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Nebyli jsme ani zrádci, ani zbabělci. 
Nikomu, ani mně, ani mojí vládě neschá-
zelo osobní statečnosti. Co je život 
jednotlivce nebo několika jednotlivců? 
Ale zodpovědnost za život národa uklá-
dala nám jednat tak, jak jsme jednali, 
odpovídal později Beran na útoky 
a obviňování, jimž byl vystaven v sou-
vislosti s 15. březnem 1939.1

Původně měl být tento den obyčej-
ný, pro něj vcelku příjemný. V nabitém 
programu se chystal vyhradit si tro-
chu času na svou velkou vášeň – mys-
livost. Již přes tři neděle mu ležela 
doma na stole pozvánka na volbu 
honebního výboru na příští funkční 
období, která se měla konat právě 
15. března 1939 ve 2 hodiny odpoled-
ne v zasedací síni městské rady ve 

Strakonicích.2 Složitá politická situ-
ace mu však neumožnila volby se 
zúčastnit, tudíž se nemohl ani zasta-
vit v nedalekých Pracejovicích, odkud 
pocházel a kam často jezdíval. 

Otázkou zůstává, zda by se této 
volby zúčastnil ještě jako premiér. 
Pozice vládního kabinetu totiž neby-
la nikterak pevná. To platilo i pro 
samotného Berana, který měl být 
jakousi přirozenou spojkou mezi 
Stranou národní jednoty (SNJ) a vlá-
dou. Jenže schůzí předsednictva SNJ 
se téměř neúčastnil, což mu bylo 
vytýkáno. Političtí předáci si stě-
žovali, že nejsou dostatečně infor-
mováni. Tak např. podle Bohumila 
 Staška, kanovníka vyšehradského 
a lidoveckého politika, bylo jeho cho-

vání nejisté, slabě reagoval na výtky 
vznášené proti jeho vládě.3 Beran měl 
své oponenty i mezi agrárníky, z nichž 
byl iniciativní zejména Rudolf Halík. 
Stupňující se potíže vyplývaly přede-
vším ze skutečnosti, že bývalí čelní 
představitelé politických stran těžce 
nesli ztrátu starých pozic. Beran, 
zaneprázdněný vládními povinnost-
mi, v podstatě přenechal vedení 
strany úřadujícímu místopředsedovi 
Josefu Černému. Ani ten mu práci 
příliš neulehčoval. Ministr Klumpar 
později vzpomínal, že když byl pozván 
na jednání výboru SNJ, sdělil mu Jiří 
Stříbrný, jeden z jeho členů, že půjde 
do jámy lvové, neboť všichni, kteří 
zasedají v tomto výboru, si myslí, že 
oni by měli být ministry.4

„Rudolfe, hlavu vzhůru…“
Osudný 15. březen 1939 a premiér Rudolf Beran

JAROSLAV ROKOSKÝ

Kdokoli má moc, musí se zodpovídat. V období druhé republiky měl ve svých 

rukou největší politickou moc Rudolf Beran. Od 1. prosince 1938 byl 

premiérem a stál v čele větší ze dvou politických stran. Bylo však těžké 

„vládnout“ ve zbytkovém státě. Představa, že republika bude „malá, 

ale naše“, se ukázala být pouhou iluzí. Příchod nacistů byl šok. Jak si Beran 

počínal v kritický den okupace? Učinil vše, co bylo v lidských silách? Je 

univerzálním viníkem, na kterého lze svést 15. březen 1939?

1  Obhajovací řeč Rudolfa Berana před Národním soudem 28. a 29. března 1947. Střední Evropa, 1992, č. 23, s. 153.
2  Pozvánky na volbu honebního výboru rozesílal Městský úřad ve Strakonicích 20. února 1939. V seznamu členů honebního společen-

stva ve Strakonicích je Beran uveden pod číslem 132 z celkového počtu 144. Funkční období mělo trvat od 1. února 1939 do 31. ledna 
1945. Státní okresní archiv Strakonice, sign. IV 8, inv. č. 876, k. 231, honitba, rybolov.

3  Národní archiv (dále jen NA), sign. TNS 1/47, kart. 73, inv. č. 1144, poř. č. 5a-59, Svědecká výpověď B. Staška z 15. října 1946.
4  Ve výboru SNJ zasedali z každé dřívější politické strany dva zástupci. Archiv Národního muzea (dále jen ANM), f. Vladislav Klumpar, 

Paměti JUDr. Vladislava Klumpara, část Ministrem v druhé republice, s. 10–12.
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V předsednictvu SNJ se po řadě 
interních jednání ustálil názor, že 
není optimální, aby strana, která 
nese odpovědnost za politický život 
a za vedení nového státu, neměla 
možnost zasahovat do jednotlivých 
věcí vlády, protože není v politicko-
-úřednickém kabinetu dostatečně 
zastoupena. Takovýto stav se zdál 
předsednictvu neudržitelný, zvláště 
když slovenští ministři a většina 
podkarpatoruských byli politici. Bylo 
proto rozhodnuto, že má být vytvo-
řena vláda SNJ. Podle Černého do ní 
měli nastoupit Stašek, Hodáč, Klap-
ka, Lukavský, Chalupa a Hrabík. 
Černý nevylučoval možnost jmeno-
vání Radoly Gajdy. Členem vlády ale 
rozhodně neměl být Stříbrný, který 
si to nepřál. Vlastní účast v uvažo-
vané vládě Černý odmítal, ale při-
pouštěl, že padl návrh, aby byl jme-
nován min ist rem bez resor tu 
a vykonával jakousi spojku mezi 

vládou a SNJ. Samotný Černý byl 
obviňován, že se staral v této, pro 
národ tak těžké době více o politické 
ma chinace a intriky, jak by bylo mož-
no svrhnout starou a utvořit novou 
vládu, sestavenou ze členů starých, 
neosvědčivších se politických stran, 
než o to, jak zabránit katastrofě náro-
da.5

Je to poněkud příkrý soud, který 
opomíjí, že tehdy se předpokládalo, 
že by nová vláda mohla dočasně 
uchlácholit Berlín, který dával dů-
razně najevo svoji nespokojenost. 
A současně to mohlo otupit stále 
halasnější krajněpravicovou opozici 
v zemi. Pro ni byl Beran nepřijatelný. 
Postupoval pomalu a mírně, přičemž 
doba si prý žádala rázného a tvrdého 
premiéra. Zůstává otázkou, jak se 
samotný Beran stavěl k odvolání své 
vlády. Do jaké míry byl s tímto kro-
kem srozuměn. Jak pohlížel na sku-
tečnost, že mezi iniciátory byli bý-

valí čelní agrárníci. Odpovědi však 
neznáme. V předvečer 15. března 
1939 byla změna navržena veřejně, 
ale už k ní nedošlo – zmařila ji oku-
pace. 

To, že se chystá vpád německých 
vojsk do českých zemí, nebylo zcela 
neznámou skutečností. Zprávy od 
zpravodajských důstojníků, českoslo-
venského agenta A-54 Paula Thüm-
mela i francouzské rozvědky na to 
poukazovaly. Není bez zajímavosti, 
že také Gajda upozorňoval Berana na 
znepokojivé zprávy, podle nichž ko-
lony německých vojsk směřují k hra-
nicím republiky. Beran ale jeho zprá-
vy považoval za neprověřené, takže 
si Gajda později postěžoval, že ho 
nemohl pohnout k žádnému kroku.6 
Bylo to ale především zpravodajské 
oddělení hlavního štábu čs. armády, 
které informovalo premiéra Berana 
o úmyslu Německa odtrhnout Sloven-
sko a obsadit 15. března zbytek Čech 

5  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV, sign. 301-35-1/137; srovnej též 
PASÁK, Tomáš: Pod ochranou říše. Práh, Praha 1998, s. 16.

6  ABS, f. Sbírka různých písemností, inv. j. S–180-1/58- 61, Protektorátní vláda, protokoly o výpovědích různých svědků při procesu 
s protektorátní vládou.

Premiér Beran s ministrem Klumparem v táboře uprchlíků na Kladně Foto: NA
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a Moravy.7 Premiér, důvěřující minis-
trovi zahraničí Chvalkovskému, ne-
přikládal ani těmto zprávám dosta-
tečnou důvěryhodnost.

Věděli jsme, že Německo vykonává 
nátlak, ale nikdo nevěděl, že nás chce 
okupovat, hájil se později Beran. Vždyť 
se tomu nevěřilo ještě 14. března v Mosk-
vě […] nevěděli nic naši spojenci, tj. 
Francie a Anglie, a zápisky hraběte 
Ciana dokazují, že Itálie se o úmyslu 
obsazení ČSR dověděla od Hitlera až 
14. března 1939 odpoledne.8

Je zjevné, že premiér Beran nepřed-
pokládal a ani nebyl připraven na to, 
že by Hitler porušil nový mezinárod-

ní systém, jak se utvořil po Mnichovu. 
Proč by to dělal? Vždyť dostal vše, co 
chtěl. Proč by zbytečně riskoval? 
Podobně jako Beran uvažovali i jiní, 
doma i v zahraničí. Předseda vlády 
byl přesvědčen, že Hitler takovýto 
hazard nebude podstupovat. Věřil, že 
uzavřené smlouvy mají svoji platnost. 
Nacistická tajná služba i diplomacie 
ale už na rozbití republiky intenzivně 
pracovaly. Hitler tento hazard pod-
stoupil – a opět mu vyšel. 

V odpoledních hodinách 14. března 
1939 odjel prezident Emil Hácha s do-
provodem do Berlína. Předpokládal, 
že bude jednat s Hitlerem o vývoji na 

Slovensku. Mýlil se. Po dramatickém 
jednání, mnohokrát už popsaném, 
podepsal přibližně ve tři hodiny po 
půlnoci dokument, v němž se uvádě-
lo, že v zájmu zajištění pokoje, pořád-
ku a míru v této části střední Evropy 
vkládá česko-slovenský prezident 
s plnou důvěrou osud českého náro-
da do Hitlerových rukou. Toto pro-
hlášení bylo určeno především pro 
zahraničí a mělo zakrýt agresi nacis-
tického Německa. Následoval podpis 
druhého dokumentu, který se týkal 
kapitulačních podmínek.9 

Pro premiéra Berana to byl šok. Byl 
to přece on, kdo ještě nedávno ujiš-

7  Např. PASÁK, Tomáš: Pod ochranou říše, s. 16. DOUDĚRA, Karel: Republika na úvěr. Novinář, Praha 1987, s. 200. JINDRA, Václav: Rudolf 
Beran. Dokumenty zrady. Praha 1946, s. 60. NA, sign. TNS 1/47, kart. 76, inv. č. 1266, poř. č. 393, Opisy spisů ministerstva vnitra, týkající 
se 15. března 1939 – situační zprávy z 13. a 14. března 1939.

8  Obhajovací řeč Rudolfa Berana před Národním soudem 28. a 29. března 1947. Střední Evropa, 1991, č. 21, s. 116.
9  Oba zmíněné dokumenty, které prezident Hácha s ministrem zahraničí Chvalkovským v Berlíně podepsali, byly už několikrát 

publikovány, např. jako Dokumenty z historie československé politiky 1939–1943. Acta Occupationis Bohemiae-Moravie II. Praha 1966, 
s. 417–418. Podrobný výklad podal např. historik Tomáš Pasák. PASÁK, Tomáš: JUDr. Emil Hácha (1938–1945). Horizont, Praha 1997, 
s. 44–64; PASÁK, Tomáš: Pod ochranou říše, s. 16–29.

Společná schůze poslanců a senátorů Strany národní jednoty 27. ledna 1939. Jednání předsedal a řídil ho její úřadující 
místopředseda Josef Černý. Politické referáty přednesli ministr zahraničí Chvalkovský a ministerský předseda Beran, který 
rozebral hlavně vnitropolitickou situaci a úkoly státu. Foto: NA
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ťoval Háchu, že nebude muset činit 
žádná závažná rozhodnutí, že břímě 
odpovědnosti ponese politická repre-
zentace (SNJ). Bylo to jeho hluboké 
přesvědčení, které nyní dostalo hoř-
kou příchuť. Do těžší situace se snad 
prezident ani nemohl dostat. Beran 
si to dobře uvědomoval. Po válce ob-
hajoval Háchovu cestu do Berlína, jež 
měla mít ryze informativní charakter 
a jemu samotnému byla oznámena 
jako hotová věc, mimo jiné těmito 
slovy: Dnes mu lze tuto cestu vytýkat. 
Kdyby však byl do Berlína nejel, Němci 
nás stejně obsadili a kdo zaručí, že 
bychom dnes opět neslyšeli výtky, ten-
tokrát však zcela opačného rázu, že byl 
nečinný, a kdyby byl včas do Berlína jel 
a tam se dohodl, že by nebylo k okupa-
ci došlo? 10

Večer 14. března 1939 šel Beran na 
jednání ministerské rady. Přicházel 
jako předseda vlády, která podala 
demisi. Ta byla podána toho dne 
v 16.00 hodin, tedy v době odjezdu 
Háchy do Berlína. Nebyla však vzhle-
dem k prezidentově absenci potvrze-
na. Já i všichni moji tehdejší spolupra-
covníci prožili jsme v kritické schůzi 
ministerské rady dne 15. března 1939 
nejstrašnější chvíle svého života, při-
pomínal později Beran.11 

Noční zasedání vlády bylo zahájeno 
po třetí hodině ranní v předsednictvu 
ministerské rady. Přítomni byli mi-
nistři Fischer, Kalfus, Kapras, Krejčí, 
Šádek, Eliáš, Čipera, Syrový, Havelka 
a vyslanec Krno. Předseda vlády Be-
ran v úvodu schůze sdělil, že mu po 
jedné hodině v noci volal z Berlína 
vyslanec Mastný, že německé vojsko 
obsadilo Moravskou Ostravu, Místek 
a okolní obce. Premiér tlumočil mi-
nistrům Mastného názor, že tento 

stav je přechodný a že k obsazení 
došlo jen proto, že jiná mocnost (Polsko 
– pozn. aut.) mohla by tato místa obsa-
dit.

Po druhé hodině volal Chvalkovský, 
který oznámil Beranovi, že o šesté 
hodině ranní vtrhne německé vojsko 
do českých zemí, aby odzbrojilo ar-
mádu a obsadilo celý stát. Beran 
tlumočil tentokrát jeho výzvu: Zbý-
vají necelé čtyři hodiny, a proto je na-
léhavé učiniti všechna opatření, aby 
nikde nebyl kladen odpor, poněvadž by 
to vedlo k důsledkům dalekosáhlým. 
Každý odpor by byl zlomen za všech 
okolností ohromnými silami, které sem 
vtrhnou. Poté odevzdal ministr Chval-

kovský telefon prezidentu Háchovi, 
který z titulu hlavy státu a nejvyšší-
ho vojenského velitele žádal, aby se 
učinilo vše, aby odzbrojení armády 
a obsazení území stalo se způsobem co 
nejhladším a aby v důsledku toho ne-
došlo nikde ke krveprolití. Ve 4.45 
hodin přišel na ministerskou radu 
ministr národní obrany Syrový 
a oznámil, že všechna opatření budou 
učiněna. Hácha a Chvalkovský poté 
znovu telefonicky žádali, aby úřady 
a vše šlo normálním chodem. Prezident 
znovu zdůraznil, že každý odpor a zá-
sah mohl by mít dle sdělení, které mu 
učinil říšský kancléř, přímo hrůzné 
dalekosáhlé důsledky.12 V následujícím 

10  Obhajovací řeč Rudolfa Berana před Národním soudem 28. a 29. března 1947. Střední Evropa, 1991, č. 21, s. 116. Pokud jde o Háchovu 
cestu do Berlína, věnuje jí pozornost každá práce dotýkající se problematiky nacistické okupace českých zemí. Přesto je zapotřebí 
zmínit práci Jindrovu. Jako jediný vidí původce Háchovy cesty právě v Beranovi, který tak chtěl Hitlerovi umožnit snazší získání ČSR. 
JINDRA, Václav: Rudolf Beran. Dokumenty zrady, s. 60–62.

11  Obhajovací řeč Rudolfa Berana před Národním soudem 28. a 29. března 1947. Střední Evropa, 1991, č. 21, s. 116.
12  KUBÁTOVÁ, Ludmila – MALÁ, Irena – SOUKUP, Jaroslav – VRBATA, Jaroslav (eds): Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého 

a slovenského lidu 1938–1945. Edice dokumentů, I. díl, 3. sv., 4. sešit, Praha 1988, dok. č. 1238, s. 162–163.

Jednání o osudu země. Prezident Hácha po mimořádně dramatickém jednání 
nakonec ustoupil. Po brutálním Hitlerově nátlaku podepsal dokument, v němž 
„svěřuje Čechy a Moravu pod ochranu Říše…“  Foto: ČTK
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telefonickém hovoru pak Chvalkovský 
informoval Berana o dalším postupu 
v jednání. Beran jej ujistil, že členové 
vlády mají k Háchovi plnou důvěru. 
Prezident Hácha přišel znovu k tele-
fonu a sdělil, že před chvílí podepsal 
předložené prohlášení. Byla však 
v něm vynechána slova, že tak činí 
jménem vlády, jak samotná vláda 
žádala. Nakonec Hácha požádal vlá-
du, aby bez ohledu na demisi zatím 
úřadovala dále.

Když se Beran vrátil od telefonu, 
oznámil nám, že Hácha prohlášení 
v Berlíně již podepsal, že však byla 
škrtnuta slova „se souhlasem vlády“, 
původně tam obsažená. O prohlášení 
jsme potom již nedebatovali, nýbrž 
jednali jsme jen o nejnutnějších opatře-

ních, jež bylo dle našeho názoru nutno 
v takové situaci učinit, vzpomínal 
později ministr Klumpar.13

Vláda splnila vše, o co ji Hácha 
z Berlína požádal. Já prosil a zapřísa-
hal dr. Háchu, aby nepodpisoval. Jen 
na mé prosby, na mé žádosti, táhlo se 
jednání na říšském kancléřství několik 
hodin, neboť dr. Hácha se zdráhal po-
depsat. Byly zachyceny některé roz-
hovory Háchy a Chvalkovského z Ber-
lína. Nebyly zachyceny všecky, nebyly 
také zachyceny úplně. Nebylo zachy-
ceno vůbec, co jsem já Háchovi odpo-
vídal, jak jsem ho prosil a varoval, jak 
jsem znovu a znovu žádal nepodpiso-
vat. Jak by jinak mohlo dojít k vyškrt-
nutí slov „jménem vlády“, kdybych tak 
nebyl činil? Vždyť Hácha o tom bez-

počtukrát se svým okolím hovořil 
a v zápisech účastníků bylo to již za 
války zaznamenáno, obhajoval se 
Beran.14

Jeho slova potvrzují záznamy tele-
fonických rozhovorů. Prezident Hácha 
byl však ve složité situaci. Vytknout 
mu lze snad jen to, že z jeho strany 
nezaznělo slovo protestu proti oku-
paci. Nic by nezměnilo, ale přesto 
mělo být proneseno.15 Vyškrtnutí slov 
se „souhlasem vlády“ má proto svoji 
váhu. Beran to připomínal oprávněně. 
Nebylo to zcela bezvýznamné, i když 
to nemohlo na situaci rovněž nic 
změnit. Co už však Beran nepřipo-
mněl, byl fakt, že oficiální protest 
nebylo slyšet ani od jeho vlády (ještě 
v noci však dal informovat všechny 

13  ANM, f. Vladislav Klumpar, Paměti JUDr. Vladislava Klumpara, část Odpadnutí Slovenska a zřízení Protektorátu, s. 23.
14  Obhajovací řeč Rudolfa Berana před Národním soudem 28. a 29. března 1947. Střední Evropa, 1991, č. 21, s. 116.
15  Na to, že od prezidenta Háchy nezaznělo slovo protestu, upozornil historik R. Kvaček, který současně dodal, že takovýto protest měl 

být pronesen. Aspoň jako podvolení se síle či násilí. Prezident musel taková slova pronést, ukládala mu to jeho funkce. Prezident-právník tím 
jednoznačněji. Tušíme, že v Háchovi převládly obavy z projevu jakéhokoliv odporu. Göring přece hrozil, že zničí Prahu, do země mohla 
vtrhnout střílející a zabíjející armáda. TOMÁŠEK, Dušan – KVAČEK, Robert: Causa Emil Hácha. Themis, Praha 1995, s. 70.

Vláda Rudolfa Berana u prezidenta Háchy Foto: NA
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cizí legace v Praze). Protest, byť by 
byl papírový, měl být podán, ale ne-
stalo se tak.16

V osudnou noc rovněž zasedalo 
předsednictvo SNJ. Schůzi svolal 
úřadující místopředseda Josef Černý, 
když se od generálního tajemníka 
strany Jindřicha Žilky dozvěděl, že 
Hácha odjel do Berlína, kde se jedná 
o ztrátě samostatnosti státu. Černý 
proto okamžitě svolal předsednictvo 
SNJ, které se sešlo po půlnoci v jeho 
bytě.17 „Vedení SNJ si rozdělovalo 
ministerská křesla,“ hlásaly pováleč-
né novinové titulky.18 Z dochovaných, 
byť v některých aspektech protichůd-
ných poválečných svědectví jednot-
livých účastníků vyplývá, že vedení 
SNJ se rozhodně nepokusilo v této 
těžké chvíli sestavit novou vládu, 
takovou, která by odpovídala nacis-
tickým záměrům.19 Nejednalo se ani 
o žádnou tajnou poradu. Černý poz-
ději vypověděl: Pamatuji se, že tam 
přišel dr. Klapka, msgr. Stašek, poslanec 
Chalupa, dr. Hodáč, ing. Žilka, tajemník 
Martin Hrabík, Gajda a snad ještě dva 
nebo tři členové presidia, pokud byli 
telefonicky k dosažení (šlo o dr. Jaro-
míra Lukavského a Jiřího Stříbrného 
– pozn. aut.). Podal jsem jim zprávu 
o tom, co mi sdělil ing. Žilka. Nato došlo 
k pohnuté debatě, jejímž výsledkem bylo, 
že jsme se usnesli jednomyslně na tom, 
že podáme proti chystaným událostem 

co nejdůraznější protest. Černý se te-
lefonicky spojil s Beranem, jenž byl 
na ministerské radě, a sdělil mu, že 
SNJ co nejdůrazněji protestuje proti 
Háchově cestě do Berlína a stejně že 
protestuje proti jakémukoliv omeze-
ní státní samostatnosti, a naléhal, 
aby vláda k něčemu podobnému ne-
dala souhlas. Beran mi přiznal pravdi-
vost Žilkovy zprávy, prohlásil však, že 
vláda bohužel nemůže proti cestě Há-
chově ničeho podniknout, že však sou-
hlasu prezidentu Háchovi k žádnému 
omezení státní samostatnosti nedala 
a nedá. Naše rozmluva byla delší a při-
rozeně velmi pohnutá z obou stran. 
Vyzval jsem Berana, aby se do naší 
schůze dostavil. Beran po chvíli přijel, 
kde jsme mu svoje stanovisko znovu 
opakovali. Beranovi bylo doporučováno, 
aby vláda vzala vojenské letadlo a od-
letěla buď s protestem do Berlína, ane-
bo aby odletěla do zahraničí za Edvar-
dem Benešem. Beran byl velmi skleslý, 
zabýval se úmyslem spáchat sebevraž-
du a řekl: „Mně nezbývá nic jiného 
nežli skočiti tady ze čtvrtého poschodí.“ 
Po delší vzrušené debatě, trvající něko-
lik hodin, prohlásil, že je nutné vyčkat, 
jaké přijdou další zprávy z Berlína, a že 
bude vláda protestovat a souhlasu 
k žádnému omezení státní suverenity 
že nedá.20

Předsednictvo SNJ vypracovalo 
provolání k národu, v němž bylo uve-

deno, že obsazení českých zemí ně-
meckým vojskem bylo provedeno 
násilím, bez souhlasu a proti vůli 
českého národa. Koncept prohlášení, 
jehož autory byli Stašek a Lukavský, 
obdržel Černý, který jej měl po úpra-
vě přednést v rozhlase. K uveřejnění 
prohlášení už nedošlo. Příchod Něm-
ců tento záměr zmařil. Po obsazení 
rozhlasu už nepomohla ani několi-
kerá intervence Beranova. Místo toho 
již od ranních hodin vysílal český 

16  V jiné společné práci této autorské dvojice se připomíná, že jistý protest tlumočila na Západě až vláda Eliášova po domluvě s Háchou. 
Téměř nikdo o něm neví, píší autoři. V emigraci ho ve vyjádřeních některým světovým státníkům důrazně formuloval bývalý prezident Beneš. 
TOMÁŠEK, Dušan – KVAČEK, Robert: Generál Alois Eliáš. Jeden český osud. Epocha, Praha 1996, s. 21.

17 ABS, f. S-180-1/54-57.
18  Např. Rudé právo, 22. února 1947.
19  GREGOROVIČ, Miroslav: Kapitoly o českém fašismu. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995, s. 108.
20  ABS, f. S-180-1/54-57. V jiné výpovědi J. Černý mj. sdělil, že když došla zpráva, že prezident Hácha podepsal smlouvu nadiktovanou 

Hitlerem, snažil se Černý telefonicky spojit s Beranem, aby na něj působil jménem SNJ, aby vláda neschvalovala za žádných okolností 
Háchovo jednání v Berlíně. O rozhovoru vypověděl: Považoval jsem za svou povinnost jako právník Beranovi zdůrazniti, že Hácha není 
k žádnému jednání oprávněn, pokud by se týkalo změny struktury státu, pokud by neměl předchozího schválení obou sněmoven, a že stejně 
nemůže tento krok učiniti bez tohoto předcházejícího svolení sněmovny ani vláda. V obou případech by se jednalo o nejhrubší porušení ústavy 
Československé republiky. Zdůraznil jsem, že kdyby se vláda něčeho takového dopustila, že by jí nezbylo nic jiného, než aby spáchala 
sebevraždu. Beran mě ujistil slovy: „Řekni pánům, že vláda v žádném případě nedá k jednání Háchovu své svolení, že můžeme být klidní.“ Po 
skončení telefonického rozhovoru Stříbrný objal Černého a prohlásil, že to byla řeč hodná zetě Antonína Švehly. Beran přišel za 
necelé dvě hodiny. Zcela zdrcen oznámil, že se nedá již nic dělat, protože od šesté hodiny ranní budou Čechy a Morava obsazovány 
německou brannou mocí. ABS, f. Zemský odbor bezpečnosti Praha, sign. 300-1-6/76; ABS, f. Vyšetřovací komise, sign. 301-35–1/114.

V listopadu 1938 politická reprezentace pověřila 
Rudolfa Berana, aby nabídl Emilu Háchovi 
kandidaturu na státní prezidentství. Učinil tak 
a nakonec váhajícího Háchu přemluvil, aby převzal 
prezidentský úřad. Hácha ho při té příležitosti 
požádal, aby sestavil vládu. Beran zprvu funkci 
předsedy vlády odmítal, navrhoval Háchovi, aby celá 
vláda byla výhradně odbornická, bez aktivních 
politiků, a doporučoval jako předsedu vlády různé 
osobnosti (ing. Dvořáčka, gen. Eliáše, dr. Klumpara 
a jiné). Hácha však trval na tom, aby aspoň předseda 
vlády byl politik, který by udržoval styk s politickými 
stranami a Poslaneckou sněmovnou. Beran o tom 
informoval politické strany, a poněvadž ty neměly 
proti jeho osobě jako předsedovi vlády námitek, 
funkci ministerského předsedy přijal. Nemohl tušit, 
jak truchlivě jeho předsednictví skončí a jaké důsledky 
pro něho samotného bude toto rozhodnutí mít.
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rozhlas v pravidelných intervalech 
zprávu, v níž sděloval překvapenému 
obyvatelstvu obsazení Čech a Mora-
vy německým vojskem a vyzýval 
k zachování klidu a pořádku.

V osudnou noc zasedala rovněž 
opoziční Národní strana práce (NSP). 
Události pro ni byly nečekané. Ani 
ona takovýto vývoj nepředvídala, 
ostatně měla ještě méně informací 
než strana vládní, a tak zůstala izo-
lována v roli fakticky bezmocného re-
gistrátora.21

Představa Berana, že hitlerovské 
Německo ponechá Česko-Slovensku 

suverenitu, pokud s ním bude udržo-
vat přátelské vztahy, se zhroutila. 
Předseda vlády zažíval pocity bezprá-
ví a bezmocnosti. Když k ránu přijíž-
děl zdrcený do své vinohradské vily, 
německá vojska se už blížila ku Pra-
ze. 

Ráno 15. března 1939 telefonoval 
předseda NSP Antonín Hampl do bytu 
Josefa Černého a ptal se, co je s Bera-
nem, že o něm slyší různé poplašné 
zprávy. Místopředseda SNJ mu repro-
dukoval průběh noční schůze, načež 
mu Hampl sdělil, že jede za Bera-
nem.22

Poplašné zprávy byly pravdivé: 
předseda vlády se nervově zhroutil. 
Dne 15. března 1939 přišel můj manžel 
smrtelně bledý ze zasedání min. rady 
v 6 hod. ráno, vypověděla po válce jeho 
manželka Marie Beranová. Byl těles-
ně úplně zhroucen, měl třesavku a mu-
sel hned ulehnout. Poněvadž jsem vidě-
la, v jakém je stavu, zařídila jsem to tak, 
aby stále někdo byl u jeho lůžka, a za-
volali jsme lékaře. Pak mne volal man-
žel k lůžku a řekl mi: „Vy si nedovedete 
představit to ponížení a ožebračení 
českého národa. Já to nepřežiju.“ Při tom 
se se mnou loučil a dával mi pokyny, 

21  KUKLÍK, Jan: Sociální demokraté ve druhé republice. Karolinum, Praha 1993, s. 137.
22 ABS, f. S-180-1/54-57.

Okupace začíná. Na Václavské náměstí přijíždějí německá vojska. Pražané mlčenlivě přihlížejí, někteří zatínají pěsti, 
jiní pláčí, blízká budoucnost se stává temnou. Foto: NA
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jak mám vychovávat děti. Poněvadž 
jsem se obávala, že si něco udělá, zaří-
dila jsem, aby mu byl z kapsy kabátu 
vzat revolver a u lůžka stále někdo 
z rodiny seděl, aby byl manžel stále 
hlídán. Během dne přišel náš lékař Dr. 
Stretti, který nařizoval jenom klid. Při-
cházelo k nám více návštěv, mezi nimi 
také předseda strany „Práce“ Hampl, 
po jehož odchodu se manžel znatelně 
uklidnil.23

Syn Břetislav rovněž vypověděl, že 
otec tehdy přišel domů v takovém stavu, 
v jakém jsem jej nikdy neviděl, celý 
žlutý a třásl se. Chtěl hned ulehnouti, 
ale v podkrovním pokoji, kde nikdy 
neležel a chtěl být sám.24

Starší syn Rudolf potvrdil otcův 
návrat domů kolem 6. hod. ranní, 
právě když rozhlas hlásil, že němec-
ká vojska vstupují na území Čech 
a Moravy. Otec byl bledý a v ložnici se 
zhroutil a požádal o připravení lůžka 
v osamoceném pokojíku. Z obavy, aby 
si otec něčeho neudělal, uschoval jsem 
všechny střelné zbraně, které jsme doma 
měli, a různé prášky a medikamenty, 
které byly doma. Stejně jako jeho bra-
tr Břetislav sdělil, že se střídali u ot-
cova lůžka v obavě, aby si neublížil. 
Starší ze synů rovněž uvedl, že tele-
fonoval některým politikům, aby 
přišli otce navštívit, mezi nimi byl 
Josef Černý, Jindřich Žilka, Antonín 
Hampl, Josef Nebeský a Stanislav 
Švehla.25 

Blahodárně zapůsobil především 
příchod předsedy NSP Hampla, který 
Berana povzbuzoval slovy: Rudolfe, 
hlavu vzhůru, teď není čas umírat, teď 
musíme žít a bojovat za to, co bylo ztra-
ceno!26 Zdrcený Beran se poté přece 
jen uklidnil… 

Z bytu vyšel až večer 15. bře z na 
1939. Deprimovaný, skleslý odešel na 
zasedání ministerské rady. To už na 

Hradčanech vlál prapor s hákovým 
křížem. V sedm hodin večer dorazil 
do Prahy Hitler. Přijel z České Lípy, 
z níž se odpoledne rozhodl nečekaně 
odjet. Na Pražském hradě vychutná-
val svůj triumf. Předstihl dokonce 
prezidenta Háchu, jehož vlak dorazil 
na Wilsonovo nádraží až kolem půl 
osmé večer, neboť měl téměř třího-
dinové zpoždění. 

V okupované Praze probíhaly pro-
tiněmecké nepokoje. Německý vysla-

necký rada Hencke o nich informoval 
Berlín: V centru Prahy dnes odpoledne 
srážky Češi navzájem i Češi–Němci. Na 
české straně část. komunisté. Mezi 
Němci 24 zranění, poté 7 hospitalizová-
no. Policie se vyhýbá zákrokům proti 
Němcům a pokud možno zásahům vů-
bec. Zajištění 7 německých studentů na 
zásah vyslanectví okamžitě zrušeno […] 
Kolem půlnoci i v centru v zásadě klid. 
Ampliony nabádají obyvatelstvo k roz-
vaze.27 

23  ABS, f. S-180-1/73, Svědecká výpověď Marie Beranové z 24. ledna 1946. 
24  ABS, f. 301-35-4/66, Svědecká výpověď Břetislava Berana z 24. ledna 1946.
25  ABS, f. 301-35-4/64, Svědecká výpověď Rudolfa Berana ml. z 24. ledna 1946.
26  Obhajovací řeč Rudolfa Berana před Národním soudem 28. a 29. března 1947. Střední Evropa, 1991, č. 21, s. 117.
27  Cit. podle BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. Prostor, Praha 2000, s. 26.

Antonín Hampl, předseda sociální demokracie za první republiky a nyní předseda 
Národní strany práce, přišel 15. března 1939 povzbudit zdrceného premiéra do 
jeho vily na Vinohradech Foto: ČTK
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Na večerním zasedání vlády pa-
novala ponurá atmosféra. Prezident 
Hácha s ministrem Chvalkovským 
podali zprávu o berlínském jednání. 
Vědomí nemožnosti jakékoliv efek-
tivnější obrany bylo traumatizující. 
Československo se v období Mnicho-
va, kdy bylo vyzbrojeno a mělo hra-
nice v horách, nebránilo. Teď byly 
hranice 50 kilometrů od Prahy, ar-
máda v demobilizaci a předpoklad 
koaličního vedení války, tedy účin-
né a všestranné spojenecké pomoci, 
byl už jen iluzorní. Bránit se vojen-
sky bylo prakticky nemožné, přines-

lo by to jen sebevražedné krvepro-
lití.

Jestliže se uznává postup při Mnicho-
vu za správný a já jsem přesvědčen, že 
se tím zachránily alespoň dva miliony 
českých lidí a odvrátilo zničení českých 
měst, pak dle mého přesvědčení každý 
otevřený boj 15. března 1939, ať vojenský 
či jiný, by byl hnal statisíce lidí nezod-
povědně na jatky a do jisté katastrofy, 
hájil se Beran. Udělat gesta – promluvit 
ze srdce opravdu procítěnou řeč proti 
německým zločincům, vyzvat lidi k od-
boji a vyvolat tak hrůzu, snad by mi 
vyneslo dočasnou slávu Herostrata, ale 

určitě by mne proklínaly desetitisíce 
pozůstalých po rodinách vlastenců, 
kteří by se dali lehce strhnout k neor-
ganizovaným činům.28

Nelze zapomínat na to, že k oku-
paci došlo v období míru, byť to byl 
mír podivný. Beran to později připo-
mínal: […] 15. března 1939 ještě neby-
la válka, tehdy ve Francii ani v Anglii 
nebyli ve vládě přátelé, tam byli Mni-
chované a Sovětský svaz nebyl na 
válku připraven. Nelze zapomenout, že 
i naše zahraniční delegace radila ne-
dělat nerozvážné činy. Vědělo se, že 
k válce dojde, ale zda za půl roku, za 

28  Obhajovací řeč Rudolfa Berana před Národním soudem 28. a 29. března 1947. Střední Evropa, 1992, č. 23, s. 152–153.

Hitler na nádvoří Pražského hradu. Riskantní politika, kdy hrál vabank, mu znovu vyšla. Triumf si přijel vychutnat 
do tradičního sídla hlavy státu, kde jsou uchovávány korunovační klenoty, pozůstatky českých králů, umělecké poklady 
a historické dokumenty. Foto: NA
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rok, či dvě léta, to nikdo nevěděl. Měl 
náš národ vykrvácet, než došlo k válce? 
Mělo to hromadné vraždění začít již 
15. března 1939? Jistě by k němu došlo, 
kdyby se u nás postupovalo jinak. Byli 
by tehdy šli spojenci do války, kdyby 
po 15. březnu byl u nás otevřený odboj 
a umíral náš národ? Sotva, neboť kro-
mě Německa nikdo nebyl na válku 
připraven. Svět by byl psal o hrdinském 
českém národě a pp. Bonnet nebo 
Chamberlain poslali by Hitlerovi papí-
rový protest.29

Premiér Beran ani jiný český poli-
tik nemohl Hitlerovi říci, že postaví 
zemi na odpor. A žádný český politik 

ani nemohl takovýto odpor zorgani-
zovat. Po Mnichovu už to nebylo 
možné. Nedůstojná existence druhé 
republiky skončila okupací, byť češ-
tí politici ji považovali až do poslední 
chvíle za nepravděpodobnou.

Jak víme, vláda Rudolfa Berana 
podala demisi. V nastalé situaci ji 
prezident Hácha nemohl přijmout. 
Nevědělo se, co bude dál. Na jedné 
straně byli okupanti, na druhé čeští 
fašisté. Požádal proto Berana, aby on 
a jeho vláda ještě setrvali ve vládní 
odpovědnosti. Pouze dočasně, než 
bude možné sestavit a jmenovat vlá-
du novou. Beranovi nezbývalo než mu 
vyhovět. Vždyť to byl on, kdo Háchu 
nedávno přemlouval, aby vzal prezi-
dentství. Nemohl mu proto říci ne, 
byť si uvědomoval, že by bylo výhod-
nější, kdyby odešel hned 15. března 
1939. Nepřicházelo ani v úvahu, že by 
složil funkci individuálně, což ostat-
ně neučinil žádný z ministrů. Byl však 
rozhodnut odejít, jakmile bude jme-
nována nová vláda. Rozhodně nepo-
čítal s tím, že by se přes všechny 
změny udržel v premiérském křesle. 
Byl tedy dočasným premiérem – do 
27. dubna 1939.30 

V případě Berana není možné ho-
vořit o direktivním způsobu řízení 
vlády, stylu pevné ruky. Prostě proto, 
že Beran takovou silnou osobností 
nebyl. Ponechával dostatek prostoru 
na vyjádření odlišných názorů, radě-
ji byl nadále ten, kdo navrhuje závě-
rečný kompromis, ne kdo rázně 
prosazuje vlastní názor. Rozhodně 
nebyl nějakým diktátorem, ani jím 
být nechtěl.

Byl však nejmocnějším mužem této 
epochy, a nese proto za toto období 
také největší politickou odpovědnost. 
A možná to bude až příliš příkré tvr-
zení, ale nacistická okupace se stala 

pro něj do jisté míry vysvobozením. 
Doba jeho stylu politiky, jak se mu 
vyučil v letech první republiky, ne-
přála. Nepatřil k těm politikům, kte-
ří by dokázali tvrdě prosazovat svá 
stanoviska, rezolutně stát za svým. 
Byl ochoten ke kompromisům. Demo-
kracie se bez nich neobejde, ale kom-
promisy s totalitním režimem jsou 
cestou do záhuby. Otázka tudíž zní, 
kam až byl ve svých ústupcích ocho-
ten zajít, pokud by nedošlo k nacis-
tické okupaci. Nevíme, a snad to 
nevěděl ani sám Beran. 

Historie je však neúprosná, více než 
úmysly a záměry politiků hodnotí 
jejich výsledky. Bilance Beranova 
premiérského působení je tragická: 
lavírování ve vnitřní a zahraniční 
politice bylo završeno národní kata-
strofou, nacistickou okupací.

Dne 15. března 1939 konstatoval týdeník Přítomnost, 
že události postupovaly a postupují tak rychle, že 
připravované číslo přímo zastaralo v rotačním stroji. 
V příspěvku Čtvrt roku Beranovy vlády se uvádělo, že 
vláda od počátku zápasila s různými problémy, jež 
jsou pro stát existenčního rázu. Pokládalo se proto 
za přirozené, že je zatím ještě nemohla rozřešit. 
Jednak většina předpokladů pro novou úpravu 
a ustálení věcí na ní nezáleží, jak pravil list, ta je 
určována událostmi a vlivy mimo ni a mimo nás 
všechny, jednak i ty věci, které mohla sama udělat, 
byly nesmírně složité a čas na ně nedostačoval. 
Vláda byla chválena, že se jí podařilo udržet vnitřní 
pořádek. Nedošlo k žádným těžkým sporům mezi 
občany, riziko občanské války pominulo, bylo 
zachováno tolik svobod lidu, kolik jen bylo možné. 
Všeobecně lze říci, že vláda postupovala s umírněností 
a slušností, shrnul list první tři měsíce jejího 
vládnutí. Ocenil, že se držela houževnatě oné 
politické metody, která se dá už nazvat českou cestou. 
Dělala vše po česku, i to, co musela dělat pod tlakem 
změněných poměrů u nás, kolem nás a mezi 
evropskými státy. Dovedla přijmout situaci, dívat se 
reálně a vyvodit důsledky. Nikoli překotně, nýbrž 
umírněně, zkrátka po našem.
Česká cesta skončila 15. března 1939.

29  Tamtéž.
30  Členy této vlády zůstali i ministr zahraničních věcí Chvalkovský a ministr národní obrany Syrový, a to i přesto, že podle článku 6 

výnosu o zřízení protektorátu převzala Říše zahraniční věci protektorátu a podle článku 7 převzala rovněž „vojenskou ochranu“ 
protektorátu. Oba zůstali pouhou setrvačností a v nové vládě protektorátní, jmenované za několik týdnů nato, již nebyl ani ministr 
zahraničních věcí, ani ministr národní obrany. 

Týdeník Přítomnost z 15. března 1939
 Foto: archiv autora
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