dávky tuků. Národní práce: Ústřední deník 

Národní odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, 

roč. 3, č. 294, s. 2 

DVOŘÁK, František. Pomoc dělnictvu činem. Národní práce: Ústřední deník Národní 

odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, 

č. 297, s. 1 

PZD. Kajícný Beneš. Národní práce: Ústřední deník Národní odborové ústředny 

zaměstnanecké. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 335, s. 3 

NESG. Český národ musí splnit všechny povinnosti jako celek i jako jedinec. Národní 

práce: Ústřední deník Národní odborové ústředny zaměstnanecké. Praha: Lidová 

knihtiskárna A. Němec, 1941, roč. 3, č. 338, s. 1 

 

Rudé právo 

FUČÍK, J. Činů je třeba!. Rudé právo 1939–1945. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 688 s. 

ISBN 25-086-71, s. 214-215 

NESG. Braňte své děti!. Rudé právo 1939–1945. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 688 s. ISBN 

25-086-71, s. 215-216 

NESG. Deset týdnů války proti SSSR. Rudé právo 1939–1945. 1. vyd. Praha: Svoboda, 

1971. 688 s. ISBN 25-086-71, s. 216-218 

NESG. Byli jsme a budem!. Rudé právo 1939–1945. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 688 s. 

ISBN 25-086-71, s. 225 



 

 

102 

 

NESG. Nepořídil Heydrich kat – nepořídí ani Heydrich komediant!. Rudé právo 1939–1945. 

1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 688 s. ISBN 25-086-71, s. 242 

NESG. Smrti zrádcům. Rudé právo 1939–1945. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 688 s. ISBN 

25-086-71, s. 242 

 

Večerní České slovo 

NESG. Říšský protektor návštěvou na pražském veletrhu. Večerní České slovo. Praha: 

Melantrich, roč. 33, č. 215, s. 3 

NESG. Hebrejské blondýnky. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 217, s. 3 

NESG. Židovská kořalečnice. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 217, s. 3 

NESG. Židovské výzvy z Londýna. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 220, 

s. 3 

NESG. Od pátku žlutá hvězda pro označení Židů. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, 

roč. 33, č. 221, s. 3 

NESG. Šéfredaktoři české tisku přijati předsedou vlády. Večerní České slovo. Praha: 

Melantrich, roč. 33, č. 222, s. 3 

NESG. Nové intriky Židů. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 223, s. 1 

ČTK. Nepřátelská propaganda usvědčena ze lži. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, 

roč. 33, č. 223, s. 2 

NESG. Vosí popichování z Londýna. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, 

č. 228, s. 3 

NESG, Český národ a tradice svatováclavská. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, 

roč. 33, č. 229, s. 3 

ČTK. SS Obergruppenführer generál Heydrich ujal se včera dopoledne svého úřadu. Večerní 

České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 230, s. 1 

PROKOP, Fr. J. Chceme pracovat pro Evropu, vedenou Velkoněmcem. Večerní České slovo. 

Praha: Melantrich, roč. 33, č. 230, s. 1, 2 

Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 230, s. 6 

BARTOŠ, Jindřich. Londýnští štváči utíkají od své odpovědnosti. Večerní České slovo. 

Praha: Melantrich, roč. 33, č. 232, s. 1 

ČTK. Zrádci, kteří spáchali zločin na národu. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, 

roč. 33, č. 232, s. 3 

ČTK. To jsou zrádci národa. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 233, s 3 

NESG. Kdo poslechl český tisk, je bezpečen. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, 

roč. 33, č. 233, s. 3 

PROKOP, Fr. J. Přelíčení s býv. předsedou protek. vlády Eliášem. Večerní České slovo. 

Praha: Melantrich, roč. 33, č. 234, s. 1, 2 

NESG. Přelíčení proti Eliášovi. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 235, s. 3 
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ČTK. Zemězrádci a židovští nestoudní lichváři. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, 

roč. 33, č. 236, s. 3 

BARTOŠ, Jindřich. Ozdravující proces. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, 

č. 239, s. 1 

ČTK. Nad rakví oběti podlé politické vraždy. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, 

roč. 33, č. 242, s. 1 

ČTK. Šiřitelé nepravdivých hanebných pověstí. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, 

roč. 33, č. 243, s. 3 

NESG. Rozloučení s hrdinou K. Lažnovským. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, 

roč. 33, č. 245, s. 3 

LBM, ČTK. Poslání umění ve velké době. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, 

č. 246, s. 1 

NESG. Slavnostní akt v Rudolfinu. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 247, 

s. 1 

BARTOŠ, Jindřich. Říše a čeští dělníci. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, 

č. 254, s. 1 

NESG. Židé a pražská tramvaj. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 257, s. 3 

NESG. Poslední důkaz dobré vůle. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 265, 

s. 3 

BARTOŠ, Jindřich. Nepřekážet národu!. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, 

č. 269, s. 1, 2 

NESG. Význačná ulice v Čáslavi třídou K. Lažnovského. Večerní České slovo. Praha: 

Melantrich, roč. 33, č. 285, s. 3 

NESG. Ať mluví za sebe a za Židy. Večerní České slovo. Praha: Melantrich, roč. 33, č. 291, 

s. 3 

 

Venkov 

ČT. Říšský protektor svobodný pán von Neurath. Venkov: List českého zemědělského lidu. 

Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 217, s. 6 

ČT. Předseda vlády ing. Alois Eliáš. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: 

Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 218, s. 4 

R. Lži proti činům. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské 

družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 219, s. 1 

NESG. Pravá tvář plutokracie. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a 

vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 220, s. 1 

NESG. Židovské výzvy z Londýna a Češi doma: Genius Neruda a Žid Laušman. Venkov: 

List českého zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, 

roč. 36, č. 220, s. 1, 2 

JČ. Sami se ulili a jiné vyzývají k nesmyslnostem. Venkov: List českého zemědělského lidu. 

Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 221, s. 1 
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KORČÁK, R. Hra s ohněm. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a 

vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 222, s. 1 

NESG. Potutelný útok na české noviny. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: 

Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 222, s. 2 

JAT. Jak se Židé zmocňovali půdy. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: 

Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 224, s. 3 

ČTK. Říšský protektor svobodný pán von Neurath onemocněl. Venkov: List českého 

zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 229, 

s. 1 

JEŽEK, Č. Ani Moskva, ani Londýn, ale Praha. Venkov: List českého zemědělského lidu. 

Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 230, s. 1, 2 

ČTK. Zrádci národa, svedeni Židy. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: 

Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 230, s. 3 

KORČÁK, R. Nejvážnější výstraha. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: 

Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 230, s. 3 

NESG. Vyhlášení civilního výjimečného stavu. Venkov: List českého zemědělského lidu. 

Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 230, s. 3 

NESG. Eliášovo osudové kdyby. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: Tiskařské 

a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 234, s. 2, 3 

ČTK. Londýn a Moskva se včas přesvědčí. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: 

Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 235, s. 6 

FS. Židé nesmějí na železnobrodské náměstí. Venkov: List českého zemědělského lidu. 

Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 239, s. 4 

ÚTZ. Židé v Rychnově n. K. nesmějí jezdit autobusy. Venkov: List českého zemědělského 

lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 241, s. 8 

JEŽEK, Čeněk. Oběť krve, která musí býti poučením i výzvou. Venkov: List českého 

zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 242, 

s. 1, 2 

K. Pohřeb šéfredaktora Karla Lažnovského. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: 

Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 244, s. 1 

ČTK. K pohřbu Karla Lažnovského. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: 

Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 245, s. 2 

NESG. Výbor Národního souručenství k uctění památky Karla Lažnovského. Venkov: List 

českého zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, 

roč. 36, č. 245, s. 2 

ČTK. Kulturní cena říšského protektora za rok 1941 udělena. Venkov: List českého 

zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 246, 

s. 1 

ČVANČARA, Karel. Velkorysá pomoc za předpokladu součinnosti. Venkov: List českého 

zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 253, 

s. 1 
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ČTK. Popravení sabotéři. Venkov: List českého zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a 

vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 257, s. 2 

ČTK. V zemích Čechy a Morava nastal opět klid a pořádek. Venkov: List českého 

zemědělského lidu. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 1941, roč. 36, č. 267, 

s. 1, 2 


