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TESÁREK, Vojtěch. Konspirační teorie v období první republiky (1918-1938). Praha,
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Abstrakt
Diplomová práce s názvem Konspirační teorie v období první republiky (19181938) se zabývá konspiračními teoriemi, a to jak obecně, tak konkrétně těmi, které se
šířily v období 1918-1938, známém jako první republika. Autor v první části práce
nejprve charakterizuje konspirační teorie, dělí je a přibližuje čtenářům, jaké mají hlavní
charakteristiky a z jaké příčiny se těší důvěře velkého množství lidí. Druhá část práce je
věnována dobovému tisku, zmiňuje jeho hlavní znaky a stručně popisuje zkoumané
deníky (konkrétně Lidové noviny, Národní listy a České slovo). Ty jsou následně pomocí
historicko-srovnávací analýzy zkoumány a na třech konkrétních kauzách a případech
(záhadná smrt Milana Rastislava Štefánika, Gajdova aféra a údajná nákaza Jiřího
Stříbrného syfilisem) je ukazováno, jak se v období první republiky konspirační teorie
mohly šířit, jaké bylo jejich vyústění, případně jaká byla motivace jejich šiřitelů a jakým
způsobem proti nim vystupoval, nebo je naopak dále využíval státní aparát. Celá tato část
je navíc pro lepší pochopení zasazena do historického kontextu tehdejších událostí.
V závěrečné části autor zkoumá, zda zmíněné aféry a případy nesou znaky konspiračních
teorií, či nikoliv.

Abstract
The thesis entitled Conspiracy Theories during the First Czechoslovak Republic
(1918-1938) deals with conspiracy theories, both in general and also specifically about
those that were spread in the period from 1918 to 1938, known as the First Czechoslovak
Republic. The author first characterizes conspiracy theories, divides them, introduces the
readers to their main characteristics and describes why this theories are trusted by a large
number of people. In the second part of this thesis the author deals specifically with
periodicals from the First Czechoslovak Republic. These newspaper (Lidové noviny,
Národní listy a České slovo) are examined by historical-comparative analysis and it is
shown how on three specific cases (the mysterious death of Milan Rastislav Štefánik, the
Gajda's affair and the alleged infection of Jiří Stříbrný with syphilis) conspiracy theories
were spread during the First Czechoslovak Republic, what was the outcome, what was
the motivation of those who spread them and how the state either opposed those theories
or used them. In addition, for better understanding, this whole part is set in the historical

context of the events. In the final part, the author examines whether the mentioned affairs
and cases hold the characters of conspiracy theories or not.
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noviny, Národní listy, České slovo, conspiracy theory

Title
Conspiracy Theories during the First Czechoslovak Republic (1918 – 1938)

Obsah
Úvod ........................................................................................................................ 1
1

Vymezení pojmů ............................................................................................... 2
1.1

Fáma ...................................................................................................................2

1.2

Konspirační teorie ...............................................................................................2

1.3

Fake news ...........................................................................................................3

1.4

Hoax ...................................................................................................................3

1.5

Dezinformace ......................................................................................................3

2

Charakteristika konspiračních teorií .................................................................. 4

3

Typy konspiračních teorií ................................................................................... 7

4

Proč lidé věří konspiračním teoriím .................................................................... 8

5

6

7

4.1

Epistemické motivy ........................................................................................... 10

4.2

Existenciální motivy ........................................................................................... 11

4.3

Sociální motivy .................................................................................................. 13

Československý tisk v období 1. Republiky ....................................................... 14
5.1

Lidové noviny .................................................................................................... 19

5.2

Národní listy ...................................................................................................... 21

5.3

České slovo ....................................................................................................... 23

Metodologie výzkumu ..................................................................................... 25
6.1

Téma výzkumu .................................................................................................. 25

6.2

Cíl výzkumu ....................................................................................................... 25

6.3

Metoda výzkumu............................................................................................... 25

Smrt Milana Rastislava Štefánika .................................................................... 26
7.1

Kontext události ................................................................................................ 26

7.2

Mediální obraz Štefánikovy nehody z pohledu Lidových novin a Národních listů . 29

7.3
Hlavní rozdíly ve způsobu komunikace letecké nehody generála Štefánika v
Národních listech a Lidových novinách ........................................................................... 36

8

Gajdova aféra ................................................................................................. 36
8.1

Kontext události ................................................................................................ 37

8.2

Mediální obraz Gajdovy aféry z pohledu Lidových novin a Národních listů .......... 39

8.3
Hlavní rozdíly ve způsobu komunikace Gajdovy aféry v Lidových novinách a
Národních listech........................................................................................................... 55

9

Údajný syfilis poslance Jiřího Stříbrného .......................................................... 57
9.1

Kontext události ................................................................................................ 58

9.2
Mediální obraz aféry ohledně údajné nákazy Jiřího Stříbrného syfilisem z pohledu
Národních listů a Českého slova ..................................................................................... 61

9.3
Hlavní rozdíly ve způsobu komunikace údajné nákazy Stříbrného syfilisem
v Národních listech a Českém slovu ................................................................................ 74

10 Jsou zkoumané aféry konspiračními teoriemi? ................................................. 75
10.1

Smrt Milana Rastislava Štefánika ....................................................................... 75

10.2

Gajdova aféra .................................................................................................... 76

10.3

Údajná nákaza Jiřího Stříbrného syfilisem........................................................... 77

Závěr ...................................................................................................................... 79
Summary ................................................................................................................ 81
Seznam použité literatury a prameny...................................................................... 82
Literatura ............................................................................................................... 82

Úvod
Pojem konspirační teorie se v moderních společnostech skloňuje stále častěji. Ať
už vinou politiků, internetu, alternativních médií apod. se konspirace stávají oblíbenější
a lidé se jejich prostřednictvím stále častěji snaží vysvětlovat ať už složité či neobjasněné
události. Vzhledem k sílícímu vlivu konspiračních teorií se mnozí lidé domnívají, že se
jedná o nový úkaz. Konspirace se však šířily už mnohem dříve pomocí různých historek,
které kolovaly mezi lidmi. Pomyslným mezníkem v jejich rostoucím využití a oblibě se
však stala masová média. Cílem této práce je odhalit, zda tři velké kauzy, které se udály
v období první republiky, byly konspiračními teoriemi, či nikoliv. Konkrétně jde o zprávy
týkající se Gajdovy aféry, záhadné smrti Milana Rastislava Štefánika a údajné nákazy
Jiřího Stříbrného syfilisem. Zkoumat budeme konkrétně dobové noviny, které konspirace
ve své době ať už šířily, či se je snažily vyvrátit. Výzkumnou metodou použitou
v teoretické části práce je historická analýza, která nám dovoluje přehledně vymezit
rozdíly, které lze najít při zkoumání textů v dobových denících.
V první části práce budou vymezeny základní pojmy, které slouží k lepšímu
porozumění celé problematice. Následně objasníme, co je motivem šiřitelů konspiračních
teorií, proč vznikají, jaké jsou jejich základní charakteristiky, historie a jak je možné tyto
teorie rozdělit.
V druhé části této diplomové práce probereme všechny tři zmíněné konspirační
teorie, tj. smrt Milana Rastislava Štefánika, Gajdovu aféru a údajnou nákazu Jiřího
Stříbrného syfilisem. Zaměříme se velmi konkrétně na dobové deníky, které byly určitým
způsobem zainteresovány do zmíněných kauz. V každé z kauz budeme zkoumat nejméně
dva dobové deníky z odlišných sfér politického spektra, abychom viděli, jakým
způsobem o daných událostech noviny psaly. Předmětem zkoumání budou také zásahy
státního aparátu, které hrály roli v těchto kauzách. Nebude chybět ani doplnění
historických souvislostí, které přímo souvisely s tím, proč se dané konspirace vyrojily.

1

1

Vymezení pojmů

1.1 Fáma
Podle Zuzany Panczove je důležité si před definicí konspiračních teorií definovat
nejdříve pojem fáma, který s konspiracemi úzce souvisí a v podstatě rámcuje i základní
znaky konspiračních teorií.1 Podle Allporta a Postmana je fáma „informace předkládaná
pro uvěření. Souvisí s aktuálním děním a je rozšiřována zejména ústně a lze ji jen těžko
oficiálně ověřit“,2 jiná definice fámy, která také zmiňuje aktuální dění, konkrétně zní
následovně: „Neověřená zpráva nebo vysvětlení rozšířené mezi lidmi. Týká se předmětu,
události, nebo otázky veřejného zájmu“.4 Dvojice Peterson a Gist následně rozdělují fámy
také podle toho, zda obsahují racionální uvažování, či jsou naopak pouhými fantaziemi.5
Fámu od faktu pak odlišuje právě zmíněné oficiální ověření. Takové ověření podle nich
ve společnosti poskytují uznávaná důvěryhodná média.6

1.2 Konspirační teorie
Konspirační teorie jsou v podstatě fámy, které varují před nebezpečným spiknutím.
Můžeme je definovat jako nepodložené či neověřené zprávy (například očitými svědky),
které se staví proti oficiálním, respektive fakticky podloženým vyjádřením. Často mají
konspirační teorie politické pozadí. Tyto teorie jsou obvykle šířeny médii, která
nerespektují standardy etického a korektního zpravodajství.7 Aktéry těchto spiknutí
mohou být například minority, členové státního aparátu, prominentní jedinci či
společenské elity. Jejich společným a důležitým znakem je nekontrolovatelný vliv a

1

PANZOVÁ, Zuzana. Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie.
Bratislava: Veda, 2017. s. 14 ISBN 9788022415460.
2
KNAPP, Robert H. A psychology of Rumor. Public opinion Quarterly [online]. Oxford University
Press, 1994, roč. 8, č. 1, s. 22[cit. 03.02.2020]. ISSN 1537-5331. Dostupné z:
http://jstor.org/stable/2745686
4
PETERSON, W. – GIST, N. 1951. Rumor and Public Opinion. In: American Journal of Sociology, Vol.
57, s. 159-167.
5
tamtéž
6
PANZOVÁ, Zuzana. Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie.
Bratislava: Veda, 2017. s. 14 ISBN 9788022415460.
7
tamtéž
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z toho pocházející všemocnost.8 Detailnější charakteristice konspiračních teorií je
věnována kapitola číslo 2.

1.3 Fake news
Za fake news nebo falešnou zprávu můžeme považovat zprávu, která úmyslně šíří
dezinformace či hoaxy za účelem ovlivnění ať už jedince či veřejného mínění. Aby byla
falešná zpráva úspěšná, měla by se zakládat alespoň částečně na pravdivých informacích
a zároveň by měla reflektovat aktuální dění ve společnosti.9

1.4 Hoax
Dle Curtise MacDougalla slovo hoax označuje záměrnou vymyšlenou nepravdu,
která se má vydávat za pravdu.10 Policie ČR ho definuje následovně: „Zpráva, která se
snaží šířit paniku, jejím úkolem je především vystrašit příjemce, donutit ho k unáhleným
a často iracionálním reakcím. Obsahem hoaxu bývá většinou varování před neexistujícím
nebezpečím.“11

1.5 Dezinformace
Nepravdivá, klamná informace, o které by se dalo říci, že je stavebním prvkem fake
news.12 Má za cíl ovlivnit názor jedince či veřejnosti. Jde o zkreslenou informaci, která
může, ale ovšem nemusí mít za cíl někoho poškodit nebo ovlivnit. Rozdíl mezi fake news
a dezinformací je právě v záměru šíření. Fake news jsou šířeny vědomě a účelově.
Dezinformace mohou například z důvodu nepozornosti či nedostatečného ověřování šířit
i seriózní média.13

8

PANZOVÁ, Zuzana. Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie.
Bratislava: Veda, 2017. s. 14 ISBN 9788022415460.
9
Dezinformace, fake-news, bulvární zpráva - Transparency International. Mapujeme stav korupce v ČR a
aktivně přispíváme k jejímu omezování [online]. [cit. 20.10.2019]. Dostupné z:
https://www.transparency.cz/dezinformace-fake-news-bulvarni-zprava/
10
Brunvand Jan, 2001, Encyclopedia of Urban Legends, 2002, str. 194
11
HOAX úvod do problematiky, dostupný online na www.policie.cz
12
Dezinformace, fake-news, bulvární zpráva - Transparency International. Mapujeme stav korupce v ČR
a aktivně přispíváme k jejímu omezování [online]. [cit. 20.10.2019]. Dostupné z:
https://www.transparency.cz/dezinformace-fake-news-bulvarni-zprava/
13
tamtéž
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2

Charakteristika konspiračních teorií
Pokud bychom se na slovní spojení konspirační teorie podívali z čistě

etymologického pohledu, zjistíme, že slovo konspirace pochází původně z latinského
„conspirare“, což znamená souhlasit, sjednocovat, doslovně přeloženo dýchat společně.14
Dnes je slovo konspirace popisováno jako „spiknutí zlého, spojení osob pro zlý
účel.“15 Slovo teorie je možné chápat jako „soubor nápadů, které májí vysvětlit, proč se
něco děje nebo existuje“.16 Samotné slovní spojení pak Oxford dictionary vysvětluje jako
„přesvědčení, že za událost je zodpovědná tajná, ale silná organizace“.17 Ještě lepší
vysvětlení přináší etymologický slovník: „vysvětlení události nebo situace zahrnující
neopodstatněné přesvědčení, že je způsobeno spiknutím mezi mocnými silami“.18
Z výše zmíněného etymologického vyjádření můžeme vidět, že konspirační teorie
považují za primární příčinu události spiknutí. Podle autora článku Dealing With Middle
Eastern Conspiracy Theories od Davida Pipese je však představa zlomyslného spiknutí
mylná. Proto definuje konspirační teorie jako „strach ze spiknutí, která neexistují.“19 A
současně hovoří o tom, že všechny konspirační teorie mají společnou vlastnost – jsou
nepravdivé. Podle něj si vytvořily vlastní diskurs, který je prakticky imunní vůči

14

conspire | Origin and meaning of conspire by Online Etymology Dictionary. Online Etymology
Dictionary | Origin, history and meaning of English words [online]. Copyright © 2001 [cit. 20.10.2019].
Dostupné z: https://www.etymonline.com/word/conspire
15

conspiracy theories | Search Online Etymology Dictionary. Online Etymology Dictionary | Origin,
history and meaning of English words [online]. Copyright © 2001 [cit. 20.10.2019]. Dostupné z:
https://www.etymonline.com/search?q=conspiracy+theories
16

theory noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced American
Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com. Oxford Learner's Dictionaries | Find definitions,
translations, and grammar explanations at Oxford Learner's Dictionaries [online]. Copyright © 2021
Oxford University Press [cit. 20.10.2019]. Dostupné z:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/theory
17

conspiracy-theory noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced
Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com. Oxford Learner's Dictionaries | Find definitions,
translations, and grammar explanations at Oxford Learner's Dictionaries [online]. Copyright © 2021
Oxford University Press [cit. 20.10.2019]. Dostupné z:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/conspiracy-theory
18

conspiracy theories | Search Online Etymology Dictionary. Online Etymology Dictionary | Origin,
history and meaning of English words [online]. Copyright © 2001 [cit. 20.10.2019]. Dostupné z:
https://www.etymonline.com/search?q=conspiracy+theories
19

PIPES, Daniel. Miniatures: views of Islamic and Middle Eastern politics. New Brunswick, NJ :
Transaction Publishers, 2004. ISBN : 978-0765802156

4

racionálním argumentům. A dále udává předpoklady, které odlišují konspirátora od
konvenčních vzorců myšlení: zdání klame, spiknutí určují historii, nepřítel se vždy snaží
něco získat, ať už sílu, slávu nebo peníze.20
Podobnou charakteristiku konspiračním teoriím přidává také Barkun ve své knize
A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America. Zde říká, že
prakticky všechny konspirační teorie obsahují tři základní principy:
•

Nic se neděje náhodou – vše má nějaký úmysl, náhoda byla ze světa konspirací
odstraněna. To může v extrémním případě znamenat, že svět konspirací je
ve skutečnosti daleko více propletený a soudržný než ten, ve kterém žijeme.
Jestliže by totiž neexistovala náhoda, znamenalo by to, že všechny vlády světa
musí například o řízení světa ilumináty vědět a nějakým způsobem s ním souhlasit
a následovat jej.

•

Nic není jak se zdá – to, co vidíme, není pravda. Je to z toho důvodu, aby aktéři
zakryli svoji totožnost nebo činnost.

•

Vše je propojeno – tento bod úzce souvisí s prvním zmíněným bodem. Barkun
uvádí, že svět konspirací nemá prostor pro nehody a vše musí být pro fungování
konspirace propojeno. Úkolem konspiračního teoretika je tak nekončící proces
hledání propojení a skrytých souvislostí.21
Dle Daniela Pipese konspirační teorie obsahují tyto předpoklady: Cílem je moc,

prospěch ukazuje na původce (ten, kdo má z události nějaký profit, ji také musel
způsobit), spiknutí pohánějí historii (obvyklá vysvětlení historických změn nepřipadají
v úvahu), neexistuje žádná náhoda ani pošetilost (události dějící se kolem nás považují
konspirátoři za záměr „mocných“), vzhled klame (to co se děje kolem nás je jen
zinscenovaná skutečnost).22

20

PIPES, Daniel. Miniatures: views of Islamic and Middle Eastern politics. New Brunswick, NJ :
Transaction Publishers, 2004. ISBN : 978-0765802156
21

BARKUN, Michael. A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America. Vyd. 1.
Berkeley, Calif: University of California Press, 2003, s.4, ISBN 05-202-3805-2
22

PIPES, Daniel, Spiknutí - názory a teorie, Praha: Themis, 2003, s. 61-67 ISBN: 80-7312-022-4
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Pokud bychom hledali jednu ustálenou a obecně platnou definici, zjistíme,
že problematika konspiračních teorií představuje poměrně složitý jev, který postrádá
takovou obecně platnou definici či vysvětlení. Hlavní charakteristikou konspirační teorie
však je existence spiklenecké skupiny, která se svými činnostmi snaží dosáhnout svého
cíle.23 Konkrétně v této práci se budeme zabývat tím, jak konspirační teorie šířené za
první republiky měly za cíl ovlivnit politickou situaci v zemi a sesadit některé vlivné
politiky.
Další důležitou charakteristikou konspirační teorie je fakt, že nikdy nevzniká
samostatně, ale často popírá jiné, řekněme oficiální vysvětlení (respektive fakticky
podložené vysvětlení). Podle konspirátorů je však ono oficiální vysvětlení pouze
kamufláž, která má za úkol odpoutat pozornost od již zmíněného spiknutí.24
Pro pochopení konspirační teorií je podle zmíněného Daniela Pipese rovněž
důležité umět rozlišit mezi oprávněným a imaginárním strachem ze spiknutí. Dle tohoto
autora existují tři prostředky, které nám pomohou rozpoznat, zda jde opravdu
o konspirační teorii, či nikoliv. Jsou jimi zdravý rozum, znalost dějin a schopnost
rozpoznávat sporná konspirativistická schémata (k těm patří třeba neochota přijímat
oficiální důkazy, vrstvení konspiračních teorií na sebe atp.) Zdravý rozum nám pomáhá
v primární orientaci v dané teorii. Ne vše, co si můžeme logicky odůvodnit odpovídá
zdravému rozumu. Například to, že do se sebe narazí dva vlaky může být skutečně dílem
nepozornosti, spíše než vlivem tajného spiknutí. Také znalost historie nám pomáhá
v lepším odlišení skutečnosti od konspirační teorie. Minulost totiž, dle Pipese, ukazuje,
že čím složitější jsou spiknutí, tím je jejich naděje na úspěch nižší. Například představa,
že nemoc COVID-19 je dílem světových vůdců, kteří se společně dohodli a tajně se snaží
o depopulaci naší planety, má z hlediska jak zdravého rozumu, tak znalosti historie a
konspirativistických schémat jen malou šanci býti opravdu věrohodnou zprávou. 25

23

conspiracy, n. : Oxford English Dictionary. Home : Oxford English Dictionary [online]. Copyright ©
[cit. 01.12.2019]. Dostupné z:
https://www.oed.com/view/Entry/39766?redirectedFrom=conspiracy+theory
24
tamtéž
25
PIPES, Daniel, Spiknutí - názory a teorie, Praha: Themis, 2003,s. 53-61. ISBN: 80-7312-022-4
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Typy konspiračních teorií
Ačkoliv všechny konspirační teorie mají stejný základ, je možné je rozdělit zejména

podle jejich rozsahu. Podle Barkuna je rozdělujeme na 3 typy:
•

Event conspiracies – zde se spiklenecké síly soustředí pouze na konkrétní událost
nebo jejich soubor. Jmenovat můžeme například 11. září, atentát na prezidenta
Kennedyho atp.

•

Systemic conspiracies – v tomto případě je spiknutí rozsáhlejší. Předpokládáme,
že spiknutí má nějaký hlubší cíl, například převzetí kontroly v konkrétní zemi,
regionu případně v celém světě. I když jsou cíle konspirátorů ambiciózní,
spiklenecká mašinérie je vlastně jednoduchá: zlá organizace se snaží infiltrovat
a rozvrátit stávající instituce. Do tohoto typu konspirace bychom mohli zařadit
například svobodné zednáře.

•

Superconspiracies – tímto termínem označujeme spiklenecké struktury, kde jsou
jednotlivá spiknutí vzájemně hierarchicky propojena. Na pomyslném vrcholu
konspirátorů je všemocná zlá síla, která manipuluje s menšími skupinami, které
dále manipulují jednotlivé události.26

Podle Daniela Pipese můžeme spiklenecké teorie rozdělit také podle jejich důležitosti
nebo velikosti, a to na lokální a globální. Lokální konspirační teorie svým významem
neohrožují světový pořádek. Ovšem některé lokální teorie mohou navazovat na globální
témata. Typickým příkladem je údajný atentát na M. R. Štefánika, za kterým měl stát
Edvard Beneš a Tomáš Garrigue Masaryk. Poté se však objevily teorie, které jeho smrt
spojovaly s pomstou zednářů.27 Dalším typem konspiračních teorií jsou konspirace
globální. Tyto teorie už mluví o snaze změnit světový řád, politické uspořádání, ovládnutí
globální ekonomiky atp. Posledním typem jsou operativní konspirační teorie, které se
zaměřují na kritiku skrytých představitelů veřejných orgánů (například tajní agenti). Ti

26

BARKUN, Michael. A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America. Vyd. 1.
Berkeley, Calif: University of California Press, 2003, s. 6 ISBN 05-202-3805-2
27

První československý voják - Milan Rastislav Štefánik — ČT24 — Česká televize. ČT24 —
Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR — Česká televize [online]. Copyright © [cit. 01.11.2019].
Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1052450-prvni-ceskoslovensky-vojak-milan-rastislavstefanik
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mají údajně zneužívat své postavení k ilegální činnosti, která poté ovlivňuje politické dění
v daném státu.28
Podle Michaela Wooda a Debry Gray je důležité brát v potaz také rozdělení
konspiračních teorií na „pro-establishment“ a „anti-establishment“. Zjednodušeně jde
o konspirační teorie, které mají buď za cíl ospravedlnit současné státní zřízení, nebo
naopak proti němu bojovat.30

4

Proč lidé věří konspiračním teoriím
Důvodů, proč lidé věří konspiračním teoriím, může být hned několik. Dle názoru

českého neurologa a psychologa Cyrila Höschla je víra v pravdivost konspiračních teorií
dána geneticky daným sklonem k vysvětlování kauzalit. Tedy stejně jak už zmiňuje
Barkun, že nic se neděje bez dostatečné příčiny. Podle Höschla mají lidé geneticky danou
potřebu hledat vztahy mezi příčinou a jejím následkem. Konspirační teorie nabízí
jednoduché vysvětlení, proč se daná událost stala. Zároveň Höschl zmiňuje, že člověk rád
přemýšlí v příbězích, proto je pro něj snazší uvěřit v konspiraci, která nabízí zajímavý
příběh podtržený snadným vysvětlením události.31
Víra v konspirační teorie úzce souvisí také s pojmem „klam spravedlivého světa“
(just-world theory), který definoval profesor sociální psychologie Melvin J. Lerner. Podle
něj člověk předpokládá, že jeho jednání přinese morálně spravedlivé a zasloužené
důsledky. Lidé počítají s tím, že pokud konají dobro, budou odměněni. Pokud se naopak
nechovají v životě správně, budou potrestáni. Jinými slovy, klam spravedlivého světa je
tendencí věřit, že existuje nějaká „vyšší síla“, která má na starosti morální rovnováhu

28

PIPES, Daniel. Conspiracy: How the Paranoid Style Flourishes and Where It Comes From. New York
(USA): Simon & Schuster, 2003.
30
WOOD Michael J., GRAY Debra, Right-wing authoritarianism as a predictor of pro-establishment
versus anti-establishment conspiracy theories, Personality and Individual Differences [online], Oxford :
Pergamon Press, 2019 roč. 138, s. 163-166, [cit. 05.01.2021] ISSN 0191-8869. Dostupné z
https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.09.036
31
CYRIL HÖSCHL: Konspirační teorie: myslíme v příbězích | Reflex.cz. Reflex.cz - Komentáře, zprávy,
výrazné autorské fotografie [online]. Copyright © 2001 [cit. 02.11.2019]. Dostupné z:
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/50366/cyril-hoschl-konspiracni-teorie-myslime-v-pribezich.html
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tohoto světa.32 Zjednodušeně řečeno, pokud se někomu stane něco „nespravedlivého“,
mají lidé často potřebu hledat k události nějaké alternativní vysvětlení.
Dalším důvodem je také tzv. konfirmační zkreslení (z anglického confirmation
bias). Jde o sociálně-psychologický pojem, který odhaluje, že člověk má tendenci
upřednostňovat informace, které jdou ruku v ruce s jeho vlastním náhledem na danou
událost, a naopak ignorovat ty, které nezapadají do jeho vysvětlení.33
Na základě zmíněných pojmů definovala česká psychoterapeutka Nela Wurmová tři
důvody, proč lidé v konspirace věří, takto:
•

Vysvětlují, proč se děje zlo. A proč se děje dobrým lidem – pro jedince je složité
si připustit, že věci, které se dějí, se zkrátka dějí bez kontroly. Jednodušší řešení
spočívá v důvěře, že někdo řídí chod dějin a rozhoduje za nás.

•

Nabízí jednoduché vysvětlení složitých problémů – ve světě, který je zahlcen
informacemi, podvědomě hledáme snadná vysvětlení, která konspirační teorie
nabízejí.

•

Dává pocit kontroly a nadřazenosti – konspirační teorie člověku dovolují cítit se
výjimečně, nadřazeně oproti ostatním, kteří věří tomu, co se dočtou v novinách
nebo vidí v televizi. Jedinec dostává pocit, že vše prokoukl.34

Aby lidé věřili zprávám (ať už konspiračním teoriím nebo jakýmkoliv jiným), které
se k nim dostanou, musí mít podle knihy „Made to Stick“ 6 základních charakteristik:
1. Musí být jednoduchá, mít jednoduché vysvětlení (Simple)
2. Musí být překvapivá, tak aby přitáhla pozornost lidí (Unexpected)
32

APA Dictionary of Psychology [online].[cit. 2020-11-01] dostupné online na
www.dictionary.apa.org/just-world-hypothesis
33
Nickerson R.S., Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises [online]. SAGE
journals [cit. 2020-11-01] dostupné online na www.journals.sagepub.com/doi/10.1037/1089-2680.2.2.175
34
Psychologie konspiračních teorií | Psychologie.cz. Homepage | Psychologie.cz [online]. Copyright ©
Copyright Mindlab s.r.o. [cit. 01.12.2019]. Dostupné z: https://psychologie.cz/psychologiekonspiracnich-teorii/ (Ač článek nepochází přímo z akademických kruhů a je určen spíše široké
veřejnosti, myslím, že trefně shrnuje poznání o konspiračních teoriích.)
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3. Musí být snadno zapamatovatelná (Concrete)
4. Musí obsahovat prvek důvěryhodnosti (Credible)
5. Musí nějakým způsobem zasáhnout jejich emoce (Emotional)
6. Musí mezi lidmi „zdomácnět“, aby se nadále šířila pomocí vyprávění (Stories)35
Pokud bychom chtěli problematiku rozvést více komplexně, velmi dobře nám pro to
poslouží článek The Psychology of Conspiracy Theories od Karen M. Douglas, Robbie
M. Sutton a Aleksandry Cichocké z University v Kentu.36 Ty rozdělují důvody pro víru
v konspirační teorie na tři pohnutky:

4.1 Epistemické motivy
Tyto motivy ukazují, že někteří jedinci se na konspirační teorie obrací zejména
z důvodu snadnějšího vysvětlení některých komplexních jevů a událostí. Jedním
z důvodů je také potlačení pocitu nejistoty. Nejvíce se tento motiv projevuje, když jedinec
nedisponuje dostatečným množstvím informací k vysvětlení určité události. Případně
když různé zdroje přináší rozdílné informace, ve kterých se jedinec nedokáže orientovat.
S tím souvisí také potřeba spojená s nutností kognitivního uzavření problému (z angl.
„need for cognitive closure“), kterou definoval v roce 1990 Kruglanski. Člověk má
zkrátka sklon k hledání snazších a přímočařejších vysvětlení událostí, než aby se pouštěl
do rozplétání složitých důvodů, proč daná situace nastala. Výzkumná studie Patricka
Lemana a Marca Cinnirela z University of London odhalila, že zmíněná potřeba
kognitivního uzavření jako touha po nalezení odpovědi s cílem vyhnout se nejistotě a
zmatku pozitivně souvisí s konspiračním přemýšlením. Lidé, kteří obecně více věří
konspiračním teoriím, se u nových událostí budou častěji uchylovat opět ke
konspiračnímu vysvětlení než lidé, kteří konspirační teorie ignorují nebo o nich zkrátka
nevědí.37

35

OGDEN Jeff, The Made to Stick Success Model [online]. Business 2 Community [cit. 2020-11-01]
dostupné online na /www.business2community.com/content-marketing/the-made-to-stick-success-model065963
36
DOUGLAS, K. M., SUTTON, R. M., & CICHOCKA, A. The Psychology of Conspiracy Theories.
Current Directions in Psychological Science [online], 2017, roč. 26(6),s. 538–542. [cit. 03.03.2020]
Dostupné z: https://doi.org/10.1177/0963721417718261
37
LEMAN, Patrick J. a Marco CINNIRELLA. Beliefs in conspiracy theories and the need for cognitive
closure. Frontiers in Psychology [online]. Frontiers, 2013, roč. 4, čl. 378 [cit. 03.03.2020]. ISSN 16641078. Dostupné z: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00378
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Konspirační teorie jsou obecně z epistemického přístupu k novým informacím dobře
izolované. Zároveň je spojuje skutečnost, že jsou založené na nekvalitních,
nepodložených důkazech. Konspirátoři se často dopouští atribuční chyby a tvoří unáhlené
závěry na základě neúplných informací, i když jsou k dispozici adekvátní vysvětlení
stojící na daleko pevnějších (ale někdy složitějších) základech.38
Zajímavý výzkum v tomto ohledu provedl Tyler Vigen. Ten zjistil, že lidé si obecně
spojují některé události, které spolu objektivně nesouvisí. Díky pomyslnému propojení je
pro ně snazší vyvozovat z nich důsledky, které jim pomáhají v pochopení dalších
událostí.39 Na jeho práci navázali autoři z European Journal of Social Psychology, kteří
otestovali právě výše zmíněný jev. Výzkumníci připravili šest falešných korelací
(například to, že existuje vztah mezi spotřebou čokolády a Nobelovou cenou, nebo
množstvím lidí utopených v bazénech a energií generovanou jadernými elektrárnami)
a účastníků se zeptali, zda je mezi nimi náhodná souvislost, či zda tuto souvislost
vysvětluje působení některé další příčiny. Díky tomuto výzkumu bylo zjištěno,
že účastníci, kteří měli větší sklon k důvěře v konspirační teorie, zmíněné nahodilé
události propojovali a vysvětlovali díky nim další nesouvisející události.40
Z toho můžeme usuzovat, že konspirační smýšlení má pozitivní vztah s intuitivním
myšlením, a naopak negativní vztah s racionálním a analytickým.

4.2 Existenciální motivy
Podle četných zjištění, která budou popsána v této kapitole, se ukázalo, že víra
v konspirační teorie souvisí také s existenciálními motivy. Mezi ty můžeme zařadit pocit
bezpečí, vnímání kontroly nad aktuálním děním v našem životě a sebehodnocení. Byford
ve své knize uvádí, že tento motiv se ukazuje zejména v období válek. Lidé si díky
konspiracím myslí, že se věci nedějí náhodou, události jim proto přijdou kontrolovatelné

38

CLARKE, Steve. Conspiracy theories and conspiracy theorizing. Philosophy of the Social Sciences
[online]. Sage, 2002, roč. 32, č. 2, s. 131-150 [cit. 03.03.2021]. ISSN 0048-3931. Dostupné z:
https://doi.org/10.1177/004931032002001
39

VIGEN, T. Spurious correlations. New York, Hachette Books 2015. ISBN: 9780316339452
VAN DER WAL, Reine C., Robbie M. SUTTON, Jens LANGE a João P. N. BRAGA. Suspicious
binds: Conspiracy thinking and tenuous perceptions of causal connections between co-occurring and
spuriously correlated events. European Journal of Social Psychology [online]. Wiley, 2018, roč. 48, č. 7,
s. 970-989 [cit. 03.03.2021]. ISSN 1099-0992. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/ejsp.2507
40
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a nikoliv závislé na náhodě a nepředvídatelných událostech. Tyto konspirace pro ně navíc
znamenají, že nastalé události mají přímé řešení, které je předem rozhodnuto a není třeba
se do něj příliš zapojovat.41
Podle Bosta a Pruniera může víra v konspirace pomoci lidem k většímu pocitu
bezpečí díky tomu, že dokáže snadněji identifikovat nebezpečné a nedůvěryhodné
jedince. Ke konspiracím se pak obrací častěji také skupiny, které se cítí být ohroženy
menšinou. Další studie ukázaly, že lidé častěji věří konspiračním teoriím, když jsou
nervózní nebo se cítí bezmocní.42

43

Jiná studie ukazuje, že víra v konspirace souvisí

nedostatkem psychologické síly a sociopolitické kontroly.44 Experimenty představené
v práci Van Prooijena a Ackera toto tvrzení potvrzují. Ukázalo se, že víra v konspirace
se zvyšuje, pokud lidé nedokážou kontrolovat nebo vysvětlit aktuální dění, a snižuje se,
pokud nad ním cítí kontrolu.45 Konspiračně smýšlející jedinci vnímali společnost jako
bezpečnější či spravedlivější a problémy společnosti připisovali „špatným jedincům“
spíše než systému jako takovému.46
Ještě více do hloubky jde studie, která ukazuje, že víra v konspirační teorie může být
spojena s vysokým sebevědomím a nepřiměřeným vnímáním sebe samého. Výzkum
objevil pozitivní souvislost mezi konspiračním smýšlením a narcismem.47 Pokud se totiž
41

BYFORD, J. Conspiracy Theories A Critical Introduction. 2011. Palgrave macmillan. s. 141 ISBN
978-0230272798
42
GRZESIAK-FELDMAN, Monika. The effect of high-anxiety situ- ations on conspiracy thinking.
Current Psychology [online]. Springer, 2013, roč. 32, s. 100-118 [cit. 03.03.2021]. ISSN 1379-6100.
Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s12144-013-9165-6
43

ABALAKINA-PAAP, Marina, Walter G. STEPHAN, Traci CRAIG a W. Larry GREGORY. Beliefs in
conspiracies. Political Psychology [online]. Wiley, 1999, roč. 20, č. 3, s. 637-647 [cit. 03.03.2020]. ISSN
1467-9221. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3792165
44

BRUDER, Martin, Peter HAFFKE, Nick NEAVE, Nina NOURIPANAH a Roland IMHOFF.
Measuring individual differences in generic beliefs in conspiracy theories across cultures: Conspiracy
Mentality Questionnaire. Frontiers in Psychology [online]. Frontiers, 2013, roč. 4, čl. 225 [cit.
22.12.2020]. ISSN 1664-1078. Dostupné z: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00225
45

VAN PROOIJEN, Jan-Willem a Michele ACKER. The Influence of control on belief in conspiracy
theories: Conceptual and applied extensions. Applied Cognitive Psychology [online]. Wiley, 2015, roč.
29, č. 5, s. 752-761 [cit. 22.11.2020]. ISSN 1099-0720. Dostupné z: http://doi.org/10.1002/acp.3161
46

JOLLEY, Daniel, Karen M. DOUGLAS a Robbie M. SUTTON. Blaming a few bad apples to save a
threatened barrel: The system-justifying function of conspiracy theories. Political Psychology [online].
Wiley, 2017, roč. 39, č. 2, s. 465-478 [cit. 22.11.2020]. ISSN 1467-9221. Dostupné z:
https://doi.org/10.1111/pops.12404
47
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člověk domnívá, že je stále středem zájmu, zvyšuje se u něj i množství paranoidních
myšlenek, které, jak už bylo ukázáno v předchozí kapitole, pozitivně souvisí
s konspiračním myšlením. Výsledky další studie uvedené v článku Too special to be
duped: Need for uniqueness motivates conspiracy beliefs

48

ukázaly, že lidé, kteří mají

potřebu vypadat před okolím unikátně, se častěji uchylují k důvěře v méně známé
konspirační teorie, díky kterým se v jejich očích naplňuje potřeba působit jedinečně. 49

4.3 Sociální motivy
Sociální motivy, které podněcují člověka k tomu, aby věřil v konspirace, mohou mít
různou podobu. Existují však prvky, které tyto motivy mají společné. Těmi jsou touha
někam patřit a tvořit pozitivní obraz sebe samého. To je také jedním z důvodů, proč se
konspirační teorie tak rychle šíří a proč jim věří velké množství lidí. Konspirace mají sílu
spojovat lidi, kteří věří v alternativní výklad událostí.50
Vědci zjistili, že konspirační teorie v našich očích posilují náš pozitivní status,
protože nám umožňují dávat vinu za negativní věci ostatním, což nás opět stmeluje
s lidmi, kteří mají na dané události stejný pohled. Přijetí konspiračních teorií podle článku
The Psychology of Conspiracy Theories souvisí také s tzv. ostrakismem neboli
vyloučením jedince z kolektivu či odcizením. Skrze konspirace se pak jedinec snaží
pochopit to, co se mu v životě událo. U členů společnosti, kteří mají nízký společenský
status z důvodu jejich etnicity nebo příjmů je podle autorů článku The Psychology of
Conspiracy Theories pravděpodobnější, že budou více věřit konspiračnímu vysvětlení
událostí. U minorit souvisí zvýšená důvěra v konspirační teorie s pocitem bezmocnosti,
nedůvěry v majoritní společnost a celkovým odcizením. U národnostních menšin v USA
(afroameričané x běloši) bylo současně zjištěno, že jejich vyšší důvěra v konspirace
souvisí s jejich nejistotou ohledně zaměstnání. Lidé mají pocit, že jejich problémy
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pochází zejména ze špatného systému, který je znevýhodňuje. Konspirace jim tak
pomáhají pochopit, co je důvodem jejich horšího postavení ve společnosti.51
Podle zjištění Einsteina a Glicka lidé, kteří důvěřují konspiracím, mají obecně nižší
důvěru ve vládní instituce, i když s nimi dané teorie vůbec nemusí souviset. Tento fakt
ještě více napomáhá pocitu odcizení ve společnosti.52
Ať už mají lidé jakýkoliv důvod k vyhledávání alternativního vysvětlovaní událostí,
je zde jedna věc, která všechny tyto důvody spojuje. Lidé se k tomuto vysvětlování
uchylují, protože nevěří v systém, a to zejména z důvodu špatných zkušeností. Peter
Knight považuje konspirační teorie za „tvůrčí reakci na rychle se měnící stav Ameriky od
šedesátých let“. Atentát na Kennedyho, aféra Watergate a jiné skandály v lidech vytvořily
nejistotu ohledně jednání a odpovědnosti politiků.53 Konspirační teorie tedy mohou
vycházet z nesmyslné „logiky“, ovšem v některých případech nám dokáží přesně
poukázat na společenské problémy. Zda tomu bylo podobně i v období první republiky si
ukážeme v následujících kapitolách.

5

Československý tisk v období 1. Republiky
Tištěná média zažívala v poválečném období rozkvět. Uvolněná atmosféra, dobrý

ekonomický potenciál země, vzestup nižší střední třídy a také kulturní rozmach, to vše
podporovalo nárůst kvantity i kvality periodického tisku. Svoji základní charakteristiku
získal tisk už před první světovou válkou v rámci Rakouska-Uherska. Tyto prvky po válce
zkrátka přebral. Současně značná část titulů, která vycházela za Rakouska-Uherska, si
udržela své místo na trhu a byla publikována i po jeho rozpadu. Šlo například o národně
demokratické Národní listy, sociálně demokratické Právo lidu, národně socialistické
České slovo nebo agrárnický Venkov. Ovšem k dosavadním novinám a časopisům se
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přidaly nové, které mimo jiné vznikaly v těsné souvislosti se zakládáním nových
politických stran.54
Nová ústava z 29. února 1920 na první pohled proklamovala tiskovou svobodu,
v praxi tomu ovšem tak úplně nebylo. Československá republika však přebrala původní
rakouský tiskový zákon č. 6/1863. Tato právní norma i přes naléhání novinářů a četné
novely platila po celou dobu fungování první republiky. Rakouský tiskový zákon mimo
jiné zavedl institut tzv. odpovědného redaktora. Tento redaktor nesl trestně-právní
zodpovědnost za prohřešky daného tisku proti zákonům samostatné republiky, zejména
ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti (tyto pojmy byly rozšířeny zákony č.
50/1923 a č. 124/1924 Sb.). Dalším zákonem, který omezoval svobodu tisku, byl zákon
o mimořádných opatřeních č. 300/1920 Sb., který v případě ohrožení dovoloval státu
dočasně omezit občanské svobody, mimo jiné právě i svobodu tisku.55
Velmi důležitým zákonem nejen pro svobodu tisku byl Zákon na ochranu
republiky (č. 50/1923)56. Tato trestněprávní norma nabyla účinnosti v roce 1923
a zaplňovala mezeru v právním řádu. Tehdejší republika totiž postrádala ustanovení
o ochraně státu a jeho ústavních představitelů. V přijetí tohoto zákona hrál významnou
roli atentát na tehdejšího ministra financí Aloise Rašína. 57
Zákon byl rozdělen celkem na čtyři hlavy. Hlava první – Úklady o republiku, zde
byly postihovány nejvážnější zločiny proti republice. Šlo například o pokusy násilným
způsobem připojit území Československa k jinému státu, násilné jednání znemožňující
ústavní činnost prezidenta atp. Hlava druhá – Poškozování republiky a útoky na ústavní
činitele. Tato část zákona poskytovala právní bezpečnost ústavním činitelům a zároveň
postihovala poškozování zájmů republiky. Stíhala například vojenskou zradu, vyzrazení
státního tajemství atd. Hlava třetí – Ohrožování míru v republice a vojenské bezpečnosti
její byla v praxi nejčastěji uplatňovaná část zákona na ochranu republiky. Zaobírala se
trestnými činy, které ohrožovaly mír v zemi a její vojenskou bezpečnost. Řada deliktů
54
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zmíněných v této části zákona se zabývala také zločiny tiskovými (zejména v paragrafu
14 a 1558). Čímž tento zákon vlastně dovolil legálně cenzurovat tisk. Trestán mohl být
například ten, kdo veřejně pobuřoval proti státu, k násilnostem, k nepřátelským činům
proti skupinám obyvatel, také ten kdo štvavým způsobem hanobil republiku, vybízel
k hromadnému neplnění veřejnoprávních povinností atp. Hlava čtvrtá – Závěrečná
ustanovení pak souhrnně upravovala trestní sankce a způsob jejich vyměření, je zde
rovněž zařazen výklad pojmů, se kterými tento zákon pracuje.59 Jedním ze zásadních
paragrafů zákona z roku 1923 je § 34 o Zastavení periodického tiskopisu. Na tomto
paragrafu můžeme pozorovat, že pro tehdejší republiku byla protistátní propaganda
palčivým problémem. Zákon totiž dovoluje zastavit vydávání tiskopisu, jehož obsahem
byl páchán přečin či zločin dle ustanovení toho zákona, navíc lze úplně zastavit vydávání
daného tiskopisu pro podezření, že subjekt bude v této činnosti pokračovat, a to i přes to,
že tak činí pod jiným jménem.60 61
Tehdejší zákony tedy umožňovaly určitou formu dohledu nad obsahem periodik.
Státní aparát v období první republiky využíval zejména cenzuru prostřednictvím
následné justiční kontroly. Tu realizoval formou konfiskací „závadných“ textů. Všechny
vycházející listy musely být ohlášeny na příslušných úřadech a své výtisky musely
vydávat k cenzuře nejdéle dvě hodiny před samotným vydáním. V případě konfiskace
některých textů mohly být noviny vydány bez těchto článků a vydání se závadnými texty
byly ihned zabavovány. V praxi to fungovalo následovně: první výtisk byl dodán
policejnímu ředitelství nebo místnímu státnímu zastupitelství (v menších městech bez
přítomnosti státní policie okresnímu úřadu). Policejní zmocněnec zaškrtl závadné texty a
označený výtisk poslal státnímu zastupitelství, které o návrhu policie finálně
rozhodovalo. Samotné rozhodnutí o cenzuře muselo být dále schváleno krajským
soudem. Vydavatel listu a odpovědný redaktor byli následně s nálezem obeznámeni
a ihned po vydání nálezu policejní aparát zabavil všechny hotové výtisky.62 V závěru
období první republiky se také přidala cenzura v podobě tzv. cenzurních proluk (bílých
58
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http://ftp.aspi.cz/opispdf/1923/023-1923.pdf
62
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míst). Pokud se „závadné“ texty v některém periodiku opakovaly, mohl soud dočasně
pozastavit vydávání daných novin.63
Cenzura v praxi dopadala hlavně na tištěná média, která se ideově vyhrazovala
k charakteru první republiky (zejména ve 20. a 30. letech 20. století). Šlo zejména
o proněmecká, komunistická či bulvární periodika. Konfiskaci článků však můžeme
nalézt také například v Národních listech, které jsou v této práci využívány. 64
V západní Evropě ležel tisk spíše v rukách soukromých vlastníků. V ČSR,
po vzoru Rakouska-Uherska, byly tisk i média obecně úzce spjaty s politickými stranami.
Podobu naší mediální krajiny tak silně předurčoval právě stranický tisk. Zajímavostí je,
že politické strany nebyly právními subjekty. Volební zákony hovořily o „volebních
stranách“, které byly chápány jako dočasné instituce ustavené pouze pro účel voleb. Ve
skutečnosti však politické strany fungovaly jako dlouhodobé útvary. Zákon ale vzhledem
k podstatě volebních stran zakazoval vlastnit nemovitý majetek. Strany tak legálně
nesměly vlastnit vydavatelství a tiskárny. Většina politických stran si tak vybudovala
tiskové podniky, v nichž měli rozhodující postavení straničtí funkcionáři.65 Strany
samozřejmě stranické noviny a časopisy také náležitě finančně podporovaly. Velká část
prvorepublikových deníků by bez stranických dotací ani nemohla vycházet, protože byla
ztrátová. Je důležité si uvědomit, že ač se některé noviny považovaly za nadstranické
(například deník Národní politika), rozhodně nemůžeme říct, že šlo o listy politicky
nezaujaté, objektivní či neutrální, tak jak je chápeme v dnešní době.66 Tato skutečnost
podle mého názoru mohla nepřímo přispět také k šíření konspiračních teorií v tisku.
Noviny totiž přispívaly k mocenskému boji a nepokrytě podporovaly své vlastní politické
strany.
Jak již bylo zmíněno, strany nemohly noviny přímo vlastnit. Každá větší strana
však měla svůj list, který samozřejmě náležitě finančně podporovala. Nešlo přitom jen
o celostátní noviny. Pod dozorem řady stran vznikaly také regionální listy a časopisy se
specifičtějším zaměřením na jednotlivé společenské skupiny. Šlo například o sportovní a
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kulturní periodika či o časopisy pro mládež a ženy (ty měly již od roku 1918 volební
právo).
Některé velké deníky měly oproti dnešní době jedno velmi zajímavé specifikum.
Vydávaly se totiž většinou dvakrát denně. Stranická politika byla více prosazovaná
v ranních vydáních, tzv. raníkách. V těch si mohli lidé přečíst o jednotlivých politických
postojích, názorech, schůzích a komentářích, nechyběly reakce na činnost konkurenčních
politických stran apod. Značná část novin měla v ranním vydání úvodník. Ten se politicky
vyjadřoval k těm nejdůležitějším otázkám dne. Večerní vydání novin, tzv. večerníky byly
méně politické a cílily na širokou veřejnost. Jejich hlavním cílem byl zisk.67 Večerníky
neměly tolik politický obsah, přinášely poutavé články z různých sfér života, častěji
používaly fotografie a měly i zajímavější grafické zpracování. Večerníky měly tendenci
se přibližovat zahraničnímu bulváru, není tedy divu, že u čtenářů rostla jejich obliba.
Samotný bulvár se v českém prostředí začal rozvíjet v polovině 20. let minulého století.
Velký podíl na rozvoji bulvárního tisku nesl tiskový koncern Tempo vlastněný
významnou postavou prvorepublikových dějin Jiřím Stříbrným (Jiřímu Stříbrnému se
bude podrobněji věnovat kapitola 10). Tempo vydávalo například Pondělní list, Večerní
list, Nedělní list nebo list Expres. Pro svůj obsah, který komentoval například vraždy,
loupeže, politické aféry, soukromý život známých osobností tehdejší republiky atp. se
bulvární tisk často stával předmětem zájmu cenzury.68
Společně s rostoucí prosperitou první republiky rostla také obliba novin
a časopisů. Dle Československého ústavu bibliografického v roce 1920 na území ČSR
pravidelně vycházelo 2259 listů, z toho bylo 1521 psaných česky a 738 cizojazyčných.
V roce 1925 už na území tehdejšího Československa vycházelo 2800 periodických
publikací (z toho 775 ryze politických deníků a týdeníků), v roce 1930 to bylo již 3933
titulů (z toho 914 politicky zaměřených). Je tedy vidět, že vlivem nižších nákladů na tisk
a s tím spojené rostoucí oblíbenosti se zvyšoval i vliv periodik na celkovou společnost.69
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V této práci se však budeme zabývat třemi prvorepublikovými deníky, které ve
své době byly významnými tituly se značnou čtenářskou základnou. Konkrétně půjde
o Lidové noviny, Národní listy a České slovo.

5.1 Lidové noviny
Lidové noviny vznikly 16. 12. 1893 v Brně, a to sloučením olomouckého časopisu
Pozor a Moravských listů. Jejich zakladatel Adolf Stránský sloučení inicioval.70 Adolf
Stránský byl současně také zakladatelem Lidové strany pokrokové na Moravě. Původním
směřováním „Lidovek“ měla být jakási moravská obdoba Národních listů.71
Lidové noviny vycházely do roku 1905 pouze odpoledne, zpravodajství v nich tak
nebylo příliš aktuální, často navíc hlásaly stanoviska výše zmíněné strany (až do roku
1908 noviny v úvodníku pravidelně přinášely stanoviska strany72). Z ranního vydání se
následně roku 1909 stalo hlavní denní vydání. Zajímavostí je, že tyto noviny měly jako
jedny z malá svého zahraničního zpravodaje, konkrétně jím byl Karel Z. Klíma (pozdější
šéfredaktor a ve 20. letech zakládající člen pražské redakce pozn.) ve Vídni.73 Tento fakt
novinám značně zvyšoval prestiž. K růstu oblíbenosti Lidových novin přispěl také sám
zakladatel, Adolf Stránský, který se (společně s redaktorem Arnoštem Heinrichem)
později stal poslancem revolučního Národního shromáždění.74
Za první republiky zažívaly Lidové noviny doslova zlatý věk. Působili v nich
velikáni české literatury. Namátkou například Karel Čapek, Fráňa Šrámek, S. K.
Neumann, Karel Poláček a další. List se u čtenářů těšil velké oblibě, a to nejen díky
Stránskému, ale také Arnoštu Heinrichovi, který se v září roku 1919 stal šéfredaktorem a
díky své přísnosti z Lidových novin vybudoval respektovaný československý deník.
Arnošt Heinrich působil jako šéfredaktor novin až do roku 1927 a poté od roku 1930
až do své smrti v roce 1933. V mezidobí byl šéfredaktorem Karel Zdeněk Klíma. Mimo
70
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zmíněných jmen, zde byli ještě další významní redaktoři, kteří Lidovým novinám vtiskli
tvář, například F. Peroutka75, K. Engliš76, nebo E. Bass77.
Od roku 1925 se Lidové noviny staly tiskovým orgánem Národní strany práce.
Tato strana vznikla z iniciativy Jaroslava Stránského (syna zakladatele Adolfa
Stránského). Po špatných výsledcích ve volbách v roce 1925 a následně neúčasti
ve volbách 1929 strana zanikla, Lidové noviny byly ale vydávány dále. Je však důležité
zmínit, že Lidové noviny se hlásily příslušností k Národní straně práce pouze v úřední
registraci, a ne v textu podnázvu nebo vydavatelských údajích samotných novin. Pro
potřeby propagace politiky Národní strany práce vznikaly na Moravě další listy
(například Jihlavský týden, Náš kraj, Znojemský týden aj.).78
Nutno říci, že ač navenek noviny proklamovaly nadstranickost (mimo let 19251930), po celou dobu své prvorepublikové existence Lidové noviny podporovaly politiku
„Hradu“ (tedy Masaryka a Beneše), kteří do obsahu novin sami zasahovali. „Lidové
noviny byly mluvčími demokratické strany české buržoazie, vyznávající politiku
Masarykovu a Benešovu, tedy politiku tzv. hradní skupiny. Jejich hlavními hesly byla
buržoazní demokracie, sociální reformismus, politický liberalismus, státotvornost,
bojovaly jak proti fašismu, tak proti komunismu.“79 Že noviny psaly tendenčně potvrzoval
například i Jaroslav Stráský, který v seriálu „Kapitoly v Lidovkách“ napsal: „jest právě
specialita našeho periodického tisku, že skoro všechen slouží politickým stranám a podle
toho to vypadá. Jinde si noviny hájí a pěstují individuální svébytnost a soutěží rostou, u
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Ferdinand Peroutka (1895-1978) působil mezi lety 1924-1939 jako politický komentátor Lidových
novin, patřl do kruhu tzv. Pátečníků, skupiny, která se scházela v Čapkově vile, nebo u prezidenta
Masaryka. Komentoval jak vnitřní, tak mezinárodní politiku. Během 20. a 30. let byl častým kritikem
nacismu a komunismu. V roce 1924 se stal hlavním úvodníkářem Lidových novin. Po celou dobu své
novinářské kariery byl příznivcem politiky prezidenta Masaryka (KOLÁŘ,1998: 194)
76
Karel Engliš (1880-1961) byl významnou politickou osobností první republiky. Šestinásobný ministr
financí, od roku 1934-1939 guvernér Národní banky, zakladatel Masarykovy univerzity a do roku 1925
člen národně demokratické strany. Patřil k velkým obdivovatelům prezidenta Masaryka (KOLÁŘ, 1998:
50)
77
Eduard Bass (1888-1946), vlastním jménem Eduard Schmidt byl zpěvák, spisovatel, fejetonista, ale
zejména redaktor Lidových novin a to mezi lety 1920 – 1942, od roku 1933 do roku 1938 byl dokonce
jejich šéfredaktorem. Společně s Karlem Čapkem zásadním způsobem určoval podobnu Lidových novin.
(Osobnosti - Česko Ottův slovník 2008, s. 35)
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KUBÍČEK, Jaromír. Český politický tisk : na Moravě a ve Slezsku v letech 1918-1938. v Brně: Blok,
1982. s. 152
79

BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III. díl, Český a slovenský tisk v letech
1918-1944. Praha: Novinář, 1988. s. 32
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nás se rajonují oblasti podle stran.“80 Noviny byly tak úspěšné stejně jak byla úspěšná
politika a pevná pozice právě Masaryka s Benešem. Pomyslným pádem z vrcholu se staly
zářijové události roku 1938. Mnichovská dohoda předznamenala pád první republiky a
s ním i pokles oblíbenosti „Lidovek“.81 Noviny však pravidelně vycházely až do roku
1952. V roce 1988 se noviny vrátily v podobě samizdatového vydání. Po Sametové
revoluci začaly Lidové noviny opět vycházet oficiálně a vrátily se k podobě deníku,
v jehož režimu fungují dodnes.82

5.2 Národní listy
První číslo deníku Národní listy vyšlo již 1. ledna 1861. Mezi zakládajícími členy byli
například František Palacký, František Ladislav Rieger a Jan Evangelista Purkyně.
Formální majitel novin a současně člověk, který získal koncesi pro vydávání listu, byl
muž jménem Julius Grégr. Ten byl vybrán zakladatelským družstvem, protože byl
veřejnosti neznámý a měl větší šanci koncesi získat, než jeho společníci. 83 Národní listy
se pak na následující desetiletí staly nejúspěšnějším českým deníkem, který poutavě
reflektoval politická témata i kulturní život. Už v 70. a 80 letech 19. století vycházely
dvakrát denně – ráno a večer.84
Grégr vlastnil Národní listy až do své smrti v roce 1896. Následně byl deník majetkem
rodiny Grégrovy, a to do roku 1910, kdy ho získaly Pražské akciové tiskárny. Ty ovládala
strana Mladočechů vedená Karlem Kramářem. Vlivem zmíněného Kramáře se Národní
listy staly stranickým orgánem Mladočechů.85
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Následně se zmíněný deník stal
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BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III. díl, Český a slovenský tisk v letech
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Lidové noviny 1893-2013 [online], Praha, 2014, [cit 2020-21-10]. Dostupné online z
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Lidové noviny 1893-2013 [online], Praha, 2014, [cit 2020-21-10]. Dostupné online z
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Hoch, K.: Dějiny novinářství od r. 1860 do doby současné. Československá vlastivěda, sv. sedm.,
Praha 1933
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KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál,
2010. s. 19-21 ISBN 978-80-7367-698-8
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Mladočeši byla přezdívka pro přívržence Národní strany svobodomyslné, kterou od roku 1897 vedl
Karel Kramář, po 1. světové válce se strana sloučila s Českou stranou státoprávně pokrokovou a částí
České strany pokrokové. Dále se připojila ještě Lidová strana pokroková na Moravě a Národní strana
(přezdívaná staročeši). Toto uskupení přijalo název Československá národní demokracie. Předsedou
strany byl Karel Kramář. (KOLÁŘ,1998: 133-135)
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MALÍŘ, J. MAREK, P. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a v
Československu 1861–2004. 1. díl. Brno, 2005, s. 160-161
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oficiálním stranickým tiskem Československé národní demokracie.

87

Z toho plynul i

politický směr, ke kterému se Národní listy přikláněly. Pravicový deník nešetřil kritikou
hradní politiky, vyčítal jí mimo jiné to, že má slabé národní cítěni. Ve 20. letech se začal
přiklánět k italskému fašizmu a naopak odsuzoval komunismus.88
Čtenáři Národních listů byli dle Beránkové zejména „majitelé továren, ředitelé bank,
spořitelen a různých průmyslových podniků, zámožní advokáti, lékaři a živnostníci.“89
V roce 1918 došlo v Národních listech k velkým personálním změnám. Z redakce
odešel například Karel Čapek, Josef Čapek, Jan Herben, a další (všichni zmínění autoři
následně působili také v Lidových novinách). Zůstal pouze známý spisovatel Viktor
Dyk90. Politické záležitosti reflektovali zejména Vincenc Červinka91, Josef Hudec92,
z politiků pak dlouholetý předseda Československé národní demokracie Karel Kramář
nebo také její dlouholetý člen a publicista František Hodáč. Významné postavení měla
v redakci také rodina Sísova. František Sís byl ředitelem Národní listů, jeho žena
Miloslava byla korespondentkou z Paříže, Vladimír Sís (bratr Františka) pak
zahraničněpolitickým redaktorem. Nesmíme opomenout ani Ladislava Tůmu93, který
pracoval na pozici odpovědného redaktora, nebo Karla Policara94,
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BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do
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88
BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III. díl, Český a slovenský tisk v letech
1918-1944. Praha: Novinář, 1988. s. 170-172
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tamtéž
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Viktor Dyk (1877-1931) - básník, dramatik, publicista a také politik. Byl velkým odpůrcem tzn.
„hradní politiky“, kterou mimo Národní listů kritizoval například i v díle Ad usum pana presidenta
republiky. Působil jako nejdříve jako poslanec a následně jako senátor za národní demokraty.
Příležitostně také přispíval do krajně pravicového časopisu Vlajka (KOLÁŘ,1998: 48)
91
Vincenc Červinka (1877-1942) působil v Národních listech mezi lety 1919-1934, mimo politické
články se věnoval literární a divadelní kritice a překladu ruských textů do češtiny. Byl také předsedou
Syndikátu denního tisku československého. (Biografický slovník českých zemí 2009, s. 69)
92
Josef Hudec (1873-1957) byl nejen novinář, ale také politik. Zasedal v Národním shromáždění, a to
nejdříve za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, následně za Socialistickou stranu
československého lidu pracujícího a konečně za Československou národní demokracii. V posledně
jmenované straně působil od roku 1923 a současně svými články přispíval do Národních listů a také do
fašistického deníku 28. říjen. (KOLÁŘ: 1998, s.104)
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Ladislav Tůma (1876-1956) zvaný Zevloun působil v Národních listech jako odpovědný redaktor mezi
lety 1917-1934. Nezabýval se však jen politickou publicistikou, psal také humorné fejetony a komentáře.
Celoživotní náplní jeho literární činnosti se stalo téma svobody. Často psal o mezinárodních událostech,
vždy však s akcentem na dějiny československé. (FORST, 2008: 1038)
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Karel Policar působil od roku 1919 ve večerním vydání Národních listů jako odpovědný redaktor na
přelomu 20. a 30. let pak jako šéfredaktor. (Národní Listy: jubilejní sborník: 1861-1941, 1994: 175)
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Dle dostupných informací vycházelo v polovině 30. let ve všední dny 20 tisíc výtisků
ranního vydání Národních listů. Patřily tak společně s Lidovými novinami (45 000
výtisků), Venkovem (30 000 výtisků), Právem lidu (40 000 výtisků), Českým slovem
(25 000 výtisků) a Rudým právem (25 výtisků) k vůbec nejprodávanějším ranním
deníkům na území tehdejšího Československa.95
Národní listy zanikly v květnu roku 1941 vlivem zákazu v tehdejším protektorátu.96

5.3 České slovo
První vydání Českého slova vyšlo v březnu roku 1907 jakožto ústřední tiskový
orgán Národní sociální strany.97 Vznik tohoto deníku inicioval zakladatel národních
socialistů Václav Klofáč v roce desátého výročí od založení strany. Původním majitelem
a vydavatelem Českého slova bylo Vydavatelské družstvo. Od roku 1910 tento list spadal
pod tehdy největší novinářský koncern – Melantrich. Prvním odpovědným redaktorem a
zároveň šéfredaktorem se stal Jiří Pichl.98 99 Během 1. světové války bylo jeho vydávání
na krátký čas zastaveno, poté vycházelo pod názvem Naše slovo, aby se koncem roku
1918 opět přejmenovalo na původní České slovo.100 Politickým směřováním šlo o
„prohradní“ list, který proklamoval nacionalismus, útočil na komunistickou stranu a
koketoval se socialismem.101
Začátkem 20. let, konkrétně v roce 1923, přibývá do portfolia nakladatelství
Melantrich také Večerní České slovo, které se díky pestré škále, poutavosti článků
a pravidelné sportovní rubrice brzy stane nejrozšířenějšími novinami na území tehdejšího
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Československa. Pod vedením Františka Frabša102 jako šéfredaktora a odpovědného
redaktora Rudolfa Kepky103, respektive Luďka Stránského, se ve 30. letech stane Večerní
České slovo vůbec nejrozšířenějším deníkem ve střední Evropě. Denní počet výtisků se
vyšplhal až na číslo 500 000.104 V tomto období už v čele Českého slova stojí Otakar
Skýpala105, který v roce 1928 nahradil na pozici šéfredaktora i odpovědného redaktora
Jiřího Pichla. Skýpalu pak v roce 1930 na krátkou chvíli nahradil bývalý šéfredaktor
Lidových novin K. Z. Klíma. 106 Jak do Českého slova, tak do Večerního Českého slova
samozřejmě přispívali také čelní představitelé národní socialistů a její hlavní ideologové.
Jmenovitě například samotný předseda strany Václav Klofáč, Fráňa Zemínová 107, Emil
Franke 108 či univerzitní profesor Jan Blahoslav Kozák.109
Mimo ranního Českého slova a Večerního Českého slova vycházelo také Nedělní
české slovo, to mělo dle Pasáka začátkem 40. let náklad 322 000 výtisků.110
Deník České slovo se udržel až do roku 1994, kvůli ekonomickým problémům
způsobeným druhou světovou válkou byl však nucen přejít na týdenní periodicitu
vydávání. Večerní České slovo vycházelo v deníkové podobě až do konce války.

102
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Následně noviny začaly publikovat pod různými názvy (Osvobozené České slovo,
Svobodné slovo, či jen Slovo) až do roku 2001, kdy deník zanikl.111

6

Metodologie výzkumu

6.1 Téma výzkumu
Hlavním tématem diplomové práce je výzkum a komparace dobových médií a
jejich interpretace tří kauz (smrt Milana Rastislava Štefánika, Gajdova aféra a údajná
nákaza poslance Stříbrného syfilisem), které významným způsobem ovlivnily dění
během první československé republiky. Na těchto kauzách bude následně zkoumáno, zda
nesou znaky a charakter konspiračních teorií.

6.2 Cíl výzkumu
Cílem výzkumu je zjistit, jak zvolená dobová média referovala o třech zmíněných
událostech, a porovnat toto poznání s dnes dostupnými informacemi. Zároveň také
nastínit, v jaké době se kauzy staly a zda politická situace a nálada v zemi nebyla hlavním
důvodem k jejich vzniku, tzn. zda tyto aféry vznikly nebo byly podpořeny konspiračními
teoriemi.

6.3 Metoda výzkumu
Pro potřeby této práce byla zvolena historická analýza, konkrétně historickosrovnávací metoda, jak ji popisuje Otto Zwetter ve své knize Úvod do studia dějepisu
a technika historikovy práce.112 Pomocí této metody budou v práci prozkoumány
a srovnávány mediální obrazy tří afér. Konkrétně půjde o smrt Milana Rastislava
Štefánika, tzv. Gajdovu aféru a údajnou nákazu poslance Jiřího Stříbrného syfilisem.
Při zkoumaní je důležité si předem definovat objekty srovnání, proto bude u každé kauzy
postupováno stejně. Nejdříve u zmíněných událostí budu zkoumat, jakým způsobem byly
interpretovány v dobových denících (v každé kauze budou předem zvoleny dva deníky)
111
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a jaké bylo politické pozadí během zmíněných afér. Informace, které budou zjištěny
z dobových článků, následně ověřím dle dnes dostupných informací, konkrétně například
z dokumentů z Národního archivu či odborné literatury zaměřující se na období mezi lety
1918-1938. V každé kauze se chronologicky zaměříme na to, jak byla aféra
komunikována právě dobovým tiskem, jednotlivé noviny mezi sebou budou porovnávány
a zároveň bude autor hledat důvody a příčiny vzniku konspiračních teorií, které se
objevují v daných denících. Dle Zwettera tkví nejzávažnější úskalí historicko-srovnávací
metody v „neuvážené a spontánní aplikaci bez předchozí průpravy“.113 Proto bude
v práci důležité vždy zasadit konkrétní událost do historického kontextu. V práci se dále
nelze omezit jen na povrchní srovnávání historických faktů, pro pochopení problematiky
je třeba se právě pomocí historického kontextu podívat na proběhlé aféry detailněji a
s přihlédnutím ke konkrétním událostem (například zda bylo šíření konspiračních teorií
reakcí na proběhlé volby atp.).114
Autor této práce si dále uvědomuje, že výsledek zkoumání také záleží
na zvolených denících. Špatná volba deníků může částečně narušit objektivitu zkoumání.
Přesto i s ohledem na tuto skutečnost volil noviny, které se zdají býti vcelku
reprezentativním vzorkem v dané aféře a kvůli rozdílné politické náklonnosti deníků
nabízí rozdílný pohled na zkoumané aféry.

7

Smrt Milana Rastislava Štefánika

7.1 Kontext události
Milan Rastislav Štefánik - astronom, politik, generál francouzské armády,
bojovník v 1. světové válce, spoluzakladatel Československa a bezesporu jedna
z největších osobností našich prvorepublikových dějin. Díky svým kontaktům mezi
předními politiky Itálie a Francie značným způsobem přispěl k samotnému založení první
republiky. T. G. Masaryka díky svým konexím dostal do nejvyšších politických kruhů a
usnadnil tak zahraničnímu odboji trnitou cestu ke vzniku nové republiky. V roce 1916
113
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například dohodl budoucímu prezidentovi schůzku s francouzským premiérem Aristidem
Briandem. Tato schůzka se následně stala prvním krokem pro vytvoření tzv.
Československé národní rady115, ve které byl Štefánik místopředsedou. Jako agent tohoto
politického uskupení za samostatnost Československa podnikal Štefánik cesty například
do USA, Itálie a Ruska, kde se snažil získat dobrovolníky z řad krajanů pro vytvoření
vlastních vojenských jednotek. Štefánikovo úsilí se vyplatilo, začátkem roku 1918 se mu
podařilo vytvořit dvě československé divize v Rusku a jednu brigádu ve Francii. Koncem
roku 1918 už jako generál vedl československé jednotky na Sibiři. Ve stejném roce se
navíc stal ministrem vojska v prozatímní československé vládě.116
Vojenské aktivity na Sibiři měly zajistit rodícímu se státu výhodnou pozici
na nadcházejících mírových jednáních v Paříži. Zkraje roku 1919 byly jednotky ze Sibiře
staženy a Štefánik se vrátil zpět do Itálie, kde se během války rehabilitoval. Nově
vznikající stát potřeboval také vyřešit otázku orientace nově vytvořené armády v době
vojenských rozepří s Maďarskem. Štefánik se přikláněl k italské armádě, Beneš se chtěl
orientovat spíše na armádu francouzskou. Tím se mezi Štefánikem a Benešem rozhořel
značný konflikt, který se poté stal základem pro různé konspirační teorie, které ještě v této
práci přiblížíme. Štefánik dokonce nejednou obvinil Beneše ze zpronevěry. Dalším
bodem sváru byl podle Michala Kšiňana spor o to, kdo se stane druhým mužem vedle
Masaryka. Štefánik cítil, že má díky své misi v Itálii nad Benešem navrch. Jeho cesta na
Sibiř však kartami sympatií značně zamíchala. Po návratu z Ruska Štefánik poznal, že
má Beneš situaci pevně v rukách, s tím se však podle dobových svědectví nehodlal smířit.
Dalším faktorem bylo také to, že pro Štefánika v podstatě nezbylo místo v některé
vedoucí státní pozici „na výsluní“. Masaryk a Beneš plánovali Štefánikovi nabídnout
místo velvyslance v Paříži nebo Římě. S tím by se však ambiciózní Slovák jen těžko
smířil.118
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Jan Šeba, československý legionář a diplomat, vzpomínal: „Pokud by se vrátil
živý, pravděpodobně by se v republice hodně jiskřilo. Alespoň se připravoval, že do
čehokoli bude hlasitě promlouvat, a už po cestě si vyhrnoval rukávy.“119
Na nějaké pomyslné jiskření ovšem nedošlo. Štefánikův život vyhasl náhle,
a to ve věku nedožitých 39 let, konkrétně 4. května 1919 při leteckém neštěstí, kdy
nedaleko obce Ivanka havarovalo letadlo Caproni se Štefánikem a třemi Italy na palubě.
Vzhledem k nedostatečnému vyšetření celého incidentu a také zmíněným neshodám mezi
Štefánikem, Benešem a Masarykem se kolem smrti našeho bývalého ministra války
začaly rojit různé konspirační teorie.120
Ani sám Masaryk k celé situaci nepřispěl zrovna vzorově. Dle knihy Cesta
demokracie, kde jsou zaznamenána znění všech projevů Masaryka od založení republiky,
je vidět, že se TGM v týdnu mezi smrtí a pohřbem Štefánika o tomto spoluzakladateli
první republiky ve svých projevech vůbec nezmínil. Navíc jak tvrdil Antonín Švehla,
když Masaryk obdržel zprávu o letecké katastrofě a Štefánikově smrti, řekl po chvíli
ticha: „To je dobře.“121
O nějakém atentátu však s velkou pravděpodobností nemůže být řeč. Autorská
dvojice J.J. Duffack (Josef Dvořák a Ján Dziak) v knize Štefánik a Československo uvádí:
„Jsme si naprosto jisti, že pokud tyto dokumenty (dokumenty ohledně vyšetřování pádu
letadla a Štefánikovy smrti pozn.) nebyly zfalšovány, nebo dodatečně upravovány (a
vůbec nic v nich ani na nich nenasvědčuje, že by se o to někdo byť i jen pokusil), není
možné ani náznakem uvažovat o nějakém spiknutí, o atentátu, jehož cílem by mělo být
sestřelení letu s generálem Štefánikem.“122 Podle Dvořáka a Dziaka se proslýchalo, že
sestřelení letadla měl prý nařídit Edvard Beneš, který Štefánika viděl jako svého
konkurenta při budoucí volbě československého prezidenta.123 Mimo atentátu se začaly
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objevovat také názory, že letadlo se Štefánikem mohlo býti sestřeleno omylem, bylo totiž
jen těžko k rozeznání od maďarských letadel.124 Zde je však zásadní informace, podle
které „posádkový velitel v Bratislavě poslal všem armádním oddílům na území Bratislavy
fonogram č. 2278, ve kterém přísně zakazoval střílet na jakékoliv letadlo „až do skončení
rozkazu“.“125 Zároveň dle zmíněné autorské dvojice velitel upozorňoval své podřízené,
aby si nespletli italské vlajky s maďarskými a sdělil jim informaci, že každým dnem se
očekává Štefánikův přílet. Z Němečkovy knihy Vojenská letadla. Letadla první světové
války je navíc možné vyčíst, že Itálie své letouny označovala kruhovými kokardami
v pořadí zelená, bílá a červená. Maďaři však od 25. března 1919 používali místo vlajek
červenou hvězdu.126 Navíc svědectví ohledně možného sestřelení letadla se Štefánikem
se začala objevovat až o mnoho let později. To, jakým způsobem letoun spadl, také
nasvědčuje tomu, že nebyl sestřelen, ale že šlo buď o chybu pilota, nebo spíše o
technickou poruchu na letounu.127

7.2 Mediální obraz Štefánikovy nehody z pohledu Lidových novin a
Národních listů
Jak jsem již v práci zmínil, Milan Rastislav Štefánik zahynul 4. května 1919.
Hned 5. května tedy titulní stranu obou deníků zaujímá zpráva, která o tragické nehodě
pojednává. Lidové noviny například píší: „Československý ministr války generál Štefánik
mrtev. Sřítil se s aeroplánem při návratu do vlasti.“128 Podle původní zprávy se letadlo
zřítilo zhruba ze 400 metrů kolmo k zemi a v místě dopadu se hned objevil černý sloup
dýmu. Když vládní zástupci přispěchali k letadlu, nalezli ho v plamenech. Generál
Štefánik ležel pět metrů od letadla obrácen tváří k zemi „s obličejem úplně
znetvořeným“.129 Stejně tak o události referují také Národní listy. Článek v Lidových
novinách však dále popisuje podrobnosti celé katastrofy a také zmiňuje to, že někteří
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1802-6265
125

29

vesničané tvrdí, že ještě před pádem letadla slyšeli výbuch.130 Ve večerním vydání
Lidových novin je Štefánikovi věnován jen krátký článek, ve kterém popisuje událost
očitý svědek. Ten říká, že se letadlo v doprovodu silného větru blížilo k letišti 6 km od
Bratislavy. Ve vzdálenosti 1 km od letiště se letoun snesl 10 metrů k zemi. Terén však
posádka uznala za nezpůsobilý, a tak se opět vznesla nahoru, kde se po opsaném oblouku
zřítili střemhlav k zemi. Když byl Štefánik nalezen, jeho srdce prý ještě bilo. Následně se
u něj našel pas, výstřižky novin, 8 tisícifrankových bankovek a dopisy.131 Ve stejnou dobu
Národní listy přináší méně článků o Štefánikovi, ani jejich obsah není příliš výjimečný a
spíše shrnují již zmíněné poznatky o Štefánikovi a nehodě.
Další den Lidové noviny adorují osobu Štefánika a popisují jak jeho činy
na frontě, tak jeho zásluhu na založení republiky, dále oznamují podrobnosti pohřbu a
také množství kondolencí, které do ČSR dorazily. Mimo to noviny dodávají také další
podrobnosti o smrti generála. Štefánikovo letadlo prý nebylo z důvodu nevyhovujícího
počasí vůbec očekáváno. Až v 11:30 přišla zpráva, že Štefánik ve 12 hodin přistane.
Místo přistání bylo vybráno a připraveno u Vajnor francouzskými důstojníky, ti kvůli
tomuto účelu speciálně přiletěli do Bratislavy. Let byl podle deníku klidný, náhle se však
letoun zřítil prudce kolmo dolů a následně se hned objevil sloup kouře. Z řítícího se stroje
prý seskočila jedna osoba, podle všech okolností šlo právě o Štefánika. Štefánikovo tělo
bylo nalezeno se zlámanýma nohama a rozbitou lebkou, jinak prý byla mrtvola
neporušena. Ostatní 3 mrtvoly ležely přímo u stroje a byly ohořelé, jedna z nich byla
dokonce zaklíněna pod strojem. V článku se můžeme také dočíst, že vál prudký vítr, který
v nižších vrstvách způsoboval nepředvídatelné víry.132
Další článek se v Lidových novinách objevuje 8. 5. 1919 a mimo podrobnosti
ohledně Štefánikovu pohřbu nepřináší další informace.133 Podobně je tomu i v Národních
listech, ty sice citují francouzský a švýcarský tisk, popisují Štefánikovo působení v Rusku
a velebí jeho krédo (Štefánik 5. prosince v Čeljabinsku pronesl k československým
vojínům a generálům následující věty: „Nepřicházím jako voják, nepřicházím dělat
kariéru. Tu jsem mohl dělat doma, kde jsem se mohl dát oslavovat. Jsme si vědom, že
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práce v této atmosféře podryje mé beztak chatrné zdraví, obávám se, že mně ještě více
znechutí politickou činnost. Konám to jen proto, poněvadž mně tak velí mé národní cítění,
mé svědomí.“134), nic nového o nehodě samotné však nesdělují.135
Následující den Lidové noviny přinášejí rozhovor s akademickým malířem
profesorem Otakarem Španielem, který byl Štefánikovým dobrým přítelem. Španiel se
rozhodl udělat odlitek Štefánikova obličeje a rukou. Společně s doktorem Kabelikem
udělali otisky obou rukou a také obličeje. Španiel se nechal slyšet, že dle jeho dobré
znalosti Štefánikovy povahy je jasné, že letadlo neřídil pilot, ale sám Štefánik. Podle něho
by při návratu do vlasti Štefánik nedovolil nikomu jinému, aby letadlo řídil. Letadlo se
však podle něj neřítilo k zemi kolno, ale v úhlu asi 45 stupňů. Takové náhlé zřícení prý
nelze vysvětlovat nějakou větrnou bouří. Počasí prý bylo podle svědků nevlídné, ne však
extrémní. Španiel proto začíná rozvíjet teorii, že Štefánik při řízení omdlel. „Znám
chorobu Štefánikovu, omdlel mi jednou v Paříži v drožce. A jeho choroba se nezlepšila,
naopak pádem letadla v Italii se zhoršila. Vysvětluji si tedy pohromu tím, že Štefánik
v letadle, vyčerpán a unaven dlouhohodinovým letem z Itálie, při své citlivosti rozčílen
návratem, podlehl náhle mdlobě a ztratil vládu nad svým přístrojem.“136 Podle jeho slov
nemohl vzhledem ke svému stavu ani vyskočit. Svědectví o tom, že někdo spatřil vyskočit
osobu těsně před pádem, pokládá za výtvor rozrušené fantazie.137
Dne 10. 5. 1919 se nám LN snaží nastínit proces, který předcházel Štefánikově
odletu. Vojenský zmocněnec československého velvyslanectví v Říme popisuje, že se
snažil Štefánika přemluvit, aby pro cestu zpět do vlasti využil železniční spojení. Štefánik
to však rezolutně odmítal se slovy: „Chci se vrátit domů, aniž bych se dotkl rakouské
půdy.“138 Ve stejném vydání se pak ještě vyjadřuje Edvard Beneš, který oceňuje jeho
činnost při tvorbě republiky.
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Den na to už se v obou novinách skloňuje Štefánikův pohřeb, bývalý generál je
zde veleben například Václavem Klofáčem139, generálem Piccionim140 či generálem
Pellém141 a je opět oceňována jeho zásluha při tvorbě první republiky.142143
Pozdvižení do v podstatě dávno uzavřené události vnese po více než sedmi letech
jistý Michal Lechta144. Ten dne 20. října 1926 zašle prezidentu Masarykovi dopis, ve
kterém líčí, že letadlo bylo sestřeleno vojskem československé republiky. Vojsko bylo
přesvědčeno, že se jedná o maďarský stroj, a tak na něj začalo pálit. Lechta dále tvrdí, že
když přijel k nehodě, viděl jednoho z Italů s prostřelenou hlavou.145
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taktéž 19. a 21. května přináší informace ohledně svědectví Lechty a zároveň otiskne
následující vyjádření ministerstva národní obrany (téměř totožné, jen stručnější vyjádření
přinesou i Národní listy ve svém čísle 118 z 21. 5. 1927 pozn.): „Michal Lechta zaslal
své vylíčení katastrofy generálnímu štábu kanceláří presidenta republiky v dopise ze dne
20. října 1926. Hned počátkem listopadu zahájilo ministerstvo národní obrany
vyšetřování o věrohodnosti Lechtových údajů. Toto vyšetřování je zatíženo tím, že svědci,
kteří byli při katastrofě a kteří by případně něco podstatného mohli vypovědět, jsou dnes
rozptýlení po celém území republiky, takže jejich pobyt musí býti namnoze zjišťován.
Proto není šetření dodnes skončeno. Jakmile se skončí, bude veřejnost o jeho výsledku
zpravena.“147 Hned následující den přináší noviny zprávu profesora Josefa Sedláčka,
bývalého ministerského tajemníka v Bratislavě. Ten zmiňuje, že zpráva je sice sensační,
ale nepravdivá. Podle něj byl: „příjezd generála Štefánika letadlem očekáván a
úřadujícím zástupcem vlády, vlastním referentem dr. Ivankem ohlášen asi v 10 hodin. Na
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kasárnách ihned byly vyvěšeny prapory… Když krátce před 12. hodinou auto se zástupci
vlády odjelo do Vajnor přivítat generála Štefánika, nikdo o možnosti katastrofy nic
netušil. Letadlo nedlouho předtím zakroužilo nad Bratislavou a klidně odletělo směrem
k letišti. O střelbě ve městě nebo u města nikdo nevěděl. Teprve později proskočily
pověsti, že na letadlo bylo stříleno – prý s maďarské strany. Lid chtěl míti tuto událost
hodně jasnou, ovšem znalci místních poměrů musili se těmto divokým pověstem
usmáti.“148 Sedláček dále zmiňuje, že Lechta si pravděpodobně spojil dvě události do
jedné. Na jaře stejného roku totiž nad Bratislavou opravdu letělo maďarské letadlo, na
které vojáci stříleli, letadlo se však bez viditelného poškození vrátilo do Maďarska.149
Den poté, tedy 23. května informují Národní listy, že deník Slovák (orgán ľudové strany)
přináší výpověď dalšího svědka, jistého Fr. Nitsche: „V okamžiku, když letadlo gen.
Štefánika přiletělo, viděl jsem na rohu dělostřeleckých kasáren vyzbrojenou stráž, což
jindy nebývalo. A ta byla první, která na letadlo střílela. Hned nato spěchal onen strážný
vojín do kasáren a alarmoval asi 40 jiných vojáků, kteří počli střílet na aeroplán z oken
druhého patra budovy a ze dvora kasáren, na což odpovídají cestující máváním bílými
šátky.“150 25. května 1927 Lidové noviny přichází s posledním článkem týkajícím se
Lechtovy osoby. Mimo opakování údajného Lechtova svědectví také přináší článek ze
Slovenského Denníku, který konstatuje, že Lechta není mezi svědky vyslechnutými
v květnu 1919 a že ho ani nikdo ze svědků na místě neštěstí neviděl.151 Ve stejný den
Národní listy přináší zprávu od jistého váženého lékaře (jméno nezmiňují): „Třetího dne
po smrti generálově jsem meškal v Bratislavě a mluvil se známým důstojníkem oddílu,
umístěného poblíž Vajnor. Ten mi sdělil, že zaměstnanci vojenské ekonomie, kteří
pracovali v poli u Vajnor, mu oznámili, že na Štefánikovo letadlo bylo stříleno kulometem
a že bylo sestřeleno152. Identitu onoho důstojníka prý redakce listu zná, není tedy těžké,
aby tohoto

důstojníka

ministerstvo

národní

obrany

vyslechlo.

Mimochodem,

při vyšetřování nařízeném samotným Masarykem se zjistilo, že na letadlo bylo údajně
opravdu vystřeleno. Autorem výstřelů měl být vojín Jozef Meško, který už v roce 1919
vypověděl, že jako strážný u dunajského mostu na letadlo několik ran vystřelil. Dle
vyšetřování bylo ovšem jasné, že z místa, odkud střílel, nebylo možné letadlo
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zasáhnout.153 Druhou stopou ve vyšetřování by mohl být ztracený Štefánikův kožich.
Ten byl totiž podle nejmenovaného svědka prostřelen. Tento kožich měl být dopraven na
vojenské velitelství, odtud přenesen do vládní budovy a později odevzdán památkovému
úřadu. Tam prý ale není. Kožich může podle svědka přispět k rozřešení celé události.154
Ještě více otázek přináší článek „Co praví Igor Štefánik o smrti bratra-generála“
z Národních listů. Podle Štefánikova bratra se generál nestal objetí omylu. Data, která
Igor Štefánik od roku 1919 shromáždil, svědčí o něčem jiném (list ale nezmiňuje o čem
konkrétně). Igor se prý před pár měsíci dozvěděl, že tajuplná katastrofa má být již brzy
osvětlena. Místo toho se ale „tajemná ruka“ snaží celou věc ještě více zahalit. Bratr
bývalého generála na konci ještě vyzývá případné svědky, aby oznámili bližší údaje o
tragédii.155 Zajímavé je, že až do konce období první republiky dále osobu Igora Štefánika
Národní listy nezmiňují, Lidové noviny o něm dokonce nemluví vůbec. V článku z 27.
května 1927 Lidové noviny píší: „Tendence je čistě politická a má nově rozdmýchat
ustalující se vlny československého života. Češi to byli – tak se čte mezi řádky nelogicky
uspořádaných výpovědí a úsudků – kteří způsobili smrt největšího Slováka.“156 Dle
zmiňovaného úřadujícího zástupce vlády dr. Milana Ivanky, podle Lidových novin
jednoho z nejvěrohodnějších svědků, jsou všechny domněnky naprosto absurdní a
pravděpodobně pochází z Maďarska. Pro tento národ jsou dle jeho mínění šířící se
spekulace ohledně Štefánikovy smrti „vítaným pomocníkem v rozšiřování přehrady mezi
Slováky a Čechy.“157 Noviny dále zmiňují, že Milan Ivanka, který mimo jiné působil
v roce 1919 jako šéf administrativního oddělení při ministerstvu slovenském v Bratislavě,
celou dráhu letu až do jeho pádu dobře a nepřetržitě viděl. Letadlo dle jeho slov
havarovalo z důvodu silného větru. Stejně tak celou událost popisují poslanec Jan Halla,
bývalý kapitán B. Bezdeka a redaktor Pácalta.158
Začátkem června, konkrétně 2. 6. 1927 otisknou Lidové noviny přepis dopisu
skladníka čs. drah v Bratislavě Leopolda Kramera. Ten měl v osudový den službu
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v bratislavském nádražním skladišti, během které pozoroval italský letoun se Štefánikem
na palubě. „Rány z pušek ani nic podobného nebylo slyšeti“159 píše Kramer.
4. září 1927 následně přichází Národní listy se zprávou, že tvrzení Lechty je
bezpodstatné, četnictvo naopak vydalo trestní oznámení proti Lechtovi za šíření
klamných zpráv. Lecht oznámil, že vláda nemá zájem na spravedlivé vyšetření celé
situace.160
Mimochodem, Masaryk Lechtu přímo nepřijal, rozhodl se však nechat celou věc
znovu vyšetřit. Ministerstvo obrany vytvořilo komisi, která vyslechla zhruba padesát
svědků (z řad četníků, vojáků a civilistů). Vyšetřování sice nepřineslo nové důkazy
o údajném sestřelení letounu, závěrečná zpráva však konstatovala, že nepravdivost
Lechtovy výpovědi nelze po tak dlouhé době prokázat. Tento závěr však nesvědčí o tom,
že by měl Lechta pravdu, spíše ukazuje, že znovu po téměř 10 letech důkladně vyšetřit
takový případ, s vyslechnutím všech svědků, kteří jsou roztroušeni po celém území
tehdejšího Československa, zkrátka není možné.161
Zmíněným článkem ze 4. září 1927 v podstatě v obou denících končí veškeré
dohady ohledně smrti bývalého generála Štefánika.
Konspirační teorie ohledně Štefánikovy smrti pak začínají vyvěrat na povrch opět
v druhé polovině 20. století. Většina těchto teorií162 se opírá o tvrzení, že šlo o politickou
vraždu, která byla nařízena Benešem a Masarykem (ti totiž prý nevěděli, co se
Štefánikem po válce), dle Kautského se však Štefánik mohl také stát obětí italského
a francouzského geopolitického zájmu ve střední Evropě.163 Těmto teoriím však i dnes
chybí jasné důkazy, ba co víc, vyšetřování naopak prokázalo, že za pád letadla nemohl
někdo další, nýbrž ať už porucha stroje, či lidská chyba. Navíc pokud by došlo k zasažení
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letadla či pilota, podle expertů by stroj nepadal kolmo k zemi, ale spíše by neovladatelně
plachtil a až poté se zřítil.164

7.3 Hlavní rozdíly ve způsobu komunikace letecké nehody generála
Štefánika v Národních listech a Lidových novinách
Lidové noviny co do počtu článků sice komentují zprvu smrt Štefánika častěji, ovšem co
se týče obsahu článků v prvních dnech po nehodě mezi nimi a Národními listy nenajdeme
téměř žádné rozdíly. V roce 1919 se zkrátka celá událost bere jako nešťastná nehoda a
noviny se jí dále nezabývají. Navíc se v květnu stejného roku naplno řeší Mírová smlouva
s Německem, která informace ohledně Štefánika vytlačí na druhou kolej. Změna nastává
v roce 1926, kdy svědectví Lechty znovu rozvíří debaty ohledně letecké nehody. Během
května se v Národních listech začínají objevovat teorie, že v na první pohled nešťastné
události může mít prsty někdo další. Nic z toho se však nepotvrdí. Oba deníky během
května přináší „zaručená“ svědectví (mimochodem těsně před volbami, které se konaly
27. května 1927), která mají v celé události udělat jasno. To se však nestane. Trestní
oznámení, které četníci vydají na osobu Lechty, následně uzavírá celou aféru z pohledu
první republiky a dále se již ve zkoumaných novinách neprobírá.

8

Gajdova aféra
Troufnu si říci, že aféra týkající se Radoly Gajdy165 je pravděpodobně nejznámější

a také nejrozporuplnější aférou, která bude v této práci zkoumána. Abychom mohli celou
aféru lépe chápat, je třeba si výše popsané události zařadit do širšího politického kontext.
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8.1 Kontext události
Roku 1925 proběhly na území Československa volby do parlamentu, šlo přitom o
první volby, v nichž se volilo na celém území bývalé první republiky. Tyto volby výrazně
zamíchaly rozvržením politických sil a stvrdily trend vzestupu antisystémových stran.
Z třísetčlenného zastoupení získala Komunistická strana Československa 41 poslanců,
Hlinkova slovenská ľudová strana 23 poslanců a Německá národně socialistická strana
dělnická 7 poslanců. Dosavadní národní koalice disponovala 146 mandáty ze 300, ztratila
tedy parlamentní většinu.166 Prezident Masaryk podle zvyklosti pověřil Antonína Švehlu
jako předsedu nejsilnější agrární strany, aby se pokusil o sestavení nové vlády. Po
Švehlově neúspěšném vyjednávání o nové koalici a potažmo vládě přebírá pomyslný
štafetový kolík lidovecký předseda Jan Šrámek. Ten je na přímou žádost Švehly u
Masaryka pověřen vést jednání o nové vládě. Šrámek se s žádostí o pomoc obrací na
Karla Kramáře, předsedu národních demokratů, kterému nabízí křeslo ministra financí.
Kramář, který v té době jedná se všemi pravicovými stranami včetně fašistů, však touží
po sesazení Masaryka či alespoň po postu premiéra, Šrámkovu nabídku tak odmítá.167 Na
průtahy s vytvořením vlády reaguje Masaryk pověřením o sestavení úřednické vlády Jana
Černého, který byl od roku 1920 do roku 1921 ministerským předsedou první úřednické
vlády tehdejšího Československa. Antonín Švehla se však chtěl úřednické vládě vyhnout
a sám zastávat post ministerského předsedy. Jeho narychlo sestavená vláda však není
dostatečně pevná a po třech měsících svého působení, během kterého se střídá jedna krize
za druhou, je jmenován úkolem o sestavení úřednické vlády opět Jan Černý.168
S odstupem času můžeme říci, že tato skutečnost celé politické situaci v zemi příliš
nenahrála. Koncem roku 1926 se však funkce předsedy vlády přeci jen ujímá Antonín
Švehla. Tzv. Třetí vláda Antonína Švehly byla složena z Republikánské strany
zemědělského a malorolnického lidu, Československé strany lidové, Německého svazu
zemědělců a venkovských živností, Německo křesťansko-sociální strany lidové,
Československé živnostensko-obchodnické strany středostavové, později se přidala ještě
Hlinkova slovenská ľudová strana a Československá národní demokracie. Šlo o první
vládu v dějinách Československa, ve které zasedli němečtí ministři, někdy se jí také
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aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2011, s. 33. ISBN 9788073678937
167
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přezdívá „Panská koalice“.169

170

Ani tuto koalici však neminuly „porodní bolesti“.

Národní demokraté sice ustoupili od svého hesla „Němci do vlády, my do revoluce“, ale
Kramář, vědom si své vcelku silné pozice, kladl Švehlovi přísné podmínky. Nepřál si,
aby se Beneš opět stal ministrem zahraničí, na tuto pozici chtěl dosadit Hodžu. Švehla
však po nátlaku Masaryka jeho podmínku neakceptoval. Kramář tak požadoval, aby
Benešův náměstek byl z řady Národních demokratů. Nakonec se jím stal historik Kamil
Kroft, který měl Beneše ve funkci „hlídat“. Tento kalkul se však Kramářovi nevydařil,
Krofta se s Benešem spřátelil a spolu se zasloužili o dobré fungování zmíněného
ministerstva.171 V nově vzniklé vládě se ministrem obrany stává dosavadní náčelník
hlavního štábu Jan Syrový. Radola Gajda jakožto první ze dvou zástupců velitele hlavní
štábu armády je tak 20. 3. 1926 jmenován právě jejím velitelem.172
Napětí nebylo znát jen na poli vrcholné politiky, ale také ve společnosti. Důvěru
v mladou republiku nabourávaly pravicové i levicové demonstrace, rostoucí národní
cítění Slováků a stále častější potyčky Čechů a Němců v Sudetech například kvůli
zpřísnění jazykových předpisů v neprospěch sudetských Němců. Přívrženci extrémní
pravice i levice veřejně mluvili o převratu a burcovali lid k svržení podle nich nefungující
demokracie. V roce 1927 se navíc měly konat prezidentské volby. Kvůli nestabilitě
vládnoucích stran v části veřejnosti sílila představa, že by měly být ústavou Masarykovi
rozšířeny pravomoci. Jan Herben Masaryka v novinách Národní práce173 vyzval
následovně: „Mnozí volají už dávno presidenta Masaryka, aby provedl takový převrat
jako v Polsku Pilsudski. Mnozí volají po diktatuře jeho.“174 Silně autoritativní režimy
nebyly v té době nikterak ojedinělé. Svědčí o tom například již zmíněný polský příklad,
Smetonův režim v Litvě nebo vojenské puče v Řecku a Portugalsku. V Československu
však navíc vyvstávala otázka, jakým způsobem dále budovat mladý stát. Buď jít cestou
silně národního státu, což by znamenalo utlačování národnostních menšin (například
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však podobného úspěchu nikdy nedosáhla a v roce 1930 se rozpadla.
174
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Němců). Taková cesta by se však rozhodně neobešla bez násilí, které v tomto směru bylo
Masarykovi

poněkud

cizí.

Případně

budovat

stát

občanský

v kombinaci

s nacionalistickým. Tím dbát také na práva národnostních menšin. Tato cesta se zdála být
pro první republiku poněkud přívětivější, ale ani ona se neobešla bez velké kritiky.175
Zkrátka režim se nacházel v částečné krizi, kterou se nejvyšší státní představitelé zkrátka
rozhodli řešit poněkud „po svém“.
Popsané události tak bezpochyby přispěly k tomu, proč celá aféra vznikla. Gajda
byl na důležitém místě faktického náčelníka hlavního štábu. Pokud se chtěla některá
ze stran či skupin pokusit o převrat, potřebovala mít jistotu podpory ozbrojených sil. Není
tedy divu, že byl Gajda během krátké doby nařčen ze špionáže pro Sovětský svaz a
zároveň z přípravy fašistického převratu, tedy z dvou ideově rozdílných činů. Gajdův
rozkol s Benešem a „Hradem“ začal v březnu 1926. Beneš se Gajdy údajně ptal, jestli má
armádu v ruce. Po Gajdově kladné odpovědi Beneš generálovi sdělil, že se může stát, že
bude potřeba změnit volební řád, možná i násilnou cestou. Pokud by nastaly problémy,
přišla by na řadu armáda. Gajda mu na to odvětil, že by nikdy nesvolil, aby se armáda
postavila za něco protizákonného. Beneš si tak byl vědom, že Gajdu nemá na své straně
a pokud by lidově řečeno „šlo do tuhého“, nemůže se na Gajdu a potažmo na celou
armádu 100% spolehnout.176 K neklidu Beneše a Masaryka přispěly také dvě velké
fašistické manifestace, které proběhly v dubnu a květnu roku 1926 na Slovanském
ostrově v Praze. V té době se začaly šířit zvěsti, že fašisté připravují převrat na den
zahájení všesokolského sletu v červenci roku 1926. Ještě reálnější podobu převratu
vtisknul článek „Hledá se generál“ napsaný sociálním demokratem Rudolfem Bechyně
(podle některých zdrojů byl článek buď napsán nebo objednán přímo T. G. Masarykem).
Článek naznačuje, že fašisté chystají puč a hledají vůdce, kterým by měl být voják.177

8.2 Mediální obraz Gajdovy aféry z pohledu Lidových novin a
Národních listů
Gajdova aféra se v novinách rozbíhá 9. července 1926. Lidové noviny v tento den
v krátkém článku oznamují, že: „Generál Gajda, náměstek náčelníka hlavního štábu
175
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odešel tyto dny na mimořádnou dovolenou, jejíž trvání není známo.“178 O tři dny později
už vychází v Lidových novinách delší článek, ve kterém stojí, že Gajda nedostal
zmíněnou dovolenou (nařízenou od 2. července) na vlastní žádost, ale byla mu udělena
ministrem národní obrany. List současně zmiňuje, že k tomuto kroku musel mít ministr
vážné důvody a nabádá čtenáře, aby čekali na oficiální vysvětlení a zdrželi
se nesprávných dohadů a respektovali mlčení ministra.179 Noviny zde využívají tzv.
strategii racionalizace, když se veřejnost snaží přesvědčit, že ministr obrany nemůže
sdělit konkrétní důvody, protože jinak by již tak učinil. Naproti tomu Národní listy se
hned od počátku staví na stranu Gajdy. Jejich článek, kde čtenáře informují o dovolené
Gajdy nese název Germanofilské intriky proti legionářskému generálu Gajdovi. V článku
se pak můžeme dočíst, že Berlínské „Vossische Zeitung“ označily Gajdu kvůli jeho
projevu na Sokolském sletu za fašistického českého generála, který během sletu otevřeně
povzbuzoval fašisty. Národní listy však toto nařčení odmítají a zároveň se pozastavují
nad tím, proč byla údajná zpráva z Vossische Zeitung nalezena pouze v korespondenci
ministerstva zahraničí, která otiskuje překlady ze zahraničního tisku. V číslech „Vos.
Ztg“, které mají Národní listy k dipozici, však otištěna nebyla. Následně nařkne Hrad a
„germanofily“, že chtějí Gajdu odstranit. Na konci nabádají národ, aby se „postavil proti
každému, kdo se odváží sesazovat jednoho z nejslavnějších bojovníků za svobodu
národa“.180 Z dnešního pohledu víme, že Lidové noviny nabádají čtenáře k trpělivosti
z jednoho prostého důvodu – hrají o čas. Žádné podložené důkazy o přípravách puče
vedené Gajdou nemají. Naopak Národní listy již od začátku vzhledem k nastalé politické
situaci cítí z aféry politické spiknutí. Nejen proto se neváhají velmi silně postavit na
stranu generála.
S přibývajícím časem, kdy se tzv. Gajdova aféra odehrávala, se články Lidových
novin prodlužují a mění se také jejich rétorika. Naopak Národní listy zůstávají ve svém
vyjadřování o Gajdovi velmi konzistentní. Velebí jeho schopnosti, zejména jeho odvahu
a snaží se čtenářům dokázat, že je Gajda populární osoba, která si zaslouží respekt.
Noviny zároveň útočí na odpůrce Gajdy a škatulkují je. Hned den po oznámení nucené
dovolené přichází Národní listy s článkem, ve kterém se čtenáři dozvídají, že sesazení
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Gajdy bylo podle dobře informovaného zdroje už dávno připraveno (není ale uvedeno
kým). Národní listy také nepřímo útočí na vládnoucí struktury v ČSR, když píší: „Kdyby
se měla zpráva (o připraveném sesazení Gajdy pozn.) potvrdit, znamenalo by to, že
v demokratické republice Československé jsou jednou z nejúspěšnějších metod, jak docílit
odstranění čestných, ale nepohodlných osob – pusté demagogické štvanice“.181
Dne 16. 7. 1926 Národní listy obviňují z pokusu o odstranění Gajdy Sociálně
demokratickou stranu. Sociální demokraté tak údajně činní kvůli neshodám mezi Gajdou
a jejich poslancem Rudolfem Bechyně (zmíněný Bechyně do celé aféry velmi silně
přispěl svým již zmíněným článkem „Hledá se generál“, který byl zveřejněný ve
stranickém listu Právo lidu v květnu roku 1926).182
Na články obviňující politické strany reagují

18. července Lidové

noviny článkem, který přímo útočí na Národní listy jako médium, které zbytečně celou
aféru politizuje a podněcuje lidi k nedůvěře v armádu ČSR. Redaktor také viní NL
ze zostuzení armády a pověsti státu v očích cizích států. Nezapomíná navíc znovu
upozornit čtenáře, aby byli trpěliví a počkali na případné oficiální vysvětlení důvodu,
proč byl Gajda poslán na nucenou dovolenou.183 Hned následující den vychází další
zmínka o Gajdovi, a to přímo na titulní straně Lidových novin. Článek již konkrétně
nenapadá Národní listy, ale útočí na přílišné politické vazby v armádě a zároveň
upozorňuje, že pokud je takto vysoko postavený voják odstaven, má pro to armáda
pravděpodobně velmi závažný důvod. Stranou by tak měly jít sympatie i antipatie jeho
politických kolegů a celá věc by se měla řádně prověřit. V článku je zmíněna také jakási
záhadnost Gajdova obrazu v očích veřejnosti. Opět však nepřináší žádné vysvětlení, které
by čtenářům alespoň trochu osvětlilo celou situaci.184 Národní listy den poté vydávají
článek s názvem „Nová kampaň proti generálu Gajdovi“. V tomto článku znovu opakují,
že aféra byla předem připravena a že již brzy dojde k odhalení tohoto „komplotu
hanebného a zločinného“. Otevřeně zde napadají Právo lidu, které se podle nich snaží
tuto vymyšlenou aféru zbytečně znovu rozvířit. List zároveň kritizuje výše zmíněný
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deník, že zbytečně zneklidňuje armádu a shazuje nás v očích našich zahraničních
spojenců.185
Mimo tlaku na nevinu Radola Gajdy publikují Národní listy také články, které
adorují Gajdovu osobu. Například 20. 7. noviny otisknou článek, kde přinášejí zpověď
vojáků ruských legií, kteří o Gajdovi mluví jako o přátelské osobě, která nejednala nijak
nadřazeně a chovala se velmi hrdinsky, vojáci současně Gajdovi vyjadřují podporu
a hlásají, že když zvítězil na frontě, musí zvítězit i před pomlouvači.186 Zajímavou, avšak
ne příliš překvapivou taktiku volí Národní listy i v následujících vydáních. Dne 29. 7.
vydávají článek, který opět zdůrazňuje, že pomluvy ohledně generála Gajdy škodí pověsti
armády v celém světě. Co je však nové, je tlak na tehdejšího ministerského předsedu Jana
Černého. „Pane ministerský předsedo dre Černý! Jste zodpověden jako šéf vlády za
pověst našeho státu, za pověst naší armády, za klid v zemi. Jest Vaší povinností, abyste
do této hnusné, bídnými prostředky vedené kampaně zasáhl… bezodkladně učinil jasno,
veřejnost informoval, nevinným zjednal zadostiučinění a viníky dal exemplárně
potrestati!“.187 Národní listy tak tlačí přímo na jednoho z vedoucích představitelů státu,
aby v celé věci udělal jasno. To je značně jiný pohled na věc, než měly do té doby Lidové
noviny, které čtenáře zejména vyzývají k trpělivosti. Není divu, Lidové noviny neměly
proti Gajdovi žádný spolehlivý důkaz. Ve stejný den pak ještě Národní listy píší, že jistý
bývalý major Jaroslav Kratochvíl a Ivan Solověv (Gajdův bývalý důstojnický sluha,
později Gajdův zahradník a udržbář188) zastoupený právníkem Václavem Boučkem189
měli přinést zprávu o tom, že měl Gajda údajně dostat pět tisíc korun od bolševiků, aby
jim donášel. Dr. Jan Karlík190 se prostřednictvím Národních listů ptá: „Bylo možno vůbec,
aby výpovědi takovéhoto člověka přivedly generála na nucenou dovolenou? A přímo
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morálně zdrcen odpovídá: „Všichni jsme viděli, že ano!““.191 To je v podstatě první
moment, kdy se prostřednictvím Národních listů dozvídáme, co mohlo stát za nástupem
Gajdy na nucenou dovolenou.
Pokud Lidové noviny k celé kauze přistupovaly na první pohled celkem
nestranně, 30. 7. 1926 lehce přehodnocují svůj postoj. Aféře je věnovaná téměř celá druhá
strana Lidových novin. Navíc je zde vidět značná změna vnímání generála Radoly Gajdy,
z neutrálních vyjádření se noviny začínají otáčet proti němu. Konkrétně už se zde začíná
aféra popisovat. Zmíněný tisk začíná stejně jako Národní listy tlačit na ministerstvo, aby
zveřejnilo bližší informace o celém případu. Národní listy ve stejný den aféře věnují celou
titulní a značnou část druhé strany, vše je uvozeno nadpisem „Světový skandál s „aférou“
gen. Gajdy!“. Znovu popisují známé detaily aféry, zároveň však přináší mnoho novinek.
Vůbec poprvé se zmiňuje, že byl náčelník armády obviněn ze špionáže pro bolševiky.
Toto obvinění však noviny pomyslně shazují ze stolu, když zpochybňují zdroje, které tuto
informaci přinesly. Přináší také vyjádření zmíněného doktora Jana Karlíka, člena
Československé obce legionářské, který k celé aféře vydal brožuru. V ní obviňuje
Edvarda Beneše z toho, že je hlavním strůjcem nenávistné kampaně proti Gajdovi. Karlík
dále zmiňuje, že Gajda je odpůrcem fašismu a opět zdůrazňuje, že hon na osobu Radoly
Gajdy je promyšlenou kampaní pro jeho odstranění z vedoucí funkce v armádě.192 (Ironií
osudu je, že Karlík ve stejném roce spolu s Gajdou vstoupili do Národní obce fašistické.
V roce 1927 se dokonce Gajda stává předsedou NOF. Nutno však podotknout, že
fašismus byl ve 20. letech minulého století vnímán jinak, než je tomu teď. Šlo o silně
národovecké hnutí, které se stavilo proti německé expanzivní politice, komunistům a
katolíkům. Součástí fašistických hnutí byla například velká část sokolů, nechyběli
zástupci inteligence i pracující lidé).193
Ve stejný den vydávají Lidové noviny článek, ve kterém se velmi silně ohrazují
proti tomu, že za Gajdovou nucenou dovolenou stojí Edvard Beneš, kterého z účasti na
celé aféře nařkly například právě zmíněné Národní listy. A dále čtenáře informují
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o konspiraci, že proti Gajdovi byla vznesena obvinění – podezření z vyzvědačství proti
Francii ve prospěch SSSR.
Z dnes dostupných informací však víme, že šlo o obvinění, které postrádalo
jakékoli věcné důkazy.194
Solověv (nazývaný také Vaňka) tvrdil, že mu v roce 1921 generál Gajda před
odjezdem do Francie řekl, že z Paříže bude Rusům dodávat zprávy. Solověv pak následně
v jídelně Gajdova bytu našel obálku s nápisem „5000 Kč“, který psal Krakověcký195
Gajdovi. A také dopis, ve kterém Gajda prosí Krakověckého, aby přijal dva Francouze,
kteří mají přijet do Prahy. Ve vlaku pak následně slyšel podezřelý rozhovor Gajdy s jeho
manželkou, při kterém Gajda řekl, že odejde do Sovětské svazu a vstoupí do Rudé
armády. Gajda popřel pravost těchto informací a při výslechu řekl, že se Solověv nemohl
v danou dobu (ráno) do Gajdovy jídelny dostat, protože do jídelny se chodilo přes ložnici,
ve které Gajda se svou ženou spali a přes noc ložnici zamykali. Dopis, ve kterém se psalo
o přijetí oněch dvou Francouzů, se týkal dvou podnikatelů, kteří chtěli v Sovětském svazu
navázat obchodní styky a Krakověcký se podle jeho slov stýkal s členy sovětské obchodní
mise v Praze. Podle Gajdových slov nemohl Solověv ani vyslechnout jakýkoliv rozhovor
mezi ním a jeho ženou, protože manželé v tu dobu cestovali první třídou, zatímco Solověv
jel třídou druhou.196 Dalším člověkem, který svědčil proti Gajdovi, byl Jaroslav
Kratochvíl, bývalý legionář, bolševický sympatizant a Gajdův nepřítel po události, při
které ho Gajda nechal potrestat, jelikož pomohl k útěku zajatým bolševickým velitelům.
Kratochvíl ve výpovědi uvedl, že byl Gajda úzce spojen s bolševiky již během
vladivostockého povstání a že z Franice zasílal Krakověckému tajné materiály, stýkal se
se sovětskými agenty, jako byl Krakověcký a Molodkovský197. Mimochodem Kratochvíl
se sám s Krakověckým znal a dokonce půl roku s manželkou bydlel v jeho bytě. V bytě
mu prý také Krakověckij potvrdil, že Gajda má v úmyslu odejít od Ruska a Molodkovskij
prý přímo mluvil o tom, že byl Gajda „lacino koupen“ Sověty. Na veškerá tvrzení však
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chyběly důkazy, a tak není překvapením, že soud i generální komise označily obě
svědectví za zcela nevěrohodné.198
Ve stejný den, tedy 30. 7. 1926 vychází v Lidových novinách článek:
„Neuvěřitelný projev Gajdův k italskému novináři“, kde „propírají“ Gajdovo zapletení
s fašisty a skutečnost, že ho italský žurnalista přirovnal k Mussolinimu.199 Článek, který
v LN vychází 2. 8. však přiznává, že není jasné, zda byl onen článek v italských novinách
pravdivý. Národní listy dne 31. 7. 1926 přináší zprávu, že se Gajdy na zmíněné interview
přímo dotazovali a odmítl, že by vedl rozhovor s redaktorem milánského Secola.200
Vydání ze 7. 8. 1926 však zdánlivě přináší důkazy o tom, že Gajda opravdu s novinářem
Secolou mluvil. Žurnalista velmi přesně popisuje zařízení Gajdova bytu, Gajdu
samotného a také jistého Františka Hlaváčka201, který byl u rozhovoru přítomen.
Hlaváček v článku Národních listů ze dne 2. srpna 1926 přiznává, že italský novinář
v bytě skutečně byl, sám ho tam totiž potkal, sdělil mu však, že Gajda s největší
pravděpodobností interview odmítne, novinář se tedy snažil vyzpovídat právě Hlaváčka,
ten mu ovšem rozhovor taktéž nechtěl poskytnou. Žurnalista tak mluvil jen s otcem
generála Gajdy, který mu během rozhovoru ukazoval generálův byt.202 Ani dnes
nemůžeme s jistotu tvrdit, jestli se daný rozhovor opravdu uskutečnil. Dostupné důkazy
dávají spíše za pravdu Hlaváčkovi - novinář mluvil pouze s Gajdovým otcem, nikoliv
s Gajdou samotným.203 Lidové noviny se však stále více zabývají tajemstvím, jímž je
postava Gajdy opředena.204 Více a více se také skloňuje pravděpodobné fašistické
smýšlení zmíněného generála. Pomyslný olej do ohně pochybností přilejí Luďáci, kteří
se za Gajdu postaví a žádají jeho okamžité navrácení do úřadu.205
Zajímavý pohled přináší článek z 6. srpna, Lidové noviny zde opět napadají
Národní listy z šíření fám a z toho, že se zbytečně vehementně staví za „svého fašistického
generála“. Článek však zmiňuje dementovanou zprávu o tom, že SSSR najalo Bedřicha
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Jiříkovského, aby Gajdu zneškodnil. Ten však tak nemínil učinit a po sledu nešťastných
náhod a nátlaku spáchal sebevraždu. Z celého článku je navíc cítit opět silnější negace
vůči osobě generála Gajdy.206
Naopak Národní listy se zprávy o údajném atentátu na Gajdu chytají a na jejím
základě opět vystavují Gajdu na odiv jako správného muže, jehož politický pád je
způsoben vnitropolitickým bojem. Informaci o zneškodnění Gajdy je věnována téměř
celá titulní strana večerního vydání ze dne 5. srpna 1926. JUDr. Karlík zde čtenářům
předkládá informace, které údajně dokazují, že za přípravou vraždy stáli „bolševici“.
Karlík v článku popisuje, jak se zmiňovaný důstojník Bedřich Jiříkovský doznal k tomu,
že byl ve styku s ruským agentem Stankovičem, který ho přemlouval, aby Gajdu zastřelil.
Jiříkovský však po hádce zastřelil Stankoviče a poté se neúspěšně pokusil o sebevraždu,
při níž oslepl na obě oči. S celou skutečností byl podle Karlíka seznámen jak Edvard
Beneš, tak gen. Syrový, ti však nenařídili další šetření a celou věc prý ani neoznámili
generálu Gajdovi. Navíc se protokoly o tomto případu ztratily.207
Články tak naznačují, že kolem Radoly Gajdy vznikaly další různé konspirační
teorie, které měly za cíl jak Gajdu očistit, tak snížit jeho politickou moc na nutné
minimum.
Z titulní strany ranního vydání Lidovek ze dne 8. 8. se můžeme dočíst, že „Gajda
odejde z armády po superarbitraci. Administrativní šetření proti generálu Gajdovi bylo
včera skončeno. Nebyla prokázána skutková podstata soudně stihatelného trestního
činu.“208 Stále se však nerozebírá, o co přesně v tomto administrativním šetření šlo, zda
svoji roli hrálo obvinění zmíněného Solověva a Kratochvíla, či něco jiného. Na straně
druhé pak novinář zmiňuje, že Gajda neslouží armádě a státu, ale jde o tendenčního a
politizujícího člověka. Národní listy ve stejný den přináší totožnou zprávu, ovšem oproti
Lidovým novinám píší o „fiasku v tažení proti gen. R. Gajdovi“. Zmiňují, že dosud nebylo
veřejnosti sděleno, jaké jsou ony námitky, které byly proti Gajdovi vzneseny, kdo jej
obvinil a jaké byly příčiny žaloby.209
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Na titulní stranu obou deníků se Gajda dostává také o den později, a to do ranního
i odpoledního vydání. Lidové noviny zde oznamují, že „v sobotu byla úředně zakončena
trapná aféra Gajdova“. Přinášejí také zprávu o tom, že trestný čin, za který by musel být
souzen, mu nebyl prokázán. Podle Lidových novin to však prý neznamená, že by byla
jeho pověst rehabilitována.210 Noviny také zveřejnily zprávu o tom, že se Gajda zúčastnil
oslavy výročí zborovské bitvy v Rovensku, kam ho přišlo podpořit velké množství fašistů
z celého okolí. O stejné události samozřejmě informují také Národní listy, ty označují
cestu do Rovenska za triumfální. Podle tohoto deníku Gajdu vítalo občanstvo všech
vrstev a na slavnost ho přišlo podpořit 11 000 lidí. Listy také píší o tom, že se vojáci
s láskou dívali na národního hrdinu a při podání rukou s Gajdou jim stékaly po tvářích
slzy.211 Taková vyjádření ukazují, že Národní listy rozhodně nebyly ohledně osoby
generála Gajdy objektivní. Ve stejný den přichází Národní listy s informací, že ministr
zahraničí Beneš pravděpodobně podá demisi, aby uklidnil politickou situaci v zemi.212
Lidové noviny dne 10. 8. 1926 potvrzují Gajdův konec u armády a opět přináší
zprávy, že byl Gajda obviněn z vyzvědačství ve prospěch cizího státu. Noviny však
informují o tom, že u vojáků není špionáž a vlastizrada považována za trestný čin a dá
se stíhat pouze disciplinárně.213 Nemusí být tak pravdou, že byl Gajda očištěn, ale lze
podle Lidových novin předpokládat, že jen za své činy zkrátka nemůže být trestně stíhán.
Citován je i výrok dr. Kubiše, člena Hlinkovy slovenské ľudové strany. Podle něj není
aféra výlučně Gajdova, „nýbrž aférou mezi starým režimem socialistickým a novým
protisocialistickým“.214
Další vhled do Gajdovy aféry přinášejí LN 13. 8. ve svém ranním vydání. Mimo
to, že je zde Gajda již otevřeně nazýván fašistou, noviny také opět informují o jeho údajné
špionáži proti Francii, za kterou dostával peníze od Sovětů. Gajda je tak v jednom vydání
spojován s fašisty a také s bolševiky. Redaktor se podivuje nad tím, proč se Gajda proti
takto závažným obviněním nebrání u soudu. Čtenář má tak z textu pocit, že pokud se
Gajda veřejně nehájí, půjde o pravdivé informace. Dnes už však víme, že Gajda se proti
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213
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křivému obvinění u soudu bránil. A to jak u civilního soudu, tak u odvolacího kárného
výboru Ministerstva národní obrany. U civilního soudu Gajda našel zastání a Solověv i
Kratochvíl byli odsouzeni za nactiutrhačství. U odvolacího kárného výboru byl za
zvláštních okolností a po silném nátlaku Masaryka zmíněným výborem shledán
vinným.215
V ten samý den Národní listy přináší zprávu, že jistý Jošt svolal schůzi na téma
politické události. Tu však policie zakázala, i když k tomu neměla žádné zákonné
oprávnění. Redaktor Národních listů je celou situací velmi rozhořčen. Na schůzi se údajně
měli sjet „národně uvědomělí“ lidé z velkých měst i vesnic. Což prý ukazuje, jaký rozruch
celá aféra způsobila. Po zrušení zmíněné schůze se tisícové zástupy jaly zpívat
československou hymnu, policie však shromáždění rozptýlila. Dav se tak vydal na
Václavské náměstí, během této cesty provolával slávu Gajdovi. Policie se cestou opět
snažila dav rozehnat. Někteří aktéři se uchýlili do vestibulu Národních listů, kde vznikl
spontánní tábor, z jehož středu promluvila řada řečníků o Gajdově aféře. Z projevů bylo
zřejmé rozhořčení proti držitelům moci, kteří se neštítí použít jakékoliv prostředky pro
odstranění válečného hrdiny generála Gajdy.216 Z tohoto článku se zdá, že podpora Gajdy
mezi veřejností je stále veliká a celá situace může nabrat naprosto opačný směr. Naopak
Lidové noviny předpovídají jeho nevyhnutelný pád. Den poté informují, že se od Gajdovy
osoby odvrací většina demokratických politických stran. Následující den je oznámeno,
že se Gajda podrobil superarbitračnímu řízení a byl přeložen do výslužby. „Jen v jeho
zájmu bylo upuštěno asi od kárného řízení, které by se bylo skončilo mnohem hůř. Je však
litovat, že se od disciplinární cesty upustilo, ježto by pak političtí partneři už nemohli hrát
politickou komedii“,217 komentují Lidové noviny. Dále píší, že povolání na jedno z
nejdůležitějších míst v armádě byl chybný krok, po všem tom, co se o jeho dřívějších
aférách a celém jeho charakteru už tenkrát vědělo.218 Jaké konkrétní aféry mají na mysli,
však noviny neuvádí. Dále noviny kladou důraz na to, že: „Gajda sám a nikdo jiný má
zásluhu o tento svůj konec, jen jeho činy a styky, utajované i veřejně přiznané, zpečetily
osud a udělaly konec závratné kariéře 36 letého generála, jehož mravní nezpůsobilost
státi v čele armády, stala se všem očividnou“.219 Na konci tohoto článku ještě dodávají:
215
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„Jeho odstranění je služba prokázána státu i jeho obyvatelstvu.“ 220 Celý článek ve světle
dnes známých informací se jeví velmi úsměvně. Zvláště pak kladený důraz na to, že Gajda
sám a nikdo jiný má zásluhu na svém konci u armády. Večerní vydání jde s kritikou ještě
dále, když píše, že: „Gajda se na tak odpovědné místo v armádě nehodí ani svým
odborným vojenským vzděláním, ale tím méně svým nezkrotným sklonem zasahovati
osobně do politických věcí“.221
Národní listy ve stejný den také informují o tom, že byl Gajda superarbitrován,
opět však zaznívají slova podpory a z článků je cítit naděje na zvrácení celého případu.
Listy napadají iniciátory komplotu a v podstatě opakují stejné útoky, které psaly již
v minulosti. Noviny se také opět pozastavují nad tím, proč nebyla aféra řádně
odůvodněna, veřejnost podle jejich slov stojí o pravdu a mělo by jí být vyhověno. Dále
se dozvídáme, že generál Gajda podal žalobu na „všechny původce udání, která byla proti
němu vznesena, jakož i na odpovědné redaktory celé řady časopisů, které uveřejnily proti
němu články“.222
Častým úkazem v článcích Lidových novin je boj proti konkurenčním plátkům.
Noviny upozaďují celou aféru a skrze ni napadají ostatní. Nejčastěji jsou napadány
Národní listy, které jsou během celé aféry značným způsobem nakloněny na Gajdovu
stranu. Výjimkou není ani vydání z 16. 8., kde šéfredaktor Karel Zdeněk Klíma obviňuje
právě Národní Listy ze snahy zmařit vyšetřování Gajdovy aféry. LN v tomto článku také
velmi otevřeně kritizují snahu politiků ovlivňovat fungování armády.223
Nepřekvapivý rozkol mezi Lidovými novinami a Národními listy v informování
čtenářů ohledně Gajdy je dobře vidět 20. 8. 1926, kdy Národní listy na své titulní stránce
píší o manifestaci, jakou Praha od převratu nezažila. 19. 8. byla na Slovanském ostrově
opět svolána schůze na téma politické události. Na tuto schůzi podle slov Národních listů
dorazily tisíce lidí, celá akce se změnila v nebývalou manifestaci. Účastníci manifestace
provolávali slávu Gajdovi, zastávali se ho ve svých projevech, skandovali „pryč
s Benešem“. Článek je opatřen hesly jako například „Venkov souhlasí s Prahou“, „Ovace
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dru Kramářovi“, „Vítězství národní myšlenky“, „Pravda vítězí!“. Z celého textu je opět
cítit velmi silná „progajdovská“ rétorika.224
Naproti tomu Lidové noviny o celé události informují „až“ na své třetí straně.
Přičemž celou událostí v podstatě pohrdají, navíc jsou v jejich článku účastníci schůze
nazýváni fašisty. Zajímavé však je, že ač Lidové noviny, vystupují otevřeně proti
Gajdovi, stále částečně dávají prostor i generálovým přívržencům. Zmíněný článek totiž
čtenáře informuje, že na schůzi vystoupil generální tajemník Národně demokratické
strany František Hlaváček s projevem, ve kterém přesvědčuje posluchače o Gajdově
nevině. Celou aféru přisuzuje vnitropolitickému boji. Vyšetřující komise generálů se prý
vyslovila pro Gajdovu nevinu. Vyšetřování bylo podle jeho slov zbytečně protahováno,
aby mu znemožnilo možnost se obhájit. Po nátlaku ze strany politických nepřátel se Gajda
rozhodl superarbitrovat, aby mohl své „nactiutrhače“ hnát před soud. Za všemi těmito
intrikami stál prezident Masaryk společně s Edvardem Benešem.225 Národní listy
nepřipouští jiný názor, než že je Gajda nevinen. Pokud jsou již opačné názory v novinách
zveřejněny, většinou se tak děje v negativní konotaci, případně jsou takové názory
zesměšňovány.
V následujících dnech v Lidových novinách ubývají články týkající se Gajdovy
aféry a jejich sdělení se více méně opakuje. Dne 2. 9. však vychází článek, který popisuje
Gajdovo působení na maršálské škole v Paříži a přináší detailnější popis aféry. Gajda se
zde prý jevil okázale, vychvaloval německé vojáky a naopak snižoval schopnosti vojáků
francouzských. „Toto hrubé porušení slušnosti se nyní objasňuje tím, že patrně se tím
chtěl zavděčit činitelům, se kterými navazoval styky“. Svůj pobyt údajně využil k tomu,
„aby navázal politická přátelství s osobami, jež dnes stojí v čele čs. fašismu“. 226 Národní
listy však na tento článek reagují hned následující den, Lidové noviny nazývají
„Benešovým tiskem“ a celou výše zmíněnou zprávu rezolutně vyvrací.
Národní listy na rozdíl od Lidových novin nedávají příliš prostoru jiný názorům
a stále se drží svého vysvětlení celé aféry. Nastalou situaci dávají do kontextu širších
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1214-1240
225
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událostí. Dne 28. 8. pak vychází článek, který opět velebí Gajdu a odmítá, že by byl
fašistou, konkrétně zmiňuje: „O Gajdovi tradují se pověsti, že je fašistou a že jako člověk,
který chce ve státě násilný převrat, nemůže státi v čele armády. S druhé strany byly zase
tyto pověsti vyvráceny a zdá se, že právem. Gajda i jako voják cítil následky upadající
národní myšlenky a v jeho vroucím vlastenectví byl celý jeho domnělý „fašismus“.“227
Jak již bylo zmíněno, Lidové noviny postupně snižují frekvenci článků o Gajdovi,
Národní listy naopak v propagandě generálovy osoby nepolevují, téměř denně referují o
demonstracích, které se na jeho podporu v Praze odehrávají. Opakují, že je Gajda nevinen
a znovu a znovu vzpomínají jeho vojenské zásluhy, které ho do vedení úřadu původně
dostaly. Zesilují se také útoky na „Hrad“ a zejména na Edvarda Beneše, který je podle
Národních listů jedním z hlavních strůjců celého politické komplotu. Celý boj pak
zjednodušují do formy Gajda versus Hrad.
Zajímavostí také je, že se v Národních listech pomalu začínají objevovat články,
které sympatizují s některými změnami ve fašistické Itálii. Příkladem může být třeba
článek z titulní strany novin vydaných 1. 9. 1926, který čtenáře informuje o tom, že se
v Itálii snižují daně.
Dne 7. 9. 1926 přichází jeden ze zlomových momentů celé Gajdovy aféry.
Na titulní straně LN totiž vychází rozhovor prezidenta Masaryka pro německé noviny
Prager Tagblatt. Masaryk zde vůbec poprvé potvrzuje, z čeho byl Gajda obviněn. Podle
jeho slov se Gajda podílel na přípravách fašistického převratu v období všesokolského
sletu, dále také zmiňuje, že byl bývalý generál obviněn ze špionáže pro Sověty. Masaryk
se nechává slyšet, že má v rukou rozhodující ruské dokumenty, které prokazují, že je
Gajda vinen. Prezident dává tento rozhovor ještě před rozhodnutím kárného výboru
Ministerstva národní obrany o Gajdově vině, porušuje tedy presumpci neviny. Navíc dnes
již víme, že Masaryk žádné konkrétní dokumenty usvědčující Gajdu ať už ze špionáže či
přípravy fašistického převratu k dispozici neměl, i když proklamoval jejich vlastnictví.228
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V rozhovoru se Masaryk opírá do tisku (zejména do Národních listů), konkrétně
říká, že „část našeho tisku nenapravila svého předrevolučního způsobu myšlení
a metody“.229 Tím je vlastně označuje za podřadné a zpátečnické. Osoba T. G. Masaryka
je v následujících dnech Lidovými novinami velmi často využívána jako symbol jistoty,
upřímnosti a otevřenosti. Už ze zmíněného rozhovoru můžeme cítit, že zde je Masaryk
brán jako ten, kdo do celé věci vnáší trochu více porozumění. Není náhodou, že jeho
rozhovor je do novin vložen bez úprav a doplňujících komentářů. Zjevné zalíbení
prezidentem Masarykem potvrzuje také článek z 9. 9., kde se autor sice kriticky vyjádřil
na adresu prezidenta slovy „osoba presidenta republiky se exponovala a byla exponována
v Gajdově aféře více než bylo radno“230, ovšem hned v následujícím odstavci autor
upozorňuje, že nešlo o chybu prezidenta, ale vinu nesou politické strany. Prezident chtěl
podle nich do společnosti pouze vnést pořádek, proto podal veřejnosti vysvětlení. Lidové
noviny nebyly pro potřeby vyjádření prezidenta vybrány náhodně. Tento deník v období
první republiky sloužil jako „hlásná trouba“ politických názorů Hradu. Budu se opakovat,
ale z dnešního pohledu působí Masarykova slova přinejmenším trochu směšně. Za
zpátečnické by se dalo spíše označit hradní počínání v Gajdově aféře.
Dle Klimka a Hofmana je však také druhé Gajdovo obvinění, tedy to z přípravy
vojenského puče, nepravdivé. Puč Gajda nepodnikl, ani neplánoval, čemuž nasvědčují i
dobové dokumenty. Ovšem můžeme se jen domnívat, jak by se Gajda v případě puče
zachoval vzhledem k jeho dobrodružné povaze a ve světle událostí, které se staly na
přelomu 20. a 30. let minulého století. Jde však pouze o nepodložené spekulace. Masaryk
měl ale podle dostupných informací indicie, které Gajdu spojovaly s českými fašisty.231
Prvním důkazem o údajném puči je svědectví národně socialistického poslance
Davida. Ten prý při návštěvě úřadu ministra obrany Stříbrného potkal Gajdu, který mu
sdělil: „Tak budeme dělat převrat. Bude to převrat československých socialistů.“232
Gajdův obhájce však upozorňoval na fakt, že David tuto informaci sdělil „Hradu“
až s půlročním zpožděním. Současně je otázkou, proč by Gajda tak citlivou informaci
229
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sděloval zrovna Davidovi, s kterým historicky neměl dobré vztahy. Druhým důkazem,
který spojoval Gajdu s pučisty, byl údajný rozhovor Edvarda Beneše s generálem
Josefem Šnejdárkem. Gajda prý za Šnejdárkem 21. dubna 1926 přišel, aby mu sdělil,
že chystá puč a rád by, aby se ho zúčastnil. Šnejdárek hned následující den celou událost
tlumočil Benešovi. Gajda později přiznal, že se s Šnejdárkem bavil, předmět rozhovoru
byl však zcela jiný a proběhl zhruba o měsíc později. Benešův zápis ze zmíněné události
je až ze 17. srpna 1926, přičemž rozhovor měl údajně proběhnout 30. června, kdy byl
Šnejdárek na Slovensku. Nejen proto se zdá i tento důkaz poněkud nejasný, až záměrně
zavádějící.233
Národní listy ve stejný den přináší totožné úryvky z rozhovoru prezidenta
Masaryka pro Prager Tagblatt jako LN.234 Následující den, tj. 8. 9. 1926 však zveřejňují
zprávu, že ranní vydání Národních listů bylo konfiskováno. Podle deníku byla zabavena
větší část jejich poznámek k rozhovoru prezidenta republiky. Konfiskace proběhla
v době, kdy už byla část ranního vydání expedována. Národní listy čtenáře informují,
že byl vydán přísný rozkaz, aby byl list zabaven na dráze a na poštách a neměl tak
možnost se dostat ke čtenářům. Konfiskovány byly části, které reagovaly na Masarykův
rozhovor v Prager Tagblatt týkající se Gajdovy aféry. Zkonfiskován byl například
komentář, který nepřímo obviňuje Masaryka z korupčního jednání a podporování novin
a časopisů vystupujících proti národní demokracii. „Pan president také ví, jak veřejně se
mluvilo o tom, že se dávaly milionové obnosy na deníky, i na týdeníky – zcela nahodile to
byly vesměs listy určené rozvracet národní demokracii. Zřejmě peníze nebyly osobní
z kapsy toho, kdo je dával. Fond k takovým účelům, jak víme, neexistuje. Musil by být
odůvodněn rozpočtem. Každý chápe, že za tím cosi vězí, ale jak těžko postihnout co a
kde.“235 Ve zbylém textu je Masaryk ostře kritizován, jelikož se podle Národní listů
v celé věci nechová objektivně, ale je na straně Edvarda Beneše, který, jak už víme, má
podle tohoto deníku celou aféru na svědomí. Dle listu ztratil Masaryk i Beneš důvěru
obyvatel a stojí za ním už pouze menšina obyvatel.236
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KLIMEK, Antonín a Petr HOFMAN. Vítěz, který prohrál: generál Radola Gajda. Praha: Paseka, 1995.
s. 70 a 71 ISBN 80-7185-033-0.
234
Interview presidenta republiky – v „Prager Tagblattu“, Národní listy, 7. 9. 1926, číslo 245, s. 1
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Hned 11. 9. přináší Národní listy zprávu o tom, že generál Gajda podal žalobu
proti nactiutrhačům. Projednávání žaloby však bylo obhajobou zmařeno a oddáleno.
Dovídáme se zde v práci již probranou a dementovanou zprávu o tom, proč byl Gajda
poslán na nucenou dovolenou. Tisk Gajdu cituje následovně: „Dne 2. července 1926 byl
jsem zavolán na ministerstvo Národní Obrany a tu mi bylo sděleno p. ministrem
generálem Syrovým, že je na velitelství udání, že jsem měl nedovolené styky s bolševiky a
že prý jsem za tyto styky přijal obnos 5000 Kč. Pochopitelně v první chvíli byl jsem
překvapen a ohromen, avšak když byla mi p. ministrem nabídnuta dovolená. Prohlásil
jsem, že naprosto žádné kompromitující styky s bolševiky jsem neměl, a dovolenou jsem
nepřijal; kdo, totiž které osoby mě obvinily, v jakém směru, co udaly a jich jména mi
panem ministrem sděleno nebylo. Dne 8. července 1926 dostal jsem písemný rozkaz,
podepsaný panem ministrem Národní Obrany, abych šel na nucenou dovolenou na
neurčito.“237 Mimochodem ve stejný den zveřejnily článek o soudním líčení také Lidové
noviny, ovšem věnovaly mu pouze pár řádků na 2. straně deníku, zatímco v Národních
listech zaujímá značnou část titulní strany. Další zprávu o soudním líčení přináší Národní
listy 11. 10. 1926, pouze však opakují již napsané zprávy, jelikož soudní líčení teprve
v tento den probíhá. 20. 10. 1926 pak Národní listy otiskly další článek týkající se
soudního procesu, zde se můžeme dočíst bližší informace ohledně jednotlivých výpovědí,
hlavní zprávou je však to, že byl soudní proces opět odložen, tentokrát na neurčito.238
V Lidových novinách se během září význam Gajdovy aféry značně snižuje.
Noviny už dále celou věc nijak dále nerozvijí, pouze ve velkém zpochybňují Gajdovu
minulost, a to včetně jeho vzdělání a způsobilosti pro jeho minulou funkci. Zjevným
cílem je očernit jeho pověst. Tisk se dokonce zabývá tím, zda Gajdovy lázně, které nechal
Gajda coby velitel košické divize začátkem 20. let vybudovat v Košicích, byly řádně
financovány. Během září se články o Gajdovi objevují stále méně a nepřináší již nové
informace. Není k tomu ani zjevný důvod. Masarykovi s Benešem se podařilo Gajdu
dostat z pozice náčelníka generálního štábu a není třeba se celou událostí dále zabývat.
V následujících dnech a týdnech tak Gajdova aféra „vyklízí pole“ a je nahrazována
novými kauzami. Národní listy sice během září a října stále neúnavně bojují za
generálovu pověst, ale na celém vyznění Gajdovy aféry už to nic nezmění.
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Jak už jsem v práci zmínil, Gajda vyhrál civilní soud proti křivě vypovídající dvojici
Solověv a Kratochvíl (konkrétně v březnu 1927). Kárné řízení, které na příkaz Masaryka
muselo předcházet civilnímu soudu, ale vyznělo v jeho neprospěch. Masaryk podle
dostupných informací tlačil na zasedající komisi, aby rozhodla v Gajdův neprospěch.
Dokonce se neostýchal vyměnit některé členy komise a generály, kteří odmítli Gajdu pro
nedostatek důkazů degradovat.
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Skončení kárného řízení, které proběhlo 17. ledna

1927, uvádí, že byl Gajda propuštěn z branné moci pro těžkou neurasthenii, byl
degradován na vojína a současně mu byly sníženy zaopatřovací požitky o 25 %. Gajda
byl v tomto sporu uznán vinným mimo jiné i z toho, že se ucházel o služby v sovětské
armádě, dále za to, že udržoval styky s ruskými agenty. Tedy z činů, které na základě
nedostatku důkazů a zjevné předpojatosti svědků označil civilní soud za nepodložené.
Dále také z toho, že před poslancem Davidem a generálem Šnejdárkem projevil úmysl
připravit státní převrat a také z toho, že v Národních listech uveřejnil článek, který byl
částečně nepravdivý.240

8.3 Hlavní rozdíly ve způsobu komunikace Gajdovy aféry v Lidových
novinách a Národních listech
Důležitým úkazem celé aféry je zejména to, že oba zmíněné deníky působí silně
předpojatě. Z analyzovaného období je vidět, že ani Lidové noviny ani Národní listy
neinformovaly čtenáře objektivně. Celá aféra pro ně byla spíše vhodným nástrojem
pro vnitropolitický boj. Autor práce v textech postrádá objektivní analýzu případu. Ať už
se jedná o známá fakta ohledně případů, zveřejnění důkazů, pluralitu názorů atp. Nutno
však dodat, že objektivita deníků nebyla v této době ničím, co by veřejnost vyhledávala.
Hlavním a největším rozdílem je samozřejmě samotné vnímání Gajdy
v jednotlivých novinách. Noviny čtenáře o Gajdově osobě informují tak rozdílným
způsobem, že se může zdát, že nejde o jednu a tutéž osobu. Lidové noviny, ač se snaží ze
začátku aféry působit přeci jen částečně objektivně, nevynáší rychlé soudy a naopak
nabádají čtenáře k trpělivosti, postupem času z již známých důvodů začínají vystupovat
silně proti osobě výše zmíněného generála a objektivnost se z jejich článků naprosto
vytrácí. Naopak Národní listy se od počátku staví na Gajdovu stranu, celou aféru ho až
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téměř fanaticky podporují a zvýrazňují jeho kladné vlastnosti. Pravděpodobně jediná
shoda obou deníků je v tom, že je Gajda válečným hrdinou. Ovšem i tuto pozitivní
konotaci dokáží Lidové noviny otočit proti Gajdovi. Gajdovu osobu pak velmi často
využívají k osočování toho či onoho deníku a zájmových skupin, které tyto noviny
podporují.
Lidové noviny, jak už bylo v práci zmíněno, byly tzv. „hlásnou troubou“ politiky
Edvarda Beneše a Tomáše Garrigua Masaryka. Není tedy divu, že se během aféry stavěly
na stranu Hradu. LN Gajdu ze začátku nevykreslují přímo pejorativně, ale mluví o něm
jako o nedůvěryhodné osobě. Propíraná je jeho legitimnost k tak významné funkci, jeho
studia, chování na frontě a také jeho politické smýšlení. V čtenářích se noviny snaží
vyvolat pocit nejistoty, která v tak vysokých patrech politiky může být značně
nebezpečná. Jak aféra postupuje i politické dění v tehdejším Československu pokračuje,
Lidové noviny už na Gajdu zcela otevřeně útočí. Nejdříve ho v negativním slova smyslu
nazývají nacionalistou, poté také fašistou. Trnem v oku je jim i fakt, že Gajda se příliš
angažuje v politice, což by osoba v jeho funkci dělat neměla. Jediným řešením, jak
armádě a potažmo i politické situaci v Československu ulevit, je jeho odstranění ze všech
veřejných funkcí.
Národní listy naopak Gajdu hned od prvních chvil vykreslují jako válečného
hrdinu v nejlepším slova smyslu. Podle nich je Gajda tím pravým člověkem na svém
místě. Svoji pozici si neochvějně vybudoval v bojích na frontě a kdo jiný než on,
dokonale znalý armády, by měl podobnou pozici zastávat. Gajdu vnímají jako jasně
pozitivní postavu. Často je zobrazován jako ztělesnění správného bojovníka. Člověka, co
se umí postavit proti „komplotu“ a je třeba tak hájit jeho čest. Bojovník, který se neúnavně
brání lžím a spiknutí, které proti němu bylo vytvořeno. Gajda je zde také brán jako
nacionalista v dobrém slova smyslu, podle Národních listů mu jde zejména o dobro
Československa a o dobré jméno jeho armády.
Zajímavé je, že ani jeden deník nehodnotí Gajdovo rodinné prostředí, ze kterého
pochází, rodinný život, jeho rodiče, povahu atp. Přitom se jedná o celkem důležité
charakterové vlastnosti, které by na celou aféru mohly přinést trochu jiný pohled. Lidové
noviny občas zveřejní článek, který se zabývá Gajdovou minulostí, v drtivé většině
případů však tento článek nepřináší větší pochopení celé aféry a je zveřejněn pouze kvůli
56

tomu, aby znovu podpořil diskursivní model Gajda – nedůvěryhodná osoba. Naopak
Národní listy stále dokola velebí jeho úspěchy na frontě a bližší informace z jeho
minulosti zveřejňují jen sporadicky.
Co se týká popisu aféry jako takové, tam se obě periodika také shodují. Označují
ji za trapnou, ostudnou a zdlouhavou. Opět se však rozchází v důvodech k takovým
vyjádřením. Podle Lidových novin je kauza trapná a ostudná zejména kvůli novinářům,
kteří bez bližších informací ohledně celého případu Gajdu velebí a podporují. Národní
listy naopak tuto aféru nazývají výše zmíněnými adjektivy zejména kvůli jejímu
politickému pozadí a zjevné snaze Beneše a Masaryka pošpinit Gajdu. Národní listy jsou
zděšeny, že je v naší zemi možné vytvořit umělou aféru s cílem odstranit člověka z vedení
armády.
Velkým mezníkem v celé aféře se stává rozhovor tehdejšího prezidenta
T. G. Masaryka. Jeho síla osobnosti byla něco, proti čemu Gajda v tehdejších politických
náladách zkrátka nemohl vyhrát. Lidové noviny hned Masaryka „využívají“ jako symbol
jistoty a upřímnosti a slovy Masaryka označují Národní listy za podřadné a zpátečnické.
Národní listy bohužel pro ně a Gajdu nemají v řadě svých sympatizantů takovou
osobnost, která by se mohla v tehdejší době měřit s Masarykem.

9

Údajný syfilis poslance Jiřího Stříbrného
Poslední konspirační teorií, kterou v této práci budeme zkoumat, je údajná

nákaza místopředsedy České strany národně sociální Jiřího Stříbrného241 nemocí zvanou
syfilis.
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9.1 Kontext události
Také v této části práce musíme kvůli pochopení celé aféry popsat politické
uspořádání a náladu v zemi. Například volby v roce 1925 totiž sehrály neméně důležitou
roli i v tomto případě.
Jiří Stříbrný byl jedním z tzv. „mužů 28. října“, tedy osobou, která se zasloužila o
samostatnost Československa. Jako člen Národního výboru a Socialistické rady se
spolupodílel na generální stávce, která proběhla 14. října 1918. Stříbrný navíc přesvědčil
velitele rakouského vojska v Praze, aby proti převratu nevystupoval. O celých 14 dní
později už stál spolu s ostatními českými představiteli a přebíral v Praze správu nad
novou republikou. Podle Milana Churaně však paradoxně právě události, které se staly
28. října, stály na počátku jeho napjatého vztahu mezi ním a Masarykem.242
Jiřímu Stříbrnému, podobně jako třeba Karlu Kramářovi, totiž nebylo po založení
nové republiky přisuzováno takové uznání, jaké by si podle svého mínění zasluhoval.
Prezident Masaryk několikrát v blízkosti Stříbrného pronesl úvahu, zda by nebylo
vhodnější vybrat jako den založení republiky spíše datum, kdy byla uznána
československá vláda ve Francii. Aby toho nebylo málo, prezident Masaryk se ve svém
prvním poselství předneseném 20. 12. 1918 ani slovem nezmínil o domácím převratu, i
když události, které se staly v zahraničí, popisoval celkem podrobně. 243
Postupem času se vztahy mezi prezidentem Masarykem a Jiřím Stříbrným
vyostřovaly. Klimek si všímá, že v roce 1924 se začíná debata ohledně zásluh o republiku
eskalovat a smrskává se na boj Hrad versus domácí političtí vůdcové.244 Přispěl k tomu
pravděpodobně i článek Viktora Dyka245 Kritika politiky hradu, ve kterém se staví na
Františkem v roce 1929 zakládá vydavatelství Tempo. Po neúspěchu s Národní ligou se po Mnichovské
dohodě i následné okupaci stahuje z politiky. I tak je však po konci války na základě retribučního dekretu
odsouzen na doživotí.
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stranu domácího odboje a zmiňuje, že jsou podle něj domácí odbojáři zbytečně přehlíženi.
Následně píše: „Tu a tam se dokonce najdou lidé, kteří považují 28. říjen za pouhou
parádu. Jistě by nebylo správné o tom všem dnes mluvit, ale ještě méně oportunní je
ponechati mezi domácím a zahraničním odbojem zeď.“246 Masaryk na tento článek
reaguje tak, že pomyslná zeď vzniká právě kvůli osobám jako je Viktor Dyk, Karel
Kramář a další tím, že si přisuzují hlavní a jedinou zásluhu na vzniku samostatné
republiky.247 Poté se ještě objevil v Národním osvobození anonymní článek, ve kterém
stálo: „To jest, převrat stal se za souhlasu vídeňské vlády; Národní výbor povolán pouze
je spoluřízení veřejné správy a jedná s vídeňskou vládou o dalších podrobnostech a státní
správa zůstává nedotčena.“248 Na tento výrok následně reagoval Stříbrný 18. července
v Českém slově, článkem Pokus o falšování historie, kde se zastal mužů 28. října, silně
se ohradil proti tomu, co bylo napsáno v Národním osvobození.249
I přes neshody Jiří Stříbrný, místopředseda národních socialistů, pravidelně
zastával ministerské funkce. Nejprve byl od roku 1918 do roku 1919 ministrem pošt a
telegrafů. Poté mezi lety 1919 a 1925 (s přestávkou v roce 1921) působil jako ministr
železnic a nakonec v letech 1925 a 1926 jako ministr obrany.250
Jak už bylo zmíněno v Gajdově aféře, volby do poslanecké sněmovny, které se
konaly v roce 1925, zamíchaly jak politickým uspořádáním, tak náladou v zemi. Stříbrný
se sice v tomto roce stal ministrem obrany ve Švehlově vládě, 18. března 1926 však
v tomto uskupení končí. V nové vládě, kterou sestavoval Jan Černý na žádost prezidenta
Masaryka, už se neobjevil. Tato skutečnost má několik důvodů. Tím prvním je nařčení
z úplatkářské aféry (v nichž byl v roce 1934 zproštěn viny). Druhým a výraznějším
důvodem jsou zmíněné rostoucí neshody mezi ním a Edvardem Benešem, potažmo
prezidentem Masarykem. Ty vyvrcholily 9. dubna 1926, kdy se Stříbrný nepohodl
s Benešem na téma oktroj ústavy, který by výrazně pomohl tradičním stranám (jmenovitě
agrárníkům, čs. socialistům, lidovcům a národním demokratům) a posílil pravomoci
prezidenta. Zde je důležité dodat, že od roku 1923 byl Edvard Beneš druhým
246
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místopředsedou právě Národních socialistů. Spor tedy nebyl jen mezi „Hradem“ a
Českou stranou národně sociální, ale stal se taktéž sporem vnitrostranickým. Stříbrnému
se oktroj nelíbil a nařkl přitom Beneše, že chce v Československu zavést diktaturu. V té
době také začínají sílit Stříbrného sympatie k dvojici Kramář, Gajda. Kramář totiž
po volbách jedná s pravicovými stranami včetně fašistů. Kramáře se Stříbrným spojovala,
dalo by se říci, nenávist k osobě Beneše i snaha sesadit ho z významných státotvorných
funkcí. Ve (stále ještě) Stříbrného tisku České slovo se začínají objevovat podezřelé
úvahy o demokratickém fungování země a mluví se také o reformě stávajícího volebního
řádu. Autory článků jsou Stříbrného věrní muži Ferdinand Kahánek251, Rudolf Kepka252
a František Schwarz253. Lze tedy předpokládat, že v těchto článcích mohl mít prsty i sám
Stříbrný.254
Pomyslný olej do ohně Stříbrný přilévá také publikací „Kdo je vinen“, kde napadá
zahraniční politiku Edvarda Beneše. Po vydání této brožury hledá Stříbrný podporu ve
své straně, ta se k němu však obrací zády. Ba co víc, tuto situaci využije předseda České
strany národně sociální Václav Klofáč, který je s druhým místopředsedou Edvardem
Benešem zadobře a označí jeho chování za důsledek progresivní paralýzy, jejímž
původcem má být právě syfilis.255
Útok Klofáče na Stříbrného přitom nebyl ničím překvapivým. Klofáč měl se
Stříbrným spory již od začátku 20. let. V roce 1922 Československá strana národně
socialistická čelila vnitřní krizi právě kvůli neshodám obou zmíněných pánů. Jiří Stříbrný
díky působením v tzv. Pětce (šlo o uskupení složené z šéfů pěti největších politických
stran v zemi) posiloval svoji moc ve straně právě na úkor Václava Klofáče. I když byl
Klofáč fakticky předsedou Národních socialistů, hlavní slovo ve straně měl právě
251
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socialistů vstoupil do Národního sjednocení, s touto stranou se v roce 1935 dostal do parlamentu.
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Stříbrný. Klofáč se ho tedy několikrát snažil z vedení strany sesadit, až do roku 1926 byl
však neúspěšný. V březnu roku 1922 se dokonce vzdal funkce ve vedení strany.
Rezignaci odůvodnil takto: „Vedl mne k ní velice vážný a věcný důvod. Nemám žádných
osobních citů ani sporů. Ale problém je v tom, nalézt správný poměr mezi tzv. Pětkou,
senátním klubem, kde jsem předsedou a výkonným výborem strany, jehož jsem také
předsedou. Není možné, aby z Pětky se vytvořila oligarchie, která by výkonné výbory a
senátory stavěla před hotové události.“256 Ústřední sekretariát strany se však postavil
proti Stříbrnému a Klofáčovu rezignaci nepřijal.257 Jejich spor vyvrcholil právě ve
zmíněném roce 1926. Stříbrný v dubnu odjel kvůli problémům se srdcem na léčení do
Francie. Klofáč tuto situaci využil a začal ve straně o Stříbrném roznášet zprávy, že viděl
jeho krevní test a že tedy Stříbrný není na léčení kvůli špatnému srdci, nýbrž kvůli
zhoršující se syfilitidě. Jako důkaz měl dopis od lékaře profesora Trýba.258 Ten však
později přiznal, že Stříbrného nikdy neléčil, ani se s ním osobně nesetkal, měl však
informace od „důvěryhodných politických osob“, jejich jména však nesdělil.259 Klofáč
zase tvrdil, že viděl Stříbrného krevní zkoušku, avšak neudal jméno doktora, který měl
tuto zkoušku vykonat.260

9.2 Mediální obraz aféry ohledně údajné nákazy Jiřího Stříbrného
syfilisem z pohledu Národních listů a Českého slova
Pokud bychom chtěli porovnat, jak v této aféře Národní listy vystupovaly oproti
Gajdově aféře, musíme konstatovat, že kadence článků ohledně údajné nákazy Stříbrného
byla znatelně menší. Není divu, aféra nebyla tolik propíraná na veřejnosti a
vnitrostranický boj předsedy národních socialistů Václava Klofáče a druhého
místopředsedy Edvarda Beneše proti místopředsedovi Jiřímu Stříbrnému nerozděloval
obyvatelstvo takovým způsobem, jako to bylo v případě Radoly Gajdy. Je tu ještě jedna
odlišnost, kterou můžeme v této aféře najít. Noviny se jí totiž téměř nevěnovaly v době,
kdy probíhala, ale vrátily se k ní až zpětně. Výjimku tvoří články Národních listů z konce
června roku 1926, konkrétně 22. 6. 1926. Jeden článek referuje o tom, že během jedné
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porady, „když do salonu, kde dlel vedle jiných vůdců také ministr E. Beneš, vkročil
poslanec J. Stříbrný. Ministr E. Beneš okamžitě opustil místnost a zřejmě rozrušen odešel
ze senátní budovy.“261 To jen ukazuje, že mezi Benešem a Stříbrným nebylo vše
v pořádku. Dále se dozvídáme, že Jiří Stříbrný „má v rukou pádné důkazy o tom, že se
strojil proti němu atentát svého druhu jediný. Měl býti politicky odpraven a trvale
znemožněn prostředky, jakých se neužívá v civilisovaném světě.“262 Článek však
nepopisuje, jakým způsobem měl být Stříbrný odpraven. Další informace do případu
vnáší článek Národních listů dne 25. 6., kde se můžeme dočíst, že poslanec Stříbrný
chystá žalobu na MUDr. Trýba „pro sdělení, které tento lékař učinil vůdcům čs. strany
socialistické o zdravotním stavu posl. Stříbrného.“263
Důležité informace o náladě ve straně československých socialistů můžeme vyčíst
v Národních listech 30. 6. 1926, článek nazvaný „Sociální demokraté se radují z porážky
Stříbrného“ nám pomáhá pochopit rozpoložení ve zmíněné straně. Beneš je během června
socialisty vyzván, aby rezignoval na svůj post ministra zahraničí kvůli neshodám ohledně
zákona o clech. Beneš se však postaví proti stanovisku strany a ve vládě zůstane. Tato
skutečnost se nelíbí Stříbrnému, a tak nechá svolat širší výkonný výbor československých
socialistů, aby projednal otázku demise ministra Beneše. Případným sesazením Beneše
by si Stříbrný upevnil pozici ve straně na úkor právě druhého místopředsedy. Stříbrného
návrh však nakonec nezíská dostatečný počet hlasů. Výkonný výbor strany tak dává
Benešovi souhlas se setrváním v ministerském křesle.264 Tento krátký článek může cosi
napovědět o tom, jak se mění Stříbrného pozice ve straně.
Zajímavé informace ohledně „Stříbrného aféry“ poskytuje článek z 29. 7. 1926,
kde již mnohokrát zmiňovaný Dr. Karlík přichází se senzačním odhalením, dle jeho slov
je Stříbrný jednou z posledních překážek k oktroji ústavy. Proto ve straně čs. socialistů
vypukl ostrý boj mezi „křídlem Stříbrného“ a „křídlem Benešovým“, se kterým za jeden
provaz táhne Klofáč.“265 Dle Národních listů: „Proto nastrojena byla zbraň, jejíž
hanebnosti se nevyrovná nic v našich politických dějinách. Pro příklad takovéto zbraně
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263
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musili bychom sáhnout daleko do dob temného středověku. Stříbrný měl býti prohlášen
za syfilitika a paralytika a měl býti uzavřen do sanatoria.“266 Za tímto účelem údajně
Klofáč v Brně navštívil profesora Trýba, kterého se snažil přemluvit, aby napsal dopis,
ve kterém uvede, že Stříbrný trpí paralýzou. Profesor ho však odmítl s tím, že Stříbrného
nikdy nevyšetřoval. Klofáč ho ujistil, že sám viděl krevní zkoušku u jistého doktora
Amerling a že si je jistý vážností stavu poslance Stříbrného. Doktor Amerling ovšem
Stříbrného rovněž nikdy neprohlížel. „Později vyslýchán dvěma členy čs. socialistů,
doložil prof. Trýb, že nebyl by přece jen napsal, že posl. Stříbrný trpí paralysou, kdyby
mu nebylo bývalo sen. Klofáčem řečeno, že se tak děje jen ze zájmu o stát, a že o celou
věc se zajímá i ministr dr. Beneš.“267
Pro lepší pochopení nastalé politické situace nám pomůže také sloupek Národních
listů s názvem „Boj v lůně čs.-socialistické strany pokračuje“. Dozvídáme se zde, že kvůli
Gajdově aféře, která v posledních dnech a týdnech pravidelně plní titulní strany velkých
deníků zbývá „poměrně málo zájmu pro události a vnitřní boj ve straně čsl. socialistů.
Bylo by však omylem domnívati se, že se toto zdánlivé ticho, podporované z nemalé části
také snahou zmíněné strany rozřešiti spory v okruhu vlastní domácnosti, jestli příznakem
blížícího se vyrovnání protiv a dohody. Mnohé příznaky svědčí spíš o pravém opaku“.268
Dozvídáme se zde, že Klofáč spolu s Benešem mají v politickém boji oproti Stříbrnému
navrch, protože disponují tiskem strany, a to jak Českým slovem, tak krajským tiskem.
V Československé socialistické straně se podle Národních listů střetávají dva hlavní
směry: socialistická odrůda realismu orientovaná germanofilsky, usilující o společný blok
a společnou socialistickou frontu (včetně komunistů) – tento směr zastává Beneš s
Klofáčem a tradiční směr národně-socialistický, který žádá úplnou nezávislost a
samostatnost strany, protlačovaný Stříbrným. Uskupení „Mladé proudy“, jež je jakýmsi
mluvčím čsl. socialistické mládeže, inklinuje k Benešovi, stejně tak Rudé právo, které
otevřeně bojuje proti Stříbrnému.269
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tamtéž
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Opravdové obrátky však nabírá aféra až koncem srpna. Konkrétně v čase, kdy Jiří
Stříbrný přichází s brožurou, ve které popisuje podrobnosti celé aféry. Načasování vydání
brožury, která bude v této kapitole ještě mnohokrát zmiňována, samozřejmě nebylo
náhodné. Stříbrný se snažil ještě nějakým způsobem zvrátit svůj osud ve straně a potažmo
zatlačit na její vedení před plánovaným sjezdem. První informace o brožuře můžeme najít
v Národních listech dne 4. 9. 1926, kde se konkrétně píše: „Jak se dovídáme, byl již
dotištěn v Leschingerově tiskárně projev posl. Stříbrného pro sjezd strany v Brně…
Přichází tu samozřejmě ke slovu také známá aféra Klofáč-Stříbrný-Trýb, dokonce prý
formou, která vyloučí jakékoli pochyby o způsobu a původcích útoku, v našem politickém
životě dosud neslýchaného. Projev, či lépe řečeno odpověď posl. Stříbrného, vydána je
jako soukromý tisk, není rozsáhlá a rozesílá se důvěrníkům strany, kteří se zúčastní
brněnského sjezdu jako delegáti.“270
České slovo ve svém úvodníku 4. září 1926 o brožuře ještě přímo nemluví, ale
píše následující: Až jednou bude možno říci celou pravdu o všem, půjde lidem mráz
po zádech, z té neodpovědnosti, hazardérství, z té mexikánské dobrodružnosti, která se
zaslepena a omámena chystala k činu.271 Dle Českého slova naštěstí celou situaci
zachránil Klofáč, který „přeřízl provaz intrik a neplech, který stranu táhl nad propast a
stoupencům strany ukazuje cestu ze zmatků a nebezpečí.“272 Dle novin je bitva
dobojována a nebezpečí je odvráceno, jde už jen o to, aby se nevrátilo, proto musí být boj
dobojován až do konce.273 Národní listy na zmíněný úvodník reagují hned ve svém
ranním vydání 5. 9. 1926. Klofáče zde odsuzují a zmiňují, že „o celé špatnosti podniku
pana Václava Klofáče jsou dokumenty, a jestliže jsou lidé, kteří přes to špatnost hájí, není
to známkou, že špatnost není špatností, nýbrž to dokazuje pouze otrlost a úplnou
necitlivost v mravním a v lidském pojetí aféry Klofáč-Stříbrný.“274 Národní listy také
zmiňují, že v pozadí celé aféry stojí Edvard Beneš, který si na rozdíl od Jiřího Stříbrného
přeje oktroj ústavy.275
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Večerní vydání Národních listů ze dne 9. 9. 1926 přináší první zmínku o již
zmiňované brožuře. Stručný článek prozrazuje, že: „Dnes odpoledne vyšlo zvláštní vydání
dra Karlíka „Lecha“, ve kterém jest doslovně obsažen text brožurky, kterou
o Klofáčových praktikách rozeslal na všechny důvěrníky čs. socialistické posl.
Stříbrný.“276
Následující den už je aféře kolem Stříbrného věnována velká část titulní strany.
Hned v úvodu je zmíněno, že brožura poslance Stříbrného nebyla určena širší veřejnosti.
Dr. Karlík však hned v úvodu píše: „Promiňte, že uveřejňuji Vaši brožuru, určenou pro
nejužší kruhy důvěrníků Vaší strany. Ale jsem toho názoru, že aféra, jakou jest ona, o níž
referujete, není jenom záležitostí Vaší strany, nýbrž celé československé veřejnosti.“277
Národní listy nám na své titulní straně prozrazují, jak se Stříbrný o celém
komplotu dozvěděl. Po květnovém návratu z Paříže, kde se léčil s problémy se srdcem,
pozoroval prý u svých politických přátel „mrazivý chlad“ a neměl tušení, co se děje.
Avšak 14. května Jiřího Stříbrného navštívil jeho bratr František. Ten mu sdělil, že se
k němu dostala informace o tom, že má Jiří Stříbrný syfilis. Když se ho Jiří Stříbrný ptal,
od koho takové informace získal, František mu sdělil, že vše ví od Václava Klofáče. Ten
si ho 12. května pozval do senátu, aby mu sdělil, že je jeho bratr těžce nemocen neléčenou
syfilitidou a že u něj již pozoruje známky progresivní paralysy. Klofáč na Františka
Stříbrného apeloval, aby svého bratra okamžitě poslal do sanatoria ve Veleslavíně ke
známému lékaři Fischerovi. Když mu František Stříbrný oponoval, že u něj žádný náznak
podobné choroby nepozoruje, Klofáč vytáhl dopis profesora Trýba se slovy “Již to nosím
tři neděle v kapse, nikomu jsem o tom neřekl, ale tady to máš potvrzeno.“278 V dopise
doktora Trýba se psalo, že se na Klofáče jakožto předsedu strany československých
socialistů obrací s velmi vážnou věcí. Bylo mu prý sděleno, že poslanec Stříbrný je vážně
nemocný a že tomu nasvědčuje i jeho počínání v poslední době. Panuje tak obava, aby
při postavení, které Stříbrný zaujímá, nedošlo k nějaké katastrofě jak v rovině osobní, tak
stranické i státní. V dopise sice stálo, že ho Trýb osobně neléčil, ale podle toho, co mu
bylo sděleno, doporučoval by, aby se Jiří Stříbrný šel urychleně léčit do veleslavínského
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sanatoria. Když se to Stříbrný dozvěděl, pověřil Jindřicha Trnobranského279 a Emila
Šimka280, aby pátrali po tom, kdo za Trýbem kvůli dopisu přišel a obecně, kdo je
původcem celé konspirační teorie. 281
O vyšetřování se brzy dozvěděl i sám profesor Trýb, který napsal Trnobranskému
19. 5. dopis, ve kterém litoval, že se do aféry zapojil a řekl, že tak činil pouze s dobrými
úmysly, neměl v plánu pošpinit Stříbrného a o celé věci mluvil pouze s Klofáčem
(existovalo totiž také podezření, že Trýb byl k sepsání dopisu nucen přímo dvojící
Masaryk, Beneš).282
Podle protokolu, který Trnobranský a Šimek sepsali při osobní návštěvě
u profesora Trýba 14. července 1926, Klofáč přemlouval Trýba, aby napsal dopis
o Stříbrného údajné nemoci. Trýb neměl k celé věci důvěru, Klofáč mu ovšem sám řekl,
že „viděl analysu, positivního Wassermanna, zkoušku krevní, že dělal Amerling, a že se u
Stříbrného objevuje paralysa, že je to nebezpečí pro politiku a pro stát, že jsou zde vyšší
zájmy a že na tom má zvláštní zájem ministr dr. Beneš a president Masaryk, tak jsem to
slíbil. Tak to ze mne vylákal, já, osel, jsem do toho vlezl“.283
Když se o nařčení ze syfilisu Stříbrný dozvěděl, vyhledal odborného lékaře
Jaroslava Horáka, který ho důkladně, za přítomnosti dvou svědků, prohlédl a vyloučil, že
by Stříbrný trpěl syfilisem, případně progresivní paralýzou. Lékařské vysvědčení
o negativních testech je taktéž obsaženo ve zveřejněné brožuře.284
Znechucen komplotem vyžádal si Stříbrný schůzku s prezidentem. Ten
kategoricky odmítl, že by Klofáče pověřil, aby se jeho prostřednictvím domáhal
jakéhokoliv lékařského vysvědčení. Následně Masaryk Stříbrnému sdělil, že sám Klofáč
za ním byl, aby mu sdělil, že Stříbrný trpí syfilitidou. Svoje tvrzení podpořil dopisem
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od profesora z Brna. Je tedy podle Stříbrného nad slunce jasné, že Klofáč záměrně šířil
lživé zprávy nejen mezi spolustraníky, ale také přímo u prezidenta.285
České slovo přichází s první zmínkou o brožuře 9. 9. 1926. V tento den reagují na
článek, který vyšel o den dříve například v Rudém právu a Právu lidu. Podle těchto novin
dal Stříbrný Klofáčovi ultimátum, že pokud o něm nepřestane roznášet, že trpí syfilisem,
bude ho žalovat. Stříbrný se v Českém slovu však nechává slyšet, že „zprávy o ultimátu
pro Klofáče z jeho informačního listu, kterýž jest nazýván brožurou, neodpovídají
pravdě.“286 Následující den ve svém ranním vydání ale přichází s článkem, který nese
název Prohlášení bra. Klofáče, kde Stříbrného osočuje, že brožuru vytiskl, aby poštval
lidi proti němu. Dokonce se můžeme dočíst následující: „Potvrzuje se znovu to, co jsem
onehdy napsal o spojených žurnalistických nádobách, jejichž řádění v těchto měsících
pozorujeme již makavě, až příliš makavě. Že v tom účastno jest několik našinců, kteří ve
straně dohráli, jest pro nás dnes již velmi dávno známo“.287 Volba takto tvrdých slov
ukazuje, že Klofáč je přesvědčen o silné pozici, kterou ve straně před plánovaným
sjezdem má. V článku se dále dozvídáme, že pro potřeby řešení této kauzy jmenovali
Klofáč se Stříbrným své důvěrníky. Klofáč jmenoval dr. Klapku, Stříbrný dr. Kyselu. Oba
důvěrníci si následně zvolili třetího důvěrníka, jímž byl dr. Franke, který fungoval jako
předseda. Zmínění důvěrníci prostudovali všechny dostupné materiály a došli prý ke
zcela jinému přesvědčení, než které se pan Karlík (potažmo Stříbrný) snaží vsugerovat
čtenářům brožury. Podle Klofáčových slov byla přirozeně zjištěna pravda o dopisu
profesora Trýba, který jednal velmi šlechetně jako ušlechtilý lékař a jemuž nelze ničeho
konkrétního vytýkati.288 Dále prohlašuje, že s doktorem Trýbem jednal kvůli
ohleduplnosti ke Stříbrnému. „Nejednalo se o odstranění Stříbrného z politického života.
Nejlepším dokladem toho jest návrh, který jsem zmíněným důvěrníkům činil, a o kterém
v tendenčně psané brožuře ovšem nikdo ničeho nepovídá.“289 Můžeme se však pouze
domnívat, jestli Klofáč oním návrhem myslí dopis profesora Trýba nebo něco zcela
jiného. Večerní vydání Českého slova nabádá čtenáře, aby počkali na rozhodnutí
„nejpovolanější stranické instituce“, tj. sjezd zastupitelstva a strany. V následující větě
však píše: „Až br. Klofáč, či kdo jiný, koho úkolem pověří, vylíčí celý případ od začátku
285
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do konce, až komise výk. výborem ku prozkoumání celého případu zvolená vyřkne svůj
soud, pak se ukáže, že postupu Klofáčovu nelze činiti ony výtky, jež se mu nyní
připisují.“290 Jinými slovy tedy je třeba počkat na rozhodnutí strany, avšak se zdá, že
v tomto sporu je předem daný vítěz.
Jak už bylo v práci zmíněno, dnes již víme, že rozhodně nešlo o nějakou
přátelskou akci, ve které by se Klofáč snažil zachránit Stříbrného. Klofáč společně
s Benešem se zkrátka touto lží snažil bývalého ministra obrany odstranit z politiky,
respektive ze strany.291
Čtenáři může vyvstat otázka, proč tisk České slovo stojí v září tak pevně
za Klofáčem a nesnaží se tendenčním psaním naopak podporovat Stříbrného, ve kterém
měl Stříbrný po celou dobu značný vliv. Abychom pochopili tuto skutečnost, musíme se
vrátit do června roku 1926. V této době ještě v úzkých kruzích strany neví, jaký byl záměr
Klofáče s profesorem Trýbem. Ač se Stříbrný snaží celou kauzu co nejdříve uzavřít a
ukázat, že šlo o konspirační teorii a že informace jsou lživé, nedaří se mu to. Klofáč tak
z celé kauzy vyjde spíše jako člověk, který onu informaci roznášel pouze s dobrým
úmyslem. V té době je schválen velmi kontroverzní zákon o zemědělských clech a úpravě
platu duchovenstva církví, po kterých ještě vzroste kritika celé vlády.292 Objevuje se
osoba již zmíněného socialisty Trnobranského, která tvrdí, že úřednická vláda je
protiparlamentní. Poslanec vyslovuje požadavek, aby ministr Beneš okamžitě z této vlády
odešel (Beneš je v té době mimo republiku a bere celou věc jako předem promyšlený
útok, na který nemohl kvůli své nepřítomnosti reagovat). Beneš se nakonec na funkci
rozhodne rezignovat. Neučiní tak jen z důvodu schválení zákonů, ale celou rezignaci
využije také k urovnání sporů ve straně. Dle jeho slov „ve straně trval již delší dobu
konflikt, který v této době vyvrcholil. Odpůrci moji ve straně sáhli k nedůstojným intrikám
uvnitř strany… za mými zády. Bylo to vyvrcholení akce, prováděné ve straně soustavně
již druhý rok. Bylo mojí povinností straně to ukázat, neskrývat její pravý stav věci. Složení
mandátu byl můj protest proti této nepoctivé, nedůstojné a neloyální hře.293
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Na konci června se znovu koná konference pražské župy socialistů, kde
Stříbrného politické metody čelí tvrdé kritice (právě například kvůli Trnobranskému
útoku na Beneše v jeho nepřítomnosti). Jeho námitky stejně tak jako námitky
podporovatelů bývalého ministra národní obrany jsou přijímány chladně. Naopak velký
úspěch slaví proslov senátora Veselého, který se staví na stranu Klofáče.294 Celá aféra
s profesorem Trýbem se nakonec paradoxně otočí proti Stříbrnému. Krutou ránu
Stříbrnému přinese také spojení se zmíněným Radolou Gajdou. Tiskem projde zpráva, že
Stříbrný chtěl Gajdu získat pro zosnování převratu. Ač je tato zpráva několikrát
dementována jak Stříbrným, tak Gajdou, nic už to nezmění na Stříbrného politickém pádu
a postupném snižování vlivu jak ve straně, tak v Českém slovu. Na sjezdu župních
důvěrníků 1. 8. 1926 se podle zápisu schůze většina přiklonila k názoru: „Pryč s klikami,
ale ne s Klofáčem nebo Stříbrným. Rychle skoncovati spor.“295 Širší výkonný výbor, který
se několikrát během srpna sešel v různých částech republiky, dospěl k téměř
jednomyslnému závěru: „Jdeme za Masarykem, Benešem a Klofáčem.“296
Hned 11. 9. se České slovo aférou zaobírá velmi detailně. Na své titulní straně
zveřejňují Prohlášení vyšetřující komise v případu Klofáč – Stříbrný, ve kterém
zjišťujeme, že postup Václava Klofáče byl naprosto korektní. „Obvinění proti Klofáčovi
vznesená jsou neopodstatněná.“297 Tisk znovu zmiňuje, že byla ustanovena tříčlenná
komise, ta prý sice nedošla k jednotnému názoru, avšak ve své většině uznává postup
Klofáče za korektní. Stříbrného se také snaží pošpinit v očích veřejnosti tím, že píše: „Od
první až do poslední chvíle snažila se záležitost čestně v rámci strany vyříditi, zachovavši
o věci největší mlčenlivosti a lituje, že uveřejněním dopisu poslance Stříbrného byla její
snaha zmařena.“298 Rovněž na své první straně se list opět otevřeně staví na stranu
Klofáče. Předseda strany prý jednal v nejlepším úmyslu. Odpůrci jednotnosti strany ale
aféru využili, aby ji přivedli k rozštěpení. Stranický sjezd v Brně však těmto odpůrcům
ukáže, že je strana jednotná a pevná ve svých směrnicích.
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článek ve Večerním Českém slově: „Všem stoupencům československé strany
socialistické!“ Aféra je zde označována jako rafinovaný a dlouho připravovaný útok,
který nemá v dějinách strany obdoby. Článek opět klade důraz na to, že celá situace měla
být řešena pouze v rámci strany a nikoliv veřejně. Předsednictvo strany podle svých slov
Stříbrného zveřejnění aféry považuje za nepřátelský akt jak proti Klofáčovi, tak proti celé
straně.300
Za Klofáče se České slovo staví velmi silně i následující den ve značně
emotivním článku Trnová koruna strany. Zde popisuje bolest, s kterou se kvůli aféře
strana musí potýkat. Ta strana, která je pro členy „kus našeho života, krev naší krve, je to
naše víra, láska i naděje. Strana pro nás lid je všechno, co na světě mají, čemu obětovali
bez výhrady celé své žití… Strana je naší pýchou, naší hrdostí.“301 Do strany se prý někdo
snaží vnést babylonský zmatek a poškodit osobnost a mravní oporu strany bratra Klofáče.
Ve fašistickém Národě, agrárním Večeru a v orgánu nezávislých legionářů 28. říjnu vyšly
naráz články, které hlásají, že je Klofáč zločinec, že udělal hanebný komplot a nakonec
že je potřeba se Klofáče zbavit. Lidé ze strany podle článku žasnou, protože o celé aféře
s údajnou nákazou věděl jen velmi malý okruh zúčastněných. Členové národních
socialistů povětšinou o ničem nevěděli, a přece měly konkurenční deníky podrobné
informace o celé aféře a jeden hlavní úkol - udělat „ze starého šedivého Klofáče, který se
třicet let pro stranu nezištně dřel, v očích stoupenců i veřejnosti bídáka, zločince,
padoucha schopného všech intrik a bídáctví.“302
V článku můžeme najít také útoky na dr. Kyselu, který je jedním z členů vyšetřující
komise a je důvěrníkem Stříbrného. Celý článek se velmi emotivním způsobem snaží
ukázat, že Klofáč je člověk se silným morálním základem a nesnažil by se někoho
pošpinit jen pro svůj prospěch. Dnes ale již dobře víme, že Klofáč komplot namířený
proti Stříbrnému vedl zcela jistě s vědomím Stříbrného pošpinit a získat rozhodující sílu
a pravomoci ve straně. Stříbrného údajná nákaza nebyla tak ničím jiným než prostou
konspirační teorií.
Národní listy na článek Trnová koruna strany reagují hned následující den. Dle
Stříbrného Klofáč ve svém projevu několikrát lže. Dr. Kyselu napadá jen z toho důvodu,
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protože „jeho objektivní úsudek byl Klofáčovi nepříznivý“. 303 Stříbrný následně žádá, aby
byly uveřejněny všechny protokoly vyšetřující komise, a zároveň si stěžuje, že České
slovo odmítne zveřejnit jeho projev.304 Na následující straně se můžeme dočíst, že „Nikoli
vyšetřující komise, nýbrž jen páni dr. Franke a Dr. Klapka vydali prohlášení v případu
Klofáč-Stříbrný“.305 V prohlášení stojí, že obvinění proti Klofáčovi se neprokázala
s opodstatněním. Dr. Kysela se závěrem komise nesouhlasí.306 Zde se však sluší
připomenout, že i České slovo přiznává, že komise nerozhodla jednoznačně, avšak ve své
většině uznává postup Klofáče za korektní.307
Dne 14. 9. 1926 přináší České slovo vyjádření MUDr. Trýba, který zde tvrdí, že
v dopise, který Klofáčovi sloužil jako důkaz o nemoci Stříbrného, není ani slovo
o syfilidě. Podle Trýbových slov žil „v domnění, že je ještě dosti jasně a čestně
smýšlejících lidí, kterým není třeba dokazovat, že universitní profesor kulturního státu
nemůže napsat falešné paere o někom, koho neviděl.“308 Odmítá, že by Stříbrnému
doporučoval léčení ve Veleslavíně, ve svém dopise prý výslovně píše, aby Stříbrný
vyhledal vyšetření event., potvrdí-li se moje domnění i včasného a odborného léčení.309
Už prý samotný Stříbrného bratr, když viděl zmíněný dopis, tvrdil, že to není
žádný dokument o nemoci. Trýb dále tvrdí, že v dopise doslova píše: „Nikdy jsem Str.
nevyšetřoval, ani neléčil. Nemám žádné určité vědomosti o skutečném jeho stavu: to se
musí teprve zjistit.“310 Sám prý poskytl vysvětlení tříčlenné komisi ve složení Franke,
Klapka, Kysela. To, co o něm roznáší Šimek a Trnobranský, s kterými také mluvil, je prý
lež, tito pánové „zaměňují myšlenky a dohady, které sami vyslovili s mým potvrzením,
kterého se jim nedostalo.“311 Trýbova motivace byla prý čistě nepolitická. Ve stejný den
je taktéž dále zmiňováno, že proti Klofáčovi a Benešovi je vytvořen ošklivý komplot.
Fašistický tisk si prý bere na paškál už i prezidenta Masaryka. Podle Českého slova jde o
rafinované a bezohledné tažení proti lidem, kteří mají v národě úctu.312
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Následující den přináší NL článek Justice a poprava, ve kterém se novinář Josef
Hudec 313 zamýšlí, zda se strana národních socialistů vydá cestou práva a spravedlnosti,
nebo zda bude vykonána poprava kvůli „vyššímu zájmu“. Podle Hudce by měl být správně
souzen komplot, o kterém píše Stříbrný ve své brožuře. Místo toho však bude souzeno
vydání brožury jako takové. Ta totiž dovolila dostat celou aféru na veřejnost, což
předsednictvo strany označuje jako nepřátelské nejen vůči předsedovi Klofáčovi, ale také
proti celé straně. Dále se pozastavuje nad tím, proč aféra, která podle Klofáče vznikla
z dobrého úmyslu ochránit Stříbrného, stranu i stát, nebyla už dávno vyřízena uvnitř
strany a proč se do celé události tak vehementně vkládá stranický tisk, který se jasně staví
na stranu předsedy Klofáče. Podle těchto úkazů lze jasně říci, že jde o politickou aféru
s cílem odstranit Stříbrného z politiky. Strana československých socialistů je podle
Hudce dostatečně zkušená, aby věděla, jak takovéto delikátní události řešit bez hluku a
bez mimořádných sjezdů strany. Justici tak podle všeho vykoná veřejnost, která je po
mediální masáži nakloněna na stranu Klofáče, pomyslnou popravu následně vykoná sama
strana.314
České slovo se 15. 9. opět tvrdě obouvá do odpůrců Klofáče, Beneše a Masaryka.
Znovu nezapomíná zmínit, že Klofáč měl být rafinovaným komplotem odstraněn
z politického i stranického života. Podle článku už od jara chodili různí lidé ze strany a
hlásali, že Klofáč musí být ze strany vyhozen. Čtyři měsíce trvající štvanice není jen útok
na Klofáče, ale jak už bylo zmíněno na stranu jako takovou. Podle Českého slova je jméno
Klofáč synonymem pro „charakter celé strany, socialistický, národní, politický, kulturní
a mravní program celé strany.“315 Podobné výroky se v listu objevují i následující dny.
Vydání Národních listů z 16. 9. 1926 v rubrice Z ranních listů informuje čtenáře, že Rudé
právo přišlo se zprávou, podle které se na sobotní schůzi usnese výkonný výbor
a zastupitelstvo českosocialistické strany na vyloučení Jiřího Stříbrného, poslance
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Trnobranského a min. rady Šimka. Stříbrný prý již dále nepochybuje, že bude ze strany
vyloučen.316
Dne 19. 9. 1926 je v Českém slově oznamován sjezd čsl. strany socialistické.
Noviny informují, že senátor dr. Macků přečetl program, ve kterém žádá, aby byla vzata
na vědomost zpráva komise ve složení Franke, Klapka a Kysela. Jak již bylo v práci
zmíněno, tato komise byla ústředním výborem pověřena, aby vyšetřila obvinění, jenž
vyslovil Stříbrný proti předsedovi strany. Současně projevuje zájem, aby se všichni
zúčastnění seznámili s výsledkem vyšetřování této komise, a v neposlední řadě schůze
důvěrníků navrhuje, aby bylo schváleno jednání předsednictva strany, které odsoudilo
vydání Stříbrného brožury, jako čin směřující proti straně. Z toho důvodu žádá, aby byl
vyloučen ze strany jak poslanec Stříbrný, Trnobranský, Šimek a Schwarz. Krátce po
tomto projevu se u řečnického pultu objevuje Stříbrný, který ve své řeči hájí poslance
Trnobranského, ten dle jeho slov nic neudělal, byl jen jeho důvěrníkem.317
Následující den, tzn. 20. 9. 1926 je v Národních listech oznámeno, že ze 178 delegátů
strany hlasovalo pro vyloučení Stříbrného 95 z nich, proti pak 42. Mimo Stříbrného byl
ze strany vyloučen také Trnobranský, Šimek a Schwarz. Při své závěrečné řeči se Stříbrný
otočil na Klofáče a řekl mu, že by si přál, aby každý ze strany odcházel tak čistý, jako
on.318
Dne 21. 9. 1926 ranní vydání Českého slova oznamuje, že byla jednomyslně
schválena usnesení sobotního zastupitelstva. „O těchto věcech nebylo dlouhých
a dokonce už ne bouřlivých debat a rozporů.“319 Vyloučeni ze strany byli pánové
Stříbrný, Trnobranský, Šimek a Schwarz.320 Večerní vydání Českého slova ještě
nezapomíná velebit Václava Klofáče. Jen pro příklad: „Věty, které projadřoval, nebyly
vyumělkovány. Byly prosté, improvisované, ale řinul z nich cit a víra, která po léta
osvěžovala stranu a činila ji vždy silnou, obětavou, nezdolnou.“ a také: „Ten mírný,
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shovívavý, slovanský měkký člověk – náš táta, jak ho nazval posl. Slavíček, jest mravně
přísný a neoblomný.“321
Tímto dnem se aféra z obou deníků postupně vytrácí a nepřináší již další
informace, které by situaci měnily. Není divu, Klofáč a Beneš dosáhli svého.

9.3 Hlavní rozdíly ve způsobu komunikace údajné nákazy Stříbrného
syfilisem v Národních listech a Českém slovu
V této aféře si můžeme všimnout, že oba vybrané deníky informují své čtenáře
velmi rozdílně. Není divu, oba zmíněné deníky měly jiné politické ambice. České slovo
chtělo dostat ze strany Jiřího Stříbrného, respektive upevnit pozici Klofáče a Beneše.
Národní listy naopak měly za cíl poukázat na podvodné jednání, kterého se Beneš
s Klofáčem dopouštěli a oslabit tím zejména sílící pozici Beneše ve straně.
Ač měl během svého politického působení u Československé strany sociální Jiří
Stříbrný značný vliv na vydavatelskou činnost Českého slova, v ten nejdůležitější
moment ji ztratil. Gajdova aféra, korupční aféra, údajné zapletení s fašisty a správné
načasování Klofáčovy konspirace, to vše mělo společný vliv na to, že Stříbrný přestal být
v očích novinářů Českého slova „tahounem“ strany. Noviny se rychle přeorientovaly a
začaly značným způsobem podporovat Václava Klofáče v ten nejvíce důležitý moment.
Můžeme se v dnešní době jen dohadovat o tom, zda by Stříbrný neměl navrch, pokud by
konspiraci ohledně jeho nemoci nezačal veřejně šířit už v prvních dnech svého zjištění.
Národní listy, jak už víme, často kritizovaly politiku „Hradu“, tedy zejména
prezidenta Masaryka, na jejich drobnohled se však mohl spolehnout také, řekněme druhý
muž první republiky, Edvard Beneš. Jelikož případná výhra Stříbrného v jeho sporu
s Klofáčem a Benešem by znamenala velké komplikace pro hradní politiku, staví se
noviny v celém sporu zcela nepřekvapivě na stranu právě Stříbrného.
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10 Jsou zkoumané aféry konspiračními teoriemi?
V následující kapitole zhodnotíme, zda všechny tři zkoumané aféry splňují znaky
konspiračních teorií způsobem, jakým byly popsané v první a druhé kapitole této práce.
Prvním kritériem, které budeme prověřovat je, zda můžeme o zkoumaných
kauzách dle dnes dostupných informací říci, zda jsou pravdivé či nikoliv. Dle Davida
Pipese je totiž jeden ze společných znaků konspiračních teorií to, že jsou nepravdivé.322
Navíc je u konspiračních teorií složité ověřit si všechny důkazy, které konspirátoři pro
své tvrzení používají. Dále budeme zkoumat, zda za vznikem dané kauzy stojí spiknutí,
případně zda ji má na svědomí nějaká (tajná) organizace, jaký cíl svými činy sleduje a
také zda byla konspirační teorie šířena pro posílení vládnoucí garnitury nebo nikoliv.
V neposlední řadě pak zhodnotíme, zda šlo o politicky zabarvené události a probereme
motivace zájmových skupin na šíření konspiračních teorií, a zda se jim případně povedlo
dosáhnout předem plánovaného cíle. Pokud ano, pokusíme se najít charakteristiky
konspiračních teorií, které vedly k tomu, že veřejnost získala důvěru v, řekněme,
alternativní vysvětlení nastalých událostí (půjde zejména o to, zda konspirační teorie
veřejnosti přinášely přímočařejší vysvětlení, zda obsahovaly prvky důvěryhodnosti, zda
útočily na lidské emoce či zda mezi lidmi „zdomácněly“).

10.1 Smrt Milana Rastislava Štefánika
U první zkoumané události můžeme říci, že se Národní listy snažily, aby se o aféře
více mluvilo a možná aby případná nová zkoumaní oslabila pozici Masaryka a Beneše
v očích veřejnosti. Přeci jen dle mého názoru není náhoda, že novou kampaň ohledně
Štefánikovy smrti rozdmýchaly Národní listy v květnu roku 1927, tedy v měsíci, kdy
v Československu probíhaly prezidentské volby. Z knihy Jána Dziaka a Josefa Dvořáka
víme, že povídačky ohledně sestřelení se šířily během celého období první republiky.323
Byly ovšem dle nich jen nepodloženým povídáním, na které nebral tehdejší režim ani
samotné noviny (tedy kromě výrazně opozičních novin, jako například právě Národní
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listy nebo deník Slovák) větší ohled. Tedy je splněno první kritérium – teorie ohledně
sestřelení letadla s M. R. Štefánikem jsou nepravdivé. Současně můžeme také říci, že
ověřit si v roce 1919, respektive 1927 důkazy ohledně oné letecké nehody bylo téměř
nemožné. Událost splňuje také politický podtext. Stejně tak se dá souhlasit s tvrzením, že
za rozšířením a samotným vznikem této konspirační teorie stojí nějaká skupina.
Konkrétně v roce 1927 to mohla býti Hlinkova slovenská ľudová strana, jejíž byl zmíněný
Michal Lechta členem. Tato strana se snažila o autonomii Slovenska. Pokud by se jí
povedlo přesvědčit veřejnost, že letadlo sestřelila československá armáda, potažmo to, že
rozkaz k tomuto činu dal Masaryk, Beneš, či tehdejší ministr národní obrany Václav
Klofáč bylo by pro ně pravděpodobně snazší přesvědčit slovenskou společnost o
autonomii. Můžeme tedy říct, že šlo o konspirační teorii namířenou proti establishmentu.
Dosáhnout tohoto cíle se jim však nepovedlo. se sice mezi lidmi šířila, ale lidé jí
nevěnovali dostatek pozornosti, aby mohla nějakým způsobem narušit náladu v tehdejší
společnosti. Může to být způsobeno například tím, že oficiální vysvětlení bylo dostatečně
srozumitelné a tato konspirační teorie mezi lidmi zkrátka nezdomácněla.
Dnes můžeme říct, že Štefánikova smrt se během období první republiky stala
předmětem konspiračních teorií, ovšem šlo alespoň dle dostupných novinových článků o
nešťastnou událost, která byla vyšetřena a dále nebyla výrazněji zpochybňována. A to
pravděpodobně i z toho důvodu, že oficiálnímu vyšetřování věřila velká většina
tehdejších obyvatel republiky. Známější konspirační teorii z ní až výrazně později udělali
někteří autoři324, kteří se spíše snaží najít senzaci a příliš nehledí na fakta. Ta jsou více
méně ohledně oné události ze 4. května 1919 doložená.

10.2 Gajdova aféra
Pokud se podíváme na pravděpodobně nejznámější aféru, která byla v této práci
zkoumána, zjistíme, že splňuje velkou část charakteristik, které jsem v úvodu této
kapitoly zmínil. Hlavním předpokladem je, že tzv. Gajdova aféra je nepravdivá (alespoň
dle dostupných důkazů, které byly v kapitole o Gajdově aféře představeny.) Rovněž je v
ní obsaženo spiknutí mocných, respektive členů státního aparátu, konkrétně zde jde o
Masaryka a Beneše, kteří se Gajdu snažili vyřadit z politického života. V této aféře
324
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můžeme také pozorovat, že cíle, tedy vyloučení Gajdy z politického i armádního života
bylo dosaženo lživými důkazy, které si však řadoví občané mohli jen stěží ověřit.
Pravděpodobně se shodneme na tom, že tato aféra byla aférou politickou, což je u
konspiračních teorií také častým úkazem. Gajdova aféra měla však za cíl stabilizovat
společnost v bývalém Československu, dle Michaela Wooda a Debry Gray jde tak o
konspirační teorii „pro-establishment“.325Gajda nebyl pro Masaryka s Benešem
důvěryhodnou osobou a jak už jsem zmiňoval, „Hrad“ se nemohl spolehnout na jeho
loajalitu. V turbulentní době, kterou bezpochyby druhá polovina 20. let 20. století byla,
potřebovali mít dva nejvlivnější muži v bývalém Československu jistotu, že hlavní
náčelník generálního štábu bude téměř bezmezně podporovat kroky jak prezidenta
Masaryka, tak jeho „pravé ruky“ Beneše, proto v tomto případě aféra ohledně Radoly
Gajdy vedla spíše ke stabilizaci politické situace v zemi, než k opačnému výsledku. Díky
podpoře zejména Lidových novin se Masarykovi s Benešem podařilo dosáhnout
kýženého cíle a Gajda byl na základě neexistujících důkazů a vymyšlených svědectví
sesazen z důležitého armádního postu a nakonec degradován na řadového vojáka.
Veřejnost nepravdivým informacím ohledně Gajdovy osoby uvěřila zejména kvůli tomu,
že se opírala o na první pohled jasné důkazy, které byly často zmiňovány v tehdejším
tisku a byli zdánlivě podloženy svědeckými výpověďmi. Velkou roli v celém případu
hrála i silná pozice tehdejšího prezidenta a také to, že pro veřejnost bylo velmi složité
ověřit si dostupné důkazy. Současně byla pro mladou republiku kauza velmi překvapivá,
obě alternativní vysvětlení, která přinášel „Hrad“ byla jednoduchá, srozumitelná, snadno
zapamatovatelná a v neposlední řadě útočila na lidské emoce (Gajda je špión a snaží se
nám těžce vybudovanou republiku zničit nebo Gajda je fašista a chystá zlý převrat).

10.3 Údajná nákaza Jiřího Stříbrného syfilisem
Podobně jako u Gajdy, i v této aféře můžeme najít velké množství charakteristik,
které se shodují s definicemi konspiračních teorií. Opět můžeme po prozkoumání celé
aféry říci, že šlo o uměle vyvolanou aféru nezakládající se na pravdě. Současně se
objevuje politický motiv, navíc i v této aféře vidíme spiknutí nějaké organizace,
konkrétně křídla národních socialistů vedené Václavem Klofáčem a Edvardem Benešem.
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Nejde sice o nějakou oficiálně ustanovenou organizaci, ale spíše o dobře organizované
uskupení členů státního aparátu, které spojuje jeden cíl a tím je odstranění Jiřího
Stříbrného ze strany národních socialistů. Můžeme zde vidět, že k dosažení kýženého
výsledku bylo částečně docíleno pomocí nepravdivých důkazů. I když tato konspirační
teorie nakonec nevedla přímo k vyloučení Stříbrného ze strany, jak se původně plánovalo,
rozhodně byla hlavním a nejdůležitějším důvodem, proč se tak nakonec stalo. Důležitou
roli v tomto ohledu hrál také stranický tisk České slovo, který výraznou měrou
podporoval dvojici Klofáč Beneš. Jelikož o vyloučení Stříbrného ze strany rozhodovali
samotní členové strany, byla náklonost tisku zásadním prvkem, který přiřknul vítězství
v této kauze na stranu právě Beneše s Klofáčem. U této konspirační teorie, stejně jako u
Gajdovi aféry, však můžeme říci, že měla za cíl spíše podpořit současné vedení republiky,
stabilizovat vládnoucí struktury než usilovat o opaku. Konspirační teorie ohledně údajné
nákazy poslance Jiřího Stříbrného rovněž nese spoustu charakteristik, které jsou dle knihy
„Made to Stick“ důležitým předpokladem, aby jim lidé věřili. Kauza má jednoduché
vysvětlení a je překvapivá – Stříbrný má syfilis, a proto nemůže zastávat politickou funkci
ve straně. Obsahuje prvky důvěryhodnosti – Jiří Stříbrný byl milovníkem žen, proto není
nemožné, aby se pohlavní nemocí nakazil. Navíc konspirační teorii začal Václav Klofáč
šířit v době, kdy byl Stříbrný na léčení (kvůli problémům se srdcem) ve Francii. Stříbrný
tak s touto konspirací nemohl bojovat od samého začátku, tedy před tím, než se stala
rozšířenou jak mezi stranickými kolegy, tak mezi veřejností.
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Závěr
Hlavním cílem diplomové práce bylo pomocí historicko-srovnávací metody
zhodnotit, jakým způsobem vybraný tisk v období první republiky popisoval tři
potencionálně konspirační teorie (aféry). Konkrétně šlo o zprávy týkající se smrti Milana
Rastislava Štefánika, Gajdovu aféru a údajné nákazy Jiřího Stříbrného syfilisem.
Teoretická část nejprve zkoumala konspirační teorie jako celek, přinesla detailnější
vhled do problematiky tohoto fenoménu a přiblížila čtenářům, proč lidé v konspirační
teorie věří, jaké jsou jejich charakteristiky a typy a současně jaké základní znaky by
úspěšná konspirace měla nést. Nemalou částí se práce také věnuje samotným důsledkům,
které mohou konspirační teorie míti. Zmíněné charakteristiky jsou následně využívány
pro praktickou část. V té je na jejich základě hodnoceno, zda jsou tři vybrané aféry
konspiračními teoriemi či nikoliv. Jelikož je v této práci důležitou součástí dobový tisk,
nechybí ani stručná charakteristika zkoumaných deníků a prvorepublikového tisku
obecně. Přiřazení deníků k jednotlivým politickým směrům nám totiž dovolí lépe
porozumět následnému zájmu, které deníky ve třech aférách sledují. Neméně důležitou
součástí práce je také historický kontext všech zkoumaných afér. Jak je v práci detailněji
popsáno, politické pozadí sehrálo ve všech třech aférách zásadní roli, proto je velmi
důležité zaměřit se mimo samotné zkoumání deníků i na dobu, v které se aféry
odehrávaly. Bez tohoto historického exkurzu totiž není možné zcela pochopit hlavní
důvody, kvůli kterým se aféry během první republiky šířily.
Analytická část práce již konkrétně zkoumá dobové články, které byly během
zmíněných afér vydávány. Pro každou aféru jsou vybrány dva deníky, které reprezentují
rozdílné politické zájmy, a tak se předpokládá, že jejich komunikace během afér bude
rozdílná. Články či souhrnné vyznění jsou následně srovnávány s dnes známými
skutečnostmi. Časový odstup i nové informace, které byly během téměř sto let
nashromážděny, přinesly velmi zajímavý vhled do prvorepublikového tisku i do využití
konspiračních teorií jako takových. Díky charakteristice zvolených deníků, historickému
kontextu a konkrétním dobovým článkům dokážeme velmi dobře zhodnotit, z jakého
důvodu se v jednotlivých novinách objevují rozdílné informace a jaký cíl tím sledují.
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Po uskutečnění samotného výzkumu se dá říci, že jak zvolené aféry (u všech afér
se nakonec podařilo potvrdit, že se jednalo o konspirační teorie, každá ze zvolených afér
se navíc nějakým způsobem odlišovala od ostatních), tak samotné deníky (Národní listy,
Lidové noviny a České slovo) byly správnou volbou. Přinesly totiž dle mého názoru
rozdílný pohled na zažitý obraz první republiky jako na prosperující a vysoce liberální
společnost vedenou mravně čistými osobami jako byl Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard
Beneš. Aféry nám dokazují, že konspirační teorie nejsou jen problémem posledních let,
ale již dříve byly ve společnosti zakořeněné a díky jejich správným využitím dokonce
s trochou nadsázky dokázaly změnit politické dějiny. Každá z afér navíc sleduje jiný
zájem, například Gajdova aféra nám ukazuje, že tento, řekněme, podřadný politický
nástroj může být použit také pro pozitivní pohnutky, jakými je například stabilizace
politického prostředí. Také postavení již zmíněných novin je v aférách povětšinou
rozdílné. Například u záhadné smrti Štefánika se Národní listy snaží konspirační teorie
šířit, naopak u Gajdovy aféry a údajné nákazy Jiřího Stříbrného spíše přinášejí důkazy o
nepravdách, které šíří Lidové noviny, respektive České slovo. Při všech zkoumaných
aférách ovšem ani jeden z deníků neopouští svůj primární účel, což je zejména podpora
stran či osob, které noviny podporují a financují. To je celkem znatelný rozdíl mezi
dnešním tiskem a tím, který známe z první republiky.
Dnes, stejně jako v období první republiky, jsou konspirační teorie běžnou součástí
našich životů. Díky moderním technologiím ovšem máme v dnešní době značně více
možností, jak si zprávy ověřovat. To ovšem neznamená, že by ve společnosti obliba a
vliv konspiračních teorií slábla, díky jejich snazšímu šíření je tomu spíše naopak. Bude
tedy stále zajímavé sledovat, jakým směrem se bude ubírat jejich vliv a zda budou mít i
nadále sílu měnit politické dějiny, jako tomu bylo například v období mezi lety 19181938.
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Summary

The main aim of the diploma thesis was to give a complex view both on conspiracy
theories themself and also how and if they could have been used between years 19181938 known as the First Czechoslovak Republic. The work is divided into ten chapters.
The first of the main sections, that consists of five chapters in total, is the theoretical part,
which gives the readers theoretical background about conspiracy theories and other
related terms. This part also describes what types of these theories we know and why
people believe in them. The first section also describes the history of written media during
the First Czechoslovak Republic, mainly history of Lidové noviny, České slovo and
Národní listy. These newspapers are then used in the analytical part. The second section
deals with the research methodology. For the propose of the thesis, a historical analysis
was chosen, specifically the historical-comparative method as described by Otto Zwetter.
Using this method, the media coverage of three affairs (the death of Milan Rastislav
Štefánik, Gajda’s affair and alleged illness of Jiří Stříbrný with syphilis) were examined
and compared. The examination and comparation of the three affairs fill the last section
of this work – the analytical part. Where the thesis focused on communication of the
mentioned newspapers and compared them with the facts known today. The analysis
shows that information given by the newspapers differed according to the political
influence on the mentioned newspapers. In the final chapter of the analytical part, the
thesis answers the research question whether the three affairs were conspiracy theories or
not. The result, based on the characteristics of the conspiracy theories mentioned in the
first section in this work and analysis of the newspapers, shows that all the affairs can be
seen as conspiracy theories. The outcome shows us that conspiracy theories are not only
today’s problem, but had the power to change public opinion and political order even
during the First Czechoslovak Republic.
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kdo. Praha: Pražská edice, 1998. ISBN 80-901509-8-5
KLIMEK, Antonín a Petr HOFMAN. Vítěz, který prohrál: generál Radola Gajda. Praha:
Paseka, 1995. ISBN 80-7185-033-0.

83

KLIMEK, Antonín. Boj o Hrad: vnitropolitický vývoj Československa 1926-1935 na
půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. 2., Kdo po Masarykovi?. Praha: Panevropa:
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roč. 138,

s. 163-166, [cit.
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