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Anotace 

Práce „Působení dr. Františka Hofmana v médiích a mediální praxi“ je životopisnou 

studií Františka Hofmana. Pojednává stručně o celém jeho životě osobním, detailněji se 

pak zaměřuje na jeho kariéru v médiích. Tento text nabízí čtenáři celistvý pohled na 

Hofmanův život, i když některé  z jeho částí jsou zmapovány více a jiné méně. 

Jádrem této bakalářské diplomní práce je Hofmanovo působení v tiskovém odboru 

Předsednictva ministerské rady v období protektorátu Čechy a Morava. Toto období 

jeho života je v práci popsáno v kontextu širších dějinných souvislostí než jakými jsou 

doprovázeny ostatní etapy Hofmanova života. Tento kontext zahrnuje zejména základní 

údaje o politickém vývoji na území dnešní České republiky v letech v letech 1939 až 

1941 a prezentaci tehdejší situace v oblasti legálního tisku. 

Na základě těchto údajů práce popisuje roli a postavení Františka Hofmana, přičemž 

objevuje některé osobní a jiné vztahy mezi ním, dalšími protektorátními úředníky a 

novináři.  Autor seznamuje čtenáře zejména se záležitostmi, které  přímo souvisely 

s výkonem Hofmanovy funkce šéfredaktora tiskového odboru a upřednostňuje toto téma 

před otázkami týkajícími se pozdějšího Hofmanova zatčení a tematikou příčin, které 

k vedly k jeho obvinění a uvěznění. 

Annotation 

The piece „Activity of Dr. František Hofman in Media and Medial Practice“ is a 

biographic study of František Hofman. It disserts briefly on his personal life and 

thereafter concentrates on his career in media. This text offers a compact view of 

Hofman’s life to the reader although some of its components map less and the others 

more. 

The core of the bachelor diploma project is Hofman’s activity in the press department of 

the Presidium of Council of Ministers. In the piece, this period of his life is described 

more contextually in respect to historic chains of events than the other periods. The 

context includes especially basic facts on political development in the area of current 
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Czech Republic between years 1939 and 1941 and the presentation of the situation then 

in the area of legal press. 

Based on these facts, the piece the role and the position of František Hofman, while it 

discovers some personal and other relationships between him, other clerks in 

protectorate and journalists. The author familiarizes reader especially with the affairs 

which were related directly to the execution of the Hofman’s function of the general 

editor of the press department and favorites the topic before the issues related to latter 

Hofman’s arrest and the causes which lead to his imprisonment. 

Klíčová slova 

František Hofman, tiskový odbor, Předsednictvo ministerské rady, protektorát Čechy a 

Morava, cenzura, kolaborace, odboj 

Keywords 

František Hofman, press department, Presidium of Council of Ministers, protectorate 

Bohemia and Moravia, censorship, collaboration, resistance 
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Úvod 

V této práci se budeme zabývat životem dr. Františka Hofmana (nar. 1891).  Půjde o 

životopisnou a profesní studii, která se zaměří na Hofmanovo působení v médiích, jakož 

i jeho roli v mediální praxi a profesních organizacích, koncentrovat se pak bude na 

závěrečné období jeho života za Protektorátu Čechy a Morava. Metodou zvolenou pro 

vytvoření této práce je historická studie.  

Cílem práce je zevrubně zmapovat Hofmanův život a poskytnout tak čtenáři pokud 

možno jeho celistvé zobrazení v souvislostech. Hofmanovy životní osudy jsou velmi 

zajímavé, protože spolu s nimi můžeme sledovat budování první republiky stejně jako 

její úpadek, co ž nám umožňuje zejména fakt, že František Hofman většinu profesního 

života byl státním zaměstnancem. 

Nejlépe se pokusíme prozkoumat tu etapu Hofmanova života, kdy působil jako 

šéfredaktor tiskového odboru Předsednictva ministerské rady za Protektorátu Čechy a 

Morava. František Hofman byl totiž v té době jedním z nejmocnějších českých 

úředníků, co se týče tisku, proto toto pojednání může ctěnému čtenáři přinést nové a 

zajímavé informace. 

Tato práce si klade za ambici pokusit se alespoň částečně získat prostřednictvím 

poznání Hofmanových činů i přehled o jeho osobnostních vlastnostech a 

charakteristikách, jakož i dovednostech a schopnostech. Účelem této práce ovšem není 

hodnotit tyto vlastnosti či činy, ani jiným způsobem vyslovovat kategorické soudy o 

historických událostech. 

K získávání údajů pro danou práci bude použito veřejně přístupných archivních zdrojů, 

zejména těch soustředěných v Národním archivu, a dále literatury zabývající se 

historickými tématy, která jsou relevantní pro naše zkoumání, abychom mohli události 

dobře chápat v komplexu dějinných souvislostí, tak aby výpověď této práce byla 

celistvá. 

Autor se rozhodl, že nejvhodnější bude tuto práci rozdělit do tří částí, z nichž každá se 

bude zabývat jinými aspekty Hofmanova života. V rámci zachování logické kontinuity 

jednotlivých oddílů textu se práce může zabývat některými událostmi duplicitně. 
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V takovém případě však bude vždy k tomuto faktu přihlédnuto a daná událost bude 

pokaždé zkoumána z odlišného úhlu pohledu. 

V prvním oddílu se budeme zabývat celkově osobním životem dr. Hofmana, což 

neznamená, že bychom se nezmínili o jeho působení v médiích. V podstatě půjde o jeho 

stručný životopis, jehož účelem je představit dr. Františka Hofmana ctěnému čtenáři 

dostatečně, aby se mohl orientovat v detailnějším rozboru Hofmanova života ve zbylých 

dvou částech práce.  

Svoji pozornost v prostředním oddílu zaměříme na Hofmanovo působení v médiích 

před rokem 1939. Tento úkol je poněkud ztížen faktem, že František Hofman pracoval 

dlouhou dobu v Československé tiskové kanceláři, o jejímž předválečném působení jsou 

materiály téměř nedostupné. V této části se tedy spokojíme pouze se stručným a 

zevrubným přehledem. 

Těžištěm celé práce je závěrečný oddíl, který se pokusí čtenářům co nejlépe představit 

postavení Františka Hofmana v protektorátních letech i to jak svého postavení používal. 

Zároveň se pokusí objasnit, jaké byly jeho vztahy s domácími protektorátními 

politickými představiteli, novináři z řad legálního tisku, ale i německými představiteli. 

Tato část bude ze všech nejvíce používat i údajů o dějinných souvislostech. 
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1  Osobní život dr. Hofmana 

František Hofman se narodil dne 23. listopadu roku 1891 ve vesnici Lobzy na 

PlzeňskuI. Jeho rodiči byli Josef Hofman a Marie Hofmanová, rozená ŠpačkováII. O 

jejich rodinných poměrech z té doby nemáme téměř žádné zevrubnější informace. 

Samotná vesnice Lobzy dnes již neexistuje, neboť se stala součástí města Plzně jako 

jedna ze čtvrtí v obvodu číslo 4 a leží na jejím východním okraji. Na konci 19. století 

ještě ovšem nebyla součástí urbanistické výstavby, a tak můžeme konstatovat, že dr. 

Hofman pocházel z venkovského prostředí. 

O Hofmanově vzhledu můžeme usuzovat podle údajů ze žádostí o pas a přiložených 

dokumentů. Nejdetailnější popis se ovšem objevuje v Hofmanově žádosti o občanský 

průkaz po počátku německé okupace a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Tyto údaje 

jsou zároveň nejnovější a lze je považovat za důvěryhodné, neboť německé správa 

v protektorátu měla i tehdy zapotřebí důkladné možnosti identifikace osob. Podle 

daného popisu byl tedy dr. Hofman střední postavy, měl vlasy kaštanové barvy, modré 

oči, nos normální, nenosil vousy, ústa měl souměrná, zuby zdravé a neměl žádné 

zvláštní znamení.III  Z dalších pramenů se můžeme dovědět navíc pouze jedinou 

informaci, a to že měl oblý obličej.IV 

František Hofman patřil pravděpodobně již od dětství mezi svými vrstevníky k těm 

inteligentnějším. Jak bylo v té době běžnou normou, vychodil obecnou školu, ale 

následně pokračoval ve studiích na gymnáziu v Plzni. Gymnaziální vzdělání za 

Rakouska-Uherska s velkou pravděpodobností předurčovalo k tomu, že jeho absolvent 

                                                 

I Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

II Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

III  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

IV Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 
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nebude pracovat manuálně, ale intelektuálně. Po absolvování gymnázia nastoupil 

studium práv na české Univerzitě Karlově v Praze.V  

V té době nebylo univerzitní vzdělání obvyklé nejen kvůli omezené nabídce vysokých 

škol v habsburské monarchii, ale i následkem vyšších nákladů pro rodinu. Vzhledem 

k nedostatku poznatků o tomto období Hofmanova života nelze v rámci naší práce určit 

přesný zdroj příjmů pro jeho studia. Víme pouze, že mezi lety 1914 a 1915 byl 

zaměstnán jako úředník v advokátní kanceláři.VI Ať byl jeho motiv jakýkoliv, 

v právnické kariéře se rozhodl nepokračovat. 

Jeho přesné místo pobytu v průběhu studií se v záznamech pražského policejního 

ředitelství neobjevuje, ale existuje několik záznamů o jeho pobytu v roce 1915. V tomto 

roce tedy bydlel od 21. dubna do 28. října v ulici Na Zámecké, číslo 457  v pražské 

čtvrti Nusle u domovníka Antonína Holuba, aby se (dle úředních záznamů) přestěhoval 

do Plzně a následujícího dne, tedy 29. října 1915 opět vrátil zpět do Prahy, tentokráte do 

ulice Bartolomějské číslo 11 na Praze 1 k domácímu Franzovi Pecharovi. VII  

U tohoto domu není datum vystěhování uvedeno, ale František Hofman zde nemohl 

přebývat příliš dlouho, protože k 1. lednu 1916 se stal členem redakce deníku Nová 

doba, který sídlil v Plzni.VIII  V daném listu v následujících letech působil jako politický 

redaktor.IX Od tohoto data tedy můžeme mapovat Hofmanovu žurnalistickou praxi i 

jeho působení ve světě médií jako takovém. Nepodařilo se nám získat doklady o 

případném vojenském působení dr. Hofmana za První světové války. Po celou dobu byl 

veden jako zaměstnanec, proto se jí pravděpodobně neúčastnil. 

                                                 

V Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 2. 

VI Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 2. 

VII  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

VIII  Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 1. 

IX Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 2. 
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Pro účely našeho zkoumání je naprosto nezbytné, abychom si uvědomili, že 

demografické složení plzeňského obyvatelstva bylo velmi odlišné od toho dnešního. 

Plzeň ležela nedaleko sudetoněmeckých oblastí, takže v ní žilo poměrně velké množství 

německého obyvatelstva, navíc byly tehdy ještě české země součástí rakouského 

mocnářství. To má pro nás velký význam v tom smyslu, že František Hofman byl se již 

od mládí běžně setkával s představiteli německé kultury.  

Nemůžeme proto pokládat za překvapivý fakt, že z cizích jazyků ovládal nejlépe 

německý.X Podle svého vlastního hodnocení pak v průběhu let nabyl částečných 

znalostí jazyka francouzského.XI Ohledně Hofmanových jazykových znalostí a 

schopností nám není známo, že by byl vzdělán ještě v dalším jazyce (vyjma jazyku 

rodného, tedy českého). 

František Hofman prožíval svá první léta v médiích ve značně turbulentní historické 

etapě pro české země. Od roku 1914 totiž probíhala První světová válka, v níž bojovalo 

i tehdejší  Rakousko-Uhersko. Navíc v druhé polovině světové války vrcholily snahy 

domácích politických sil o založení samostatného státu Čechů a Slováků. Lze tedy 

konstatovat, že v průběhu počátků Hofmanovy kariéry nastaly výrazné společenské a 

politické změny. 

Tou nejzásadnější z nich, která měla velký význam pro jeho další života bylo vyhlášení 

samostatnosti Československé republiky dne 28. října 1918. Vznik nového státního 

útvaru pak provázelo mnoho změn v různých oblastech života, pro účely této práce je 

ovšem nejpodstatnější jeden konkrétní jev. Bylo nezbytné vybudovat novou státní 

správu, i když byla z části postavena na základě existujícího administrativního aparátu, 

což znamenalo vznik nových státních institucí a potažmo pracovních míst, což skýtalo 

příležitosti pro mladé lidi, zejména pak ty kvalifikované a vzdělané. 

                                                 

X Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 1. 

XI Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 1. 
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Jedním z těchto významných počinů byl vznik státem zřízené Československé tiskové 

kanceláře, která vznikla ve stejný den jako nový stát (28. 10.).XII  Cílem bylo vybudovat 

moderní zpravodajskou agenturu, která by disponoval dostatečně rozsáhlou sítí 

kvalifikovaných domácích a zahraničních zpravodajů. Nepochybně k takovému kroku 

bylo zapotřebí získat nový personál. 

Této příležitosti využil i František Hofman, který měl pro toto zaměstnání dobré 

předpoklady, protože byl vysokoškolsky vzdělaný a v té době již měl i jisté 

žurnalistické zkušenosti, které získal prací v Nové době. Do služeb ČTK vstoupil ke 

dni 1. srpna 1919 a 30. září téhož roku podal přihlášku do Syndikátu československých 

novinářů, která byla přijata.XIII  Podílel se tak na zakládání plzeňské odbočky ČTK, v niž 

působil v následujících letech jako politický a hospodářský redaktor. XIV  

V té době uváděl František Hofman trvalé bydliště v centru Plzně v Harantově ulici 

číslo popisné 8.XV Přesto nelze s jistotou říci, zda strávil celé období od svého nástupu 

do ČTK přímo v Plzni, ani zda byl po celé období ve službách ČTK. Přestože nelze 

v úředních záznamech o jeho zaměstnání najít žádnou zmínku, která by o přerušení 

služby svědčila, existují jistá fakta, která svědčí o opaku. 

František Hofman totiž ve svých žádostech o pas uváděl, že absolvoval i vojenskou 

službu. Podle všeho působil u šestého československého hraničního praporu úderného 

v Trhanově, kde mu měl být vydán 10. července roku 1921 propouštěcí list. 

Důvěryhodnosti tomuto tvrzení dodává i fakt, že daný propouštěcí list byl přiložen 

k dvěma Hofmanovým žádostem o cestovní pas. XVI XVII  
                                                 

XII  http://www.ctk.cz/page/?id=1934 

XIII  Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 1. 

XIV  Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 2. 

XV Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 1. 

XVI  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XVII  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 



 14 

V případě, že by skutečně nějakou dobu sloužil u armády by se posádka v Trhanově 

jevila jako pravděpodobné zařazení, neboť nebyla příliš vzdálena od Plzně. Vzhledem 

k tomu, že byla ČTK státní organizací, tak se takové přerušení služby nemuselo jevit 

jako zaznamenáníhodné. Služební spisy ČTK také nemusí poskytovat kompletní 

informace. Na druhou stranu v jedné ze žádostí o prodloužení cestovního pasu je 

zaznamenáno, že Hofman „dle udání vojínem nebyl“. XVIII   

Zároveň není možné konstatovat s absolutní jistotou, v že po celé období působil právě 

v plzeňské odbočce ČTK. Podle záznamů Syndikátu novinářů totiž působil mimo jiné i 

v odbočce v Moravské OstravěXIX , což ostatně potvrzuje více přihlášek do dané 

organizaceXX. Toto jeho působení je obtížné přesně časově zařadit Z přihlášek je ovšem 

patrné, že v Moravské Ostravě pracoval někdy před 5. zářím 1924 (datum podání jedné 

ze zmiňovaných přihlášek). Lze předpokládat, že tam působil dokonce ještě před 

květnem 1922, protože v té době již prokazatelně bydlel v Praze (viz. níže). ¨ 

Je také velmi málo pravděpodobné, že by tam působil ihned po nástupu k plzeňské 

odbočky. Protože mělo jeho působení krátkodobý charakter, mohl pomáhat při 

vybudování tamní odbočky ČTK, nebo být vyslán na stáž tak, aby získal zkušenosti. 

Nejdůvěryhodnějším termínem pro toto působení se tak jeví rok 1920, tedy před 

nástupem do vojenské služby a zároveň po nástupu k ČTK. 

Po návratu z vojenské služby sice nemáme okamžité údaje o Hofmanově trvalém 

bydlišti, ale podle všech indicií se v druhé polovině roku 1921 přesunul do ústředí ČTK 

v Praze. Přímý důkaz pro toto tvrzení sice nemáme, ale nepřímý ano. Dne 25. prosince 

roku 1921 se totiž František Hofman oženil s Eliškou, rozenou Šilpochovou, právě 

                                                 

XVIII  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XIX  Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 1. 

XX Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 2. 
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v v hlavním městě ČSR, Praze, a oddací list jim byl vydán o den později na 

Vinohradech.XXI   

O Elišce Hofmanové se z historických pramenů nedozvíme tolik jako o jejím 

manželovi. Narodila se 18. ledna roku 1895 a je původem z Plzně, stejně jako 

Hofman.XXII  I proto lze předpokládat, že František Hofman se se svou manželkou 

seznámil právě tam. Podle údajů uvedených v žádosti o pas měla Eliška Hofmanová 

kulatý obličej, kaštanové vlasy a šedé oči.XXIII  Jaký měla vliv na vývoj Hofmanovy 

kariéry a na jeho mediální působení, nevíme. 

Podle záznamů se František Hofman 5. května 1922 opět nastěhoval do výše 

zmiňovaného domu v Nuslích, v ulici  Na Zámecké číslo 457 (číslo popisné 5). XXIV  Od 

té doby můžeme s jistotou říci, že působí jako politický a hospodářský redaktor pražské 

odbočky ČTK. Dále lze kariéru Františka Hofmana až na výjimky, o nichž se níže 

zmíníme, spojovat pouze s Prahou. 

Počátky života (neuvažujeme-li dřívější pobyt během studií) v Praze byly významné i 

pro Hofmanův osobní a rodinný život. Dne 17. února roku 1923 se mu totiž právě tam 

narodil syn Miroslav.XXV  Podle všech dostupných údajů byl Miroslav jediným 

potomkem Františka Hofmana. S naprostou jistotou pak můžeme konstatovat, že byl 

jeho jediným úředně přiznaným manželským dítětem, které se dožilo dospělosti. 

Ještě před tím, 2. prosince 1922, ovšem Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo 

prohlášení/deklaraci o způsobilosti dr. Františka Hofmana k výkonu funkce jakožto 

člena dozorčí rady Obecně prospěšného stavebního a bytové družstva novinářů a 

                                                 

XXI  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXII  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXIII  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXIV  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXV  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 
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spisovatelů v Praze. XXVI  Prřestože byl tedy členem tohoto družstva, nadále usiloval o 

získání domu vlastního.Tuto naši domněnku dále potvrzuje fakt, že František Hofman 

se již o rok později, podle oficiálních záznamů 12. ledna 1924, přestěhoval i s rodinou 

z Nuslí na pražský Smíchov. Podle úředních záznamů se tam usídlil v ulici Na 

Perníkářce číslo 1520 ve vlastním domě. XXVII   

Zajímavá je otázka přesné adresy domu. V některých dokumentech se totiž objevuje, že 

Hofman bydlel v ulici Pod LipkamiXXVIII , v jiných zase Na Perníkářce (viz. výše), či 

pouze Perníkářka. Číslo domu se pak udává buď 1520 (registrační) nebo 7 (popisné). Ve 

všech případech přitom jde o jeden a ten samý dům. To lze vysvětlit změnou názvu 

ulice.  

 Podle oficiálních záznamů František Hofman nahlásil změnu 23. května 1935XXIX , ale 

ve skutečnosti musel být název změněn dříve, neboť ulice Pod Lipkami je uvedena  jako 

bydliště již v Hofmanově žádosti o prodloužení platnosti cestovního pasu z roku 

1933.XXX  V roce 1925 je dokonce zaznamenáno, že bydlí v Košířích.XXXI  Ale můžeme 

se domnívat, že jde o administrativní chybu, protože Košíře hraničí se Smíchovem 

nedaleko ulice Pod Lipkami (dnešní název). 

V průběhu 20. a 30. let Hofman trvale pobýval v Praze, hodně času trávil i v zahraničí, 

o čemž máme četné záznamy. V průběhu 20. let tak navštívil mimo jiné Německo, 

Rakousko, Francii, Itálii, Maďarsko a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců.XXXII  

                                                 

XXVI  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXVII  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXVIII  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXIX  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXX  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXXI  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXXII  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 
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Vzhledem k vysoké četnosti těchto zahraničních cest můžeme usuzovat, že na ně byl 

vysílán Českou tiskovou kanceláří, jejímž byl zaměstnancem. 

František Hofman tak mohl získat cenné poznatky o životě v zahraničí, kultuře různých 

zemí, ale i o jejich vnitropolitickém vývoji. Z výše zmiňovaných žádostí o pas pak 

můžeme usuzovat, že první cesty absolvoval bez rodiny. Ty také byly podle záznamů 

z pasu krátkodobější (většinou v horizontu týdnů). XXXIII  V pozdějších žádostech již 

ovšem uvádí manželku a syna jako spolucestující. 

Na přelomu let 1925 a 1926 pak absolvoval dlouhodobější studijní cestu po západní 

Evropě i s rodinou. XXXIVXXXV  Sice nemůžeme zkoumat příslušné záznamy ČTK, ale i 

přesto se jeví jako opodstatněná hypotéza, že ho na ni vyslala právě ona (nepřerušená 

služba v osobních záznamech u ČTK) za účelem poznání práce zahraničních 

zpravodajských agentur a aby ho připravila na pozdější zahraniční působení (viz. níže). 

V letech 1928 až 1931 totiž František Hofman působil jako redaktor ČTK v hlavním 

městě Německa, v Berlíně.XXXVI  Toto zjištění má velký význam pro hodnocení 

postavení a role Františka Hofmana později v TO PMR za Protektorátu Čechy a 

Morava. Dr. Hofman za čtyři roky nepochybně důkladně poznal německou kulturu i 

politické prostředí.  

Mohl tak sledovat následky hospodářské krize, které silně poznamenaly všechny 

tehdejší významné světové ekonomiky. Ale její následky poznamenaly nejvíce otevřené 

trhy (USA, v Evropě ČSR, Spojené království) a právě válečnými reparacemi zatížené 

Německo. Katastrofální následky vedly k politickému vzestupu extremistických hnutí, 

                                                 

XXXIII  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXXIV  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXXV  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXXVI  Věstník československých novinářů. Praha: Syndikát československých novinářů, 1933, roč. 7, č. 4, 

s. 142. 
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což se projevilo i v postupném zvyšování vlivu Hitlerovy NSDAP. Hofman tak mohl 

být svědkem historického období, které v Německu předcházelo nástupu fašistů k moci. 

Po návratu z Německa se již mohl Hofman řadit mezi velmi zkušené novináře, neboť 

v té době měl za sebou 15 let žurnalistické praxe, včetně čtyřletého pobytu v zahraničí a 

několika vykonaných studijních cest. Vzhledem ke krátkodobé existenci ČTK se tak 

můžeme domnívat, že v první polovině 30. let patřil dr. Hofman k jejím 

nejvýznamnějším představitelům. Ostatně ještě za svého působení v Berlíně, 1. ledna 

1931 (s účinností od 16. ledna) byl jmenován radou zpravodajské služby Státních 

tiskových podniků v působnosti Předsednictva ministerské rady.XXXVII  

František Hofman již musel být v té době na české poměry velmi dobře finančně 

zajištěný, protože měl vlastní dům a mohl si dovolit koupi vlastního automobilu, což 

v daném období (obzvlášť po začátku hospodářské krize) bylo ve finančních možnost 

malé skupiny lidí.  K 9. listopadu tedy zaregistroval na své jméno auto Praga Picccolo, 

které prokazatelně vlastnil ještě za druhé světové války, protože 27. května podal 

oznámení o ztrátě typového osvědčení k onomu vozu.XXXVIII  

O jeho dalším soukromém životě v průběhu 30. let nemáme příliš mnoho informací.  

Víme tedy, že byl velmi dobře finančně zajištěný a že byl uznávanou autoritou ve svém 

oboru. Dále máme poznatky o Hofmanově aktivní angažovanosti v rámci novinářských 

organizací (viz. další kapitola). Pak již máme údaje pouze o jeho zdravotním pojištění, 

jež měl zřízeno u Léčebných fondů veřejných zaměstnanců. XXXIX   

I po svém odchodu z České tiskové kanceláře pokračoval František Hofman v práci ve 

státních službách. Dokonce se ani nepřesouval příliš oproti dřívějším stavu v rámci 

organizačních struktur, když se stal přímo zaměstnancem tiskového odboru 

                                                 

XXXVII  Národní archiv Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 70, č. z. 341/36. 

XXXVIII  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

XXXIX  Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 2. 
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Předsednictva ministerské rady.XL ČTK byla totiž přímo podřízena právě tomuto 

odboru. Šlo tak v podstatě pouze o změnu pozice (z formálního hlediska). 

V těchto místech se dostupné zdroje rozcházejí v definici pracovní náplně postu, resp. 

postu, jenž měl František Hofman od roku 1937 v TO PMR zastávat. Podle jednoho 

pramene byl určený k zastávání postu šéfredaktora Úředního listu republiky 

ČeskoslovenskéXLI . Což by v podstatě znamenalo redaktorskou práci, tedy obdobnou 

práci, kterou vykonával dříve. 

Podle toho, co ovšem sám dr. Hofman uvedl ve své další přihlášce do Syndikátu 

československých novinářů, byla jeho funkce poněkud odlišného charakteru. Napsal 

totiž, že náplní jeho práce má být zpracování stavovských otázek tiskuXLII . To by 

naznačovalo výraznější posun od novinářské k administrativní činnosti. Také je možné, 

že tyto dvě funkce byly v rámci působení v TO PMR slučitelné. 

V druhé polovině 30. let se postupně zvyšovalo napětí v mezinárodních vztazích 

v Evropě. Následky těchto politických střetů a konfliktních tendencí byly zásadní, jak se 

později ukázalo, pro celý další vývoj lidské civilizace. Nutně tedy musely ovlivnit i 

život v ČSR (tedy i život Františka Hofmana). A skutečně došlo 29. září k podpisu tzv. 

mnichovské dohody, v jehož důsledku ztratila ČSR pohraniční území obývaná Němci, 

Maďary a Poláky. Zanikla tak tzv. první republika a začalo krátké období republiky 

druhé. 

V té době se začal František Hofman poprvé výrazněji angažovat i v politickém životě 

republiky. V pomnichovském období se stal členem pražského zastupitelstva za 

Národní stranu práce.XLIII  V rámci pražské organizace této strany navíc neměl postavení 

                                                 

XL Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 2. 

XLI  Národní archiv Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 70, č. z. 341/36. 

XLII  Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 2. 

XLIII  Národní strana práce, česká politická strana od 11. 12. 1938 do konce března 1939. Vytořena 

z aparátu části členů zaniklé sociálně demokratické strany a části levicových národních socialistů. Přes 

prohlubující se oportunismus žádala zachování demokratických svobod; představovala loajální opozici 
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zanedbatelného významu, neboť byl zvolen jednatelem jejího pražského zastupitelského 

klubu.XLIV  

František Hofman působil na pražské radnici jako zastupitel i po odtržení Slovenska a 

obsazení zbytku republikového území Německem. Bylo tomu tak alespoň v počátcích 

existence Protektorátu Čechy a Morava tedy na jaře 1939 (konkrétně k 24. dubnu tohoto 

roku), kdy se systém fungování správy města modifikoval a František Hofman se stal 

členem komise osobníXLV . 

Po zatčení svých předchůdců Zdeňka Schmoranze a Arnošta Bareše (viz. další kapitoly) 

byl František Hofman vybrán jako nový šéfredaktor tiskového odboru PMR a do této 

funkce nastoupil 12. září roku 1939XLVI . V rámci této organizace tedy nově zastával 

vedoucí funkci, která s sebou nesla méně žurnalistické činnosti. Také musel více 

spolupracovat s německou okupační správou. 

O Hofmanových osudech v protektorátním období detailněji pojednáme v dalších 

kapitolách. Stejně jako všechny občany i jeho zasáhla okupace provázená vypuknutím 

Druhé světové války. Františka Hofmana navíc potkala tragédie v osobním životě. Dne 

25. dubna roku 1941 totiž zemřela jeho manželka EliškaXLVII . Nevíme přesně, jaký byl 

jejich vztah, ale tato událost musela Hofmana jistě psychicky poznamenat. 

                                                                                                                                               

vůči pomnichovskému fašizujícímu režimu Beranovy vlády. Po okupaci českých zemí se koncem března 

1939 rozešla a vyzvala ke vstupu do Národního souručenství. Vedoucí činitelé A. Hampl, B. Nečas, J. 

Nečas; tiskový orgán Národní práce. 

XLIV  Věstník hlavního města Prahy. Praha: Hlavní město Praha, 1939, roč. 46, č. 1. 

XLV  Věstník hlavního města Prahy. Praha: Hlavní město Praha, 1939, roč. 46, č. 16. 

XLVI  KONČELÍK, Jakub, KÖPPLOVÁ, Barbara, KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Český tisk pod vládou Wolfganga 

Wolframa von Wolmara. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0591-0. s. 28. 

XLVII  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 
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František Hofman ovšem nemohl na svobodě truchlit, protože byl již o necelé dva týdny 

později zatčen spolu s Vladimírem RybouXLVIII . Byl zadržen tajnou státní policií, neboli 

gestapem  a umístěn do vyšetřovací vazby dne 6. května roku 1941. Po tomto zatčení se 

již nikdy do konce svého života nedostal na svobodu, na rozdíl od výše zmíněného 

kolaboranta Ryby. 

Jeho psychický stav se tak ještě výrazněji zhoršil a navíc se k tomu přidali ještě potíže 

fyzického charakteru. Ve vězení ho občas mohl navštěvovat syn Miroslav, který v té 

době musel žít ve svých 18 letech bez rodičů. Miroslav Hofman se pokoušel úřední 

cestou prosadit, aby byl jeho otec převezen ze své tehdejší cely v Bredovské ulici do 

zdravotnického zařízení, protože zdravotní stav dr. Hofmana byl tehdy (srpen 1941) 

velmi špatný.XLIX  

O tom svědčí obsah dopisu osobního tajemníka adresovaný na příkaz tehdejšího 

předsedy vlády Aloise Eliáše dr. Hubertu MasaříkoviL: 

„Dostavil se ke mně p.Inž. K. ŠilpachLI a Miroslav Hofman, syn zatčeného vrch. odb. 

rady tisk. odboru Dra. Hofmana, který mluvil před několika dny se svým otcem 

v Bredovské ulici. 

Jelikož prý zdravotní vzezření v. o. r. Dra. Hofmana působilo na něho velmi nepříznivě, 

prosí, aby byly zdejším úřadem podniknuty kroky v tom směru, aby jeho otec byl dán 

do lékařského ošetřování, případně do vězeňské nemocnice.“ LII 

                                                 

XLVIII  Vladimír Ryba  (26. 11.1900 Písek – 1963), český novinář, jeden z tzv. „sedmičky“ protektorátních 

aktivistů. Od 1. 1. 1939 šéfredaktorem Národní práce. Po válce odsouzen k deseti letům  vězení. 

XLIX  Národní archiv Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 3738., č. 669/37. 

L dr. Hubert Masařík (nezjištěno – nezjištěno), vyslanec. Ministerský rada předsednictva ministerské 

rady. Předseda společnosti Český rozhlas. (všechny funkce zastával určitě v roce 1941) 

LI totožnost nezjištěna 

LII  Národní archiv Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 3738., č. 669/37. 
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Nicméně žádné úřední intervence nepomohly, což ani nebylo lze očekávat, vzhledem 

k blížícímu se nástupu Reinharda Heydricha do úřadu zastupujícího říšského protektora, 

po němž došlo k dalšímu přitvrzení tehdejšího režimu. Navíc byl nedlouho poté zatčen i 

předseda vlády Alois Eliáš, čímž se v tomto směru značně zhoršila pozice protektorátní 

vlády v záležitostech týkajících se zatčených státních zaměstnanců. 

 

V souvislosti se závěrečným obdobím Hofmanova života by bylo příhodné zmínit se o 

náboženském vyznání Františka Hofmana. Podle záznamů byl Hofman ještě v roce 

1939 římskokatolického vyznání.LIII  Pro to, že tomu bylo tak i dříve svědčí fakt, že 

údaje o jeho svatební obřadu (viz. výše) byly na úřadě zaregistrovány až druhý den po 

obřadu. Při takovém postupu se většinou obřad samotný odehrával v kostele. V registru 

obyvatelstva z let 1941 – 1950 bylo ovšem vyškrtnuto náboženství katolické a nově byl 

zapsán údaj bez vyznáníLIV .  

K této události muselo dojít někdy po Hofmanově zatčení. Nabízí se několik možných 

příčin. Budˇse Hofman mohl přestat ke své víře hlásit z vlastní vůle, nebo tento krok byl 

čistě úkonem německých. Příčinou také mohl být výsledek nějakého výslechu na 

gestapu. Pravý důvod, ale asi nikdy nezjistíme. 

Někdy v období mezi srpnem 1941 a jarem 1942 byl František Hofman deportován 

z vazební věznice do polského koncentračního tábora v Osvětimi. Dnes je ve 

všeobecném povědomí, že Osvětim byla jedním z největších vyhlazovacích táborů. 

Uvážíme- li pak, jaký byl Hofmanův zdravotní stav v srpnu 1941, jeho vyhlídky na 

přežití byly mizivé. František Hofman zemřel 23. května 1942 v koncentračním táboře 

v Osvětimi jako vězeň.LV 

                                                 

LIII  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

LIV  Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 

LV Národní archiv Praha, fond PŘ 1941-1950 sig. H 2959/8, k. 3428. 
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2 Působení Františka Hofmana v médiích  a profesních 

organizacích p řed rokem 1939 

Pro lepší pochopení pozdější činnosti dr. Františka Hofmana v tiskovém odboru  PMR 

za okupace, je zcela nezbytné, abychom krátce pojednali i o jeho dřívějším působení 

v mediální praxi. Stejně tak bude toto pojednání vhodným způsobem, jak poznat některé 

osobnostní rysy, jakož i schopnosti a dovednosti, jimiž se vyznačoval a kterými se 

odlišoval od většiny ostatních lidí. 

Protože ovšem toto pojednání není stěžejní součástí této práce, ale spíše doplňkem 

dokreslujícím celkový obraz touto prací vytvořený, nebude naprosto nezbytné, ani 

účelné veškeré tyto jednotlivosti popisovat s příliš vysokou mírou detailu. V některých 

případech by to ostatně ani nebylo možné, neboť zejména záznamů dochovaných a 

veřejně přístupných o Hofmanových aktivitách v rámci Československé tiskové 

kanceláře se dochovalo velmi omezené množství. 

Jak bylo výše zmíněno, František Hofman velmi brzy opustil praxi oboru, který 

vystudoval, tedy práv a po dvou letech zaměstnání v advokátní kanceláři se rozhodl stát 

novinářem. Ve svých 25 letech tedy oficiálně k 1. lednu 1916 nastoupil do zaměstnání 

v plzeňském denním listu Nová doba jako politický redaktor. V tomto periodiku poté 

působil až do 31. července 1919.LVI  Články o politice nebyly v té době až na výjimky 

podepsané, takže nelze přesně určit, na která témata se dr. Hofman při žurnalistické 

tvorbě zaměřoval. 

Nová doba v době, kdy v ní byl František Hofman zaměstnán v době, kdy tento deník 

vycházel s podtitulem Deník československé strany sociálně demokratické na českém 

západě.LVII  Šlo tedy nepochybně o levicově, resp. socialisticky orientovaný tisk. Tento 

fakt by mohl ukazovat na levicovou politickou orientaci Františka Hofmana, což by 

                                                 

LVI  Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 2. 

LVII  viz. Nová Doba. Plzeň: Antonín Habermann, 1919, roč. 25, č. 46, 16. 2. 
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potvrzovalo i jeho členství v druhorepublikové Národní straně práce (viz. předchozí 

kapitola). 

Po válce byla situace v médiích v Československu značně příhodná pro začínající mladé 

novináře, protože s vytvořením nového státu a se změnou politického režimu musely 

nutně přijít i četné změny v mediální krajině. Jednak se projevovala potřeba nových 

redaktorů pro některá zavedená média, ale především začaly vznikat nové organizace a 

noví vydavatelé tisku 

Jak o poválečném období napsal sám František Hofman: 

„Tehdy šel naším novinářským světem kvas a ruch. Převrat odvolal z novin většinu 

předválečných pracovníků na místa politiků, státníků a významných činitelů v životě 

administrativním i hospodářském. Na jejich místo nastoupili lidé noví, s novými názory, 

novými metodami, s novými výrazovými prostředky. Celý tisk se reorganisoval na 

novém základě samostatného státu a s novým, širším, světovým obzorem, ale ovšem 

s vaječnou skořápkou zbytků starého provincialismu. Noviny a novináři byli unášeni 

prudkým přívalem světových událostí a politických převratů. A v této době měnily se i 

úkoly novinářské organisace a v její čelo byli povolání noví lidé.“LVIII  

I František Hofman této situace využil pro svůj další postup v kariéře. K výše 

zmíněnému datu tedy odešel z Nové doby a hned od následujícího dne, tedy k 1. srpnu 

1919 nastoupil jako redaktor do plzeňské odbočky ČTK. Zde působil jako politický a 

hospodářský redaktor, ale vzhledem k době, kdy se do práce ČTK zapojil, se musel 

nutně do jisté míry podílet i na budování moderní podoby této odbočky 

Československá tisková kancelář byla od svého vzniku v roce až do 90. let 20. století 

státní zpravodajskou agenturou, takže její osudy byly vždy spojeny úzce s těmi 

státními.LIX  I proto se stejně jako státní i její struktura musela vybudovat na základech 

                                                 

LVIII  Tisk a politika. Praha: Svobodná škola politických nauk a syndikát československých novinářů TP 

1936, roč. 10, s. 249. 

LIX  http://www.ctk.cz/page/?id=1934 
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přejatých z dřívějších, aby se mohla stát mezinárodně respektovanou zpravodajskou 

agenturou s propracovanou sítí reportérů. 

Jak jsme se již dříve zmínili, František Hofman krátce pracoval i v rámci odbočky ČTK 

v Moravské Ostravě, kde jeho funkce musely být obdobného charakteru jako 

v plzeňské, nežli se definitivně usadil v Praze a stal se zaměstnancem tamní ústřední 

odbočky ČTK, která byla přímo podřízena PMR. Jak víme v rámci tohoto zaměstnání 

poté podnikal služební a studijní cesty do zahraničí. 

Ještě v Plzni ovšem poprvé vstoupil do Syndikátu československých novinářů. 

Přihlášku konkrétně podal 30. září 1919, tedy pouze necelé dva měsíce od svého 

nástupu do dané odbočky (viz. předchozí kapitola). Nedlouho po vstupu se pak zařadil 

mezi nejaktivnější členy. Dokladem toho je i Hofmanův záznam pro Tisk a politiku o  

roce 1921: 

„Desetiletí Syndikátu vzpomenuto bylo na valné hromadě, která se konala v neděli 

6.dubna 1921 v místnostech rozpočtového výboru Národního shromáždění v Praze za 

rekordní účasti 104 členů.... 

...Mezi 12 zvolenými členy výboru, 12 náhradníky, 2 revisory a 12 členy čestného 

soudu bylo 8 z dnešníchLX činovníků syndikátních: Otto Fischer, Jan Soukenka, 

Bohuslav Novotný, Karel Dvořák, Gabriel Trapl, František Nepilý, František Hofman, 

Jiří Pichl. Náměstky syndikovými byli: Dušan Porubský za Slovensko a Josef 

Otčenášek za Moravu, jednatelem Josef Vejvara, pokladníkem Bohumil Novotný, 

tajemníkem dr. František Hofman.“LXI  

Již po necelých dvou letech svého členství byl tedy František Hofman zvolen 

v Syndikátu do velmi významného postu, jímž nepochybně tajemnická funkce byla, 

neboť tajemník zajišťoval běžné fungování a provoz organizace. Toto nasvědčuje, že 

                                                 

LX rok 1936 

LXI  Tisk a politika. Praha: Svobodná škola politických nauk a syndikát československých novinářů 1936, 

roč. 10, s. 248. 
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Hofman patřil mezi ambiciózní a aktivní novináře. Zároveň jeho dlouholeté působení 

v tajemnické funkci je nezvratným důkazem Hofmanových organizačních schopností.  

Syndikát byl jednoznačně nejvýznamnější novinářskou organizací v období první 

republiky, dokladem toho je i fakt, že jeho členy bylo v pozdějších obdobích až 90 

procent všech profesních novinářů (v roce 1936).LXII  V počátcích budování novinářské 

organizace patřili mezi největší skupiny členů zaměstnanci ČTK, např. v roce 1923 byli 

s 25 členy skupinou nepočetnějšíLXIII , ale později se více prosazovali zástupci velkých 

vydavatelských domů. Ze samotných zaměstnanců ČTK pak měl v Syndikátu František 

Hofman nejvýznamnější postavení. 

Hofman takto formuluje svůj názor na účel a fungování novinářské organizace: 

„Je-li dána a vytvořena organisační forma zbývá ještě větší část úkolu: Naplnit ji 

duchem novinářské solidarity a odborové práce. Jsou-li položeny sociální základy 

novinářského povolání, zbývá ještě vybudovati základy právní a hmotné. Mění se lidé, 

názory, metody, prostředky – cíl a úkol zůstává stejný: umožnit novináři, aby řádně a ku 

prospěchu společenského celku mohl plnit své velké poslání. Je těžko organisovat 

novináře, ale není to nemožné; pravdu měl Jiří PichlLXIV , když řekl, že „to je jen jiná 

forma organisace, která má své zvláštní vlastnosti a požadavky“.“LXV  

Z počátečních formulací i názoru na elementární význam sociálních základů novinářské 

práce můžeme odvozovat, že naše dřívější domněnka o levicových názorech dr. 

Hofmana je pravdivá. Dozvídáme se také, že novinářskou činnost vnímal (alespoň podle 
                                                 

LXII  Tisk a politika. Praha: Svobodná škola politických nauk a syndikát československých novinářů 1936, 

roč. 10, s. 250. 

LXIII  Tisk a politika. Praha: Svobodná škola politických nauk a syndikát československých novinářů 1936, 

roč. 10, s. 249. 

LXIV  Jiří Pichl (nezjištěno), český novinář a politik. Dlouholetý syndik Syndikátu československých 

novinářů za první republiky. Senátor (v roce 1932). 

LXV  Tisk a politika. Praha: Svobodná škola politických nauk a syndikát československých novinářů 1936, 

roč. 10, s. 250. 
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toho, co sám uváděl) spíše jako poslání než povolání. František Hofman Syndikát 

zastupoval v 20. letech i v mezinárodním měřítku, když byl v rámci Mezinárodní 

federace novinářů členem stálé komise pro tiskové právo v Berlíně.LXVI  

 Tajemníkem syndikátu byl až do 31. prosince roku 1927.LXVII  V roce totiž 1928 

odcestoval do Berlína, kam byl vyslán jako redaktor ČTK. O jeho odchodu z funkce 

tajemníka tak bylo rozhodnuto s předstihem již na valné hromadě Syndikátu v neděli 24. 

dubna 1927. Celkově se tak Hofmanovy aktivity v Syndikátu omezily na výše zmíněné 

členství v berlínské komisi. V Berlíně poté zůstal ještě čtyři roky, než se navrátil do 

Prahy. 

V té době mohl již částečně s odstupem zhodnotit své členství v Syndikátu i fungování 

této organizace. V dubnu 1931 v Berlíně tedy napsal toto: 

„Vzpomínám-li na těch sedm let, co jsem byl tajemníkem bývalého Syndikátu denního 

tisku československého, později Syndikátu československých novinářů, připadá mi na 

mysl mnoho případů, které marně bychom hledali vypočteny mezi obory činnosti 

Syndikátu podle jeho stanov. Mnohostrannost a pestrost povolání novinářského obráží 

se velmi plasticky v agendě Syndikátu jakožto organisace představující celý stav 

novinářský se všemi jeho potřebami, stesky i radostmi.“LXVIII  

Brzy po svém návratu z Berlína se František Hofman znovu zapojil do vedení 

Syndikátu, a to ještě aktivněji než dříve. V roce 1932 byl nejprve zvolen členem 

ústředního výboru Syndikátu, ale také členem komise pro podpory v nezaměstnanosti, 

                                                 

LXVI  Věstník československých novinářů. Praha: Syndikát československých novinářů, 1928, roč. 2, č. 2, 

s. 122. 

LXVII  Věstník československých novinářů. Praha: Syndikát československých novinářů, 1928, roč. 2, č. 1, 

s. 13  

LXVIII  Věstník československých novinářů. Praha: Syndikát československých novinářů, 1933, roč. 7, č. 5, 

s. 109. 
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redakční rady Věstníku československých novinářů, komise pro změnu stanov a řádů, a 

dokonce předsedou komise organizační.LXIX  

Navíc se od 1. září stal znovu tajemníkem SyndikátuLXX , protože jeden z jeho přechůdců 

se vzdal funkce ze zdravotních důvodu a další zase byl nucen odstoupit, poněvadž 

nastoupil na nové pracovní místo. Sám František Hofman si velmi brzy uvědomil, že 

v jeho rukou se kumuluje příliš mnoho funkcí, a tak se rozhodl později odmítnou funkci 

referenta o tiskovém právu, která mu byla nabídnuta 7. května 1934.LXXI   

Víme, že František Hofman byl jedním z nejvlivnějších členů Syndikátu ještě v roce 

1936, o jeho dalším působení v této organizaci se nám ovšem nepodařilo získat žádné 

údaje kromě toho, že byl členem organizace neustále a po začátku okupace si podal 

přihlášku (konkrétně 29. dubna 1939) i do nově transformovaného syndikátu, kterým 

byl Národní svaz novinářů.LXXII  

V té době již pracoval přímo na tiskovém odboru PMR, kam přešel na přelomu let 1936 

a 1937 z České tiskové kanceláře, v níž byl jeho celkový kvalifikační posudek 

vyhodnocen jako výtečný. V tiskovém odboru byl podle tohoto posudku určen 

k vykonávání funkce šéfredaktora Úředního listu republiky Československé.LXXIII  

V počátcích protektorátu pak vykonával na TO funkci politického a hospodářského 

redaktora a zabýval se zpracováváním stavovských otázek tisku.LXXIV  

                                                 

LXIX  Věstník československých novinářů. Praha: Syndikát československých novinářů, 1933, roč. 7, č. 5, 

s. 137. 

LXX  Věstník československých novinářů. Praha: Syndikát československých novinářů, 1933, roč. 7, č. 5, s. 

137. 

LXXI  Věstník československých novinářů. Praha: Syndikát československých novinářů, 1934, roč. 8, č. 5, 

s. 147. 

LXXII  Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 2. 

LXXIII  Národní archiv Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 70, č. j. 341/36 

LXXIV  Národní archiv Praha, fond Archiv syndikátu novinářů, sig. ASYN, k. 2. 
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3 František Hofman za Protektorátu Čechy a Morava 

Tato kapitola si klada jako ambici stát se stěžejní částí této práce, a proto bude proti 

předchozím statím nabízet nejvíce detailních informací, ale také nejrozsáhlejší obecné 

historické informace o daném období. Budeme se tedy zabývat jednotlivými událostmi, 

v nichž byl František Hofman angažován, ale tyto se pokusíme zobrazit v adekvátním 

historickém kontextu. 

V rámci předběžných zkoumání autor zjistil, že konání Františka Hofmana 

v protektorátním období je obtížné jednoznačně interpretovat a určit tak bez možných 

výhrad a pochyb jeho společenskou a politickou roli (a to nejen ve světě médií). Jeho 

postup v různých záležitostech totiž může vyvolávat odlišné, a dokonce někdy i 

protichůdné závěry (viz. dále). Proto o jeho osobě na začátku této kapitoly vyslovíme 

hypotézu, již budeme dále ověřovat. 

V každém jednotlivém případě tedy bude Hofmanovo chování posuzovat 

z předpokládaným dle naší úvodní hypotézy. Celkové vyhodnocení výsledků našeho 

bádání v závěru celé bakalářské práce. Protože autor neuznává za vhodné vyslovit 

spekulativní a nepodloženou tezi, aniž by ji předem ověřil, použije informací získaných 

o dr. Hofmanovi z literatury. 

Toto je svědectví z knihy Jaroslava JelínkaLXXV : 

„Jakýmsi zástupcem dohlédacího úřadu tiskového byl František Hofmann.LXXVI  Tomuto 

muži se mnoho křivdilo tvrzením, že slouží okupantskému tiskovému šéfu von 

                                                 

LXXV  Jaroslav Jelínek (nezjištěno – 1946), novinář. Redaktor listu Nová doba na plzeňsku. Člen 

Syndikátu československých novinářů. Za války člen odbojové organizace Politické ústředí, zatčen 

gestapem a vězněn. 

LXXVI  Pozn. Některé prameny chybně uvádějí příjmení Hofmann místo Hofman. Tento jev můžeme přičíst 

neznalosti pravého hláskování. Sám František Hofman v žádném z prozkoumaných dokumentů příjmení 

psané Hofmann nepoužíval. 
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Wolframovi.LXXVII  Já mohu dosvědčit, že tato služba – byla-li – nebyla upřímná a že 

František Hofmann hrál dvojí hru. To bylo tehdy krajně nebezpečné: na české straně byl 

považován takový člověk za zrádce, na německé straně byl den co den v nebezpečí, že 

ho zasáhne okupantská kulka. František Hofmann zakusil obojí a umřel 

v koncentračním táboře.“LXXVIII . 

Informace Jaroslava Jelínka jako jednoho z aktivních členů domácího odboje by měly 

být dostatečně věrohodné, aby nám posloužily k vytvoření základního interpretačního 

rámce dějinných událostí. Jelínkův úsudek sice mohl být částečně ovlivněn 

subjektivními názory, ale i přesto jde o jediné přímé celistvé svědectví o protektorátních 

aktivitách dr. Hofmana , které se nám podařilo z dostupných literárních zdrojů získat.  

Budeme tedy vycházet z názoru, že František Hofman hrál „dvojí hru“. Jak napsal 

Jaroslav Jelínek, tento počin s sebou nesl riziko, že člověk mohl být napaden jak ze 

strany německé a aktivistické, tak z té vlastenecké či odbojářské. Než zahájíme samotné 

přezkoumávání této teze, musíme si uvědomit, že tato se nijak nezabývá motivy 

Františka Hofmana k takovému  postupu. 

3.1 Historický kontext k námi zkoumaným událostem 

Na úvod krátkého obecného dějinného přehledu ke zkoumanému období je nutno 

podotknout, že účelem této podkapitoly není komplexní uvedení do historické 

problematiky daného období, ale pouze zjištění dějinných souvislostí významných pro 

naši další vědeckou práce. Autor se v něm proto nezabývá událostmi, které považuje za 

nepodstatné pro účely této práce. 

Je obecně známo, že Československá republika přišla 29. září roku 1938 podepsáním 

tzv. Mnichovské dohody o podstatnou část svého území ve prospěch okolních států. 

                                                 

LXXVII  Wolfgang Wolfram von Wolmar (9. 6. 1910 – 2. 12. 1987), německý úředník. SS-

Haupsturmführer. Během okupace Československa působil jako vedoucí skupiny Tisk v kulturně 

politickém oddělení Úřadu říšského protektora. 1943 poslán na frontu. 

LXXVIII  JELÍNEK, Jaroslav. PÚ: politické ústředí domácího odboje: vzpomínky novináře. Praha : Kvasnička 

a Hampl, 1947. s. 46. 
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V té době byla ohrožována sousedním Německem. Touto smlouvou ovšem ztratila 

veškerá svá dosud vybudovaná opevnění na hranicí a tedy i o možnost efektivně se 

bránit případnému vojenskému útoku. 

Poté začala na území na zbylém území fungovat tzv. druhá republika. Ta však neměla 

dlouhého trvání, protože se od ní v březnu 1939 nejprve oddělilo Slovensko a zbytek 

území byl obsazen německými vojsky a následně byl 16. března na obsazeném území 

vyhlášen protektorát Čechy a Morava. Tento stav se nezměnil až do konce Druhé 

světové války v květnu 1945, kdy bylo protektorátní území osvobozeno. 

Důležitou českou politickou organizací a také jedinou povolenou nacistickým režimem, 

zejména v počátcích existence protektorátu bylo Národní souručenství. Bylo ustaveno 

k 21. březnu 1939 státním presidentem Emilem Háchou.LXXIX  Šlo o platformu, která 

byla složena na základě politických garnitur předmnichovského období a měla se stát 

oporou české protektorátní vlády vůči nacistickým okupantům. Do jejího čela tak byli 

voleni lidé, kteří měli velký kredit u českého obyvatelstva.LXXX  

Oficiálně mělo být Národní souručenství nástrojem pro spolupráci českého obyvatelstva 

s okupanty, ale ve skutečnosti působilo v okupačních letech jako instrument pro udržení 

jisté, i když pouze částečné, autonomie české samosprávy vůči nacistickým okupantům. 

Dokonce zpočátku NS sloužilo i jako platforma pro formování odbojových aktivit. Dělo 

zejména v době, kdy byl vedoucím výboru NS Josef NebeskýLXXXI , jak uvádí Jaroslav 

Jelínek ve svém textu: 

                                                 

LXXIX  JUDr. Emil Hácha (12. 7. 1872 – 27. 6. 1945), český právník a státník. Dne 30. 11. 1938 zvolen 

prezidentem  Česko-Slovenska. Od 16. 3. ve funkci státního prezidenta Protektorátu Čechy a Morava. 

LXXX  Encyklopedický institut Československé akademie věd. Malá česká encyklopedie. Sv. IV. [s.l.] : 

Academia, 1986. M - Pol, s. 430. 

LXXXI  Josef Nebeský (16. 4. 1889 – 10. 9. 1966), český národohospodář a politik. Přední představitel 

Národního souručenství. Představitel domácího odboje. 1947 zproštěn obvinění z kolaborace. 1948 

odsouzen k 12 letům vězení. 1992 posmrtně rehabilitován. 
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„Za vedení Josefa Nebeského vybujela v Národním souručenství pravá spiklenecká 

práce. Řada skupin českého odboje našla v letech 1939, 1940, 1941 v Národním 

souručenství nejen svůj úkryt, ale i vydatnou pomoc zejména peněžní. ... 

...Činnost Josefa Nebeského a všech jeho spolupracovníků musela býti vedena s krajní 

opatrností a obezřetností právě proto, že vedle zdrcující většiny naprosto národně 

spolehlivých členů výboru Národního souručenství bylo tam i několik jednotlivců, 

fašisticky smýšlejících a dokonce i s Němci spolupracujících.“LXXXII  

Z výše uvedené citace je patrné,  že i v Národním souručenství byli zastoupeni od 

počátku kolaboranti. Odbojové aktivity napojené na NS logicky nemohly uniknout 

pozornosti okupantů, rozhodně ne dlouhodobě. Od počátků okupace bylo zatýkáno 

velké množství členů této organizace, a tak se Němci pokoušeli její složení obměnit. 

Ostatně ani Nebeský nebyl původně v čele výboru NS.LXXXIII  

Situace v roce 1940 byla dle Gebharta a Kuklíka takováto: 

„Okupační správa pozastavila činnost krajských organizací NS v Praze a v Olomouci a 

protektorátní vláda se oprávněně obávala zrušení Národního souručenství. Státní 

prezident Hácha po jednání s protektorem NeurathemLXXXIV  počátkem června 1940 

odložil o dva měsíce jmenování nového Výboru NS a nakonec se podařilo odrazit také 

                                                 

LXXXII  JELÍNEK, Jaroslav. PÚ: politické ústředí domácího odboje: vzpomínky novináře. Praha : Kvasnička 

a Hampl, 1947. s. 45. 

LXXXIII  GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí koruny české. Sv. XV.a. Praha : Paseka, 2006. s. 

370. 

LXXXIV  Konstantin von Neurath (2. 2.1873 – 14. 8. 1956), německý diplomat a politik. Od 1939 říšský 

protektor v Praze. 1941 – 1942 zastupován R. Heydrichem. 1942 – 1943 zastupován K. Daluegem. Po 

válce v Norimberku odsouzen k 15 letům vězení. 
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nástup VlajkyLXXXV  k ovládnutí NS. Teprve 17. srpna 1940 jmenoval Hácha 

pětašedesátičlenný druhý Výbor NS, v jehož čele zůstal Nebeský.“LXXXVI  

Do Národního souručenství ovšem postupně začínali ve větší míře pronikat kolaboranti 

a tzv. aktivisté. Zástupce prorektora FrankLXXXVII  sice Háchu ujišťoval, že NS má pro 

okupanty význam, ale i nadále existovali obavy o případný osud finančních prostředků, 

které tato organizace spravovala. Ty by totiž v případě rozpuštění NS, padly do 

německých rukou.LXXXVIII  

Tlak ze strany okupantů na změny v rámci NS nadále pokračoval a narůstal. V těchto 

snahách je významně podporovali i aktivističtí novináři. Postupně v Berlíně stoupala 

nespokojenost celým vývoje v protektorátu vůbec (důsledkem čehož byl mimo jiné i 

pozdější nástup Reinharda HeydrichaLXXXIX  k moci). Nežli se pak nadobro nadvlády 

v NS zmocnily kolaboranti, bylo zapotřebí podniknout určité kroky: 

„V kv ětnu 1941 zesílily snahy reorganizovat NS a eliminovat v jeho řadách ty 

představitele, kteří nesdíleli žádné loajální postoje vůči okupační moci. Hácha nechtěl, 

aby reorganizace NS proběhla v přímé režii Franka a dalších okupantů, proto 17. května 

                                                 

LXXXV  Vlajka, československá fašistická organizace. Založena 1930. V počátcích protektorátu 

kolaborantská, vyvíjela nátlak na protektorátní vládu. Postupně se stala okupantům nepohodlnou a v roce 

1943 byla rozpuštěna. 

LXXXVI  GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí koruny české. Sv. XV.a. Praha : Paseka, 2006. s. 

370. 

LXXXVII  Karl Hermann Frank  (24. 1. 1898 – 22. 5. 1946), sudetský Němec, politik, SS-

Obergruppenführer. 1939 – 1943 státní tajemník a zástupce říšského protektora, 1943 – 1945 německý 

státní ministr. Po válce odsouzen v ČSR k trest smrti a veřejně popraven. 

LXXXVIII  GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí koruny české. Sv. XV.a. Praha : Paseka, 2006. 

s.  370-1. 

LXXXIX  Reinhard Heydrich (7. 3. 1904 – 4. 6. 1942), německý politik a úředník. Od 1932 v čele SS-

Sicherheitsdienst. 27. 9. 1941 jmenován zastupujícím říšským protektora. Zemřel na následky zranění 

způsobených při atentátu českými parašutisty 27. 5. 1942 v Praze. 
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1941 vydal nařízení, podle kterého byl zproštěn funkce nejen dosavadní vedoucí NS 

Nebeský, ale i všichni jeho náměstci a generální tajemník NS Vladimír Mrazík. Do 

funkce nového vedoucího jmenoval Jana rytíře FouskaXC.“XCI 

Od té doby již Národní souručenství nebylo oporou protektorátní vládě a převládala 

v něm tendence podporující loajální a aktivní spolupráci s Němci a kolaboraci.XCII Tato 

skutečnost se ovšem v dalších měsících ukázala jako málo podstatná, protože po 

nástupu Heydricha k moci byl zatčen  tehdejší předseda vlády Alois EliášXCIII  a česká 

protektorátní samospráva následně ztratila většinu svých podstatných autonomních 

pravomocí, jež si do té doby zachovávala. 

3.2 TO PMR a český legální tisk za protektorátu 

Němci si byle role a významu tisku pro vývoj veřejného mínění dobře vědomi, důkaz 

čehož je mimo jiné i fakt, že v říšské správě mělo významné postavení ministerstvo 

propagandy. Pečlivá kontrola tisku a rozhlasu (tedy dvou tehdy nejvýznamnějších  

médií té doby) se stala jednou z hlavních priorit německé politiky po obsazení zbytku 

dřívějšího Československa. Hlavním prostředkem pro kontrolu tisku byla pro okupanty 

přísně uplatňovaná a propracovaná cenzura.XCIV 

                                                 

XC Jan rytíř Fousek (24. 6. 1892 – 16. 6. 1980), český rolník a politický činitel. 1940 – 1943 předseda 

Českého svazu pro spolupráci s Němci. 1941 – 1942 v čele Národního souručenství. V roce 1947 uznán 

vinným z kolaborace bez uložení trestu. Po roce 1948 odsouzen k 12 letům vězení.   

XCI GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí koruny české. Sv. XV.a. Praha : Paseka, 2006. s.  

371. 

XCII Encyklopedický institut Československé akademie věd. Malá česká encyklopedie. Sv. IV. [s.l.] : 

Academia, 1986. M - Pol, s. 430. 

XCIII  Ing. Alois Eliáš (29. 9. 1980 – 19. 6. 1942), český voják a politik. Důstojník československý legií 

v Rusku a Francii. Od 1. 12. 1938 ministr dopravy. Od 27. 4. 1939 předseda protektorátní vlády. 27. 9. 

1941 zatčen a odsouzen k smrti, následně popraven. 

XCIV BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: 

Díl 3, Český a slovenský tisk v letech 1918 -1944. Praha : Novinář, 1988. s.  236. 



 35 

Cenzura byla zavedena na základě směrnice z 17. března 1939, tedy pouhý den po 

oficiálním vyhlášení protektorátu. Tento fakt pouze dokládá, že v prvních letech 

okupace byl kromě odboje jednotlivostí, které bylo německou okupační správou a 

vojenským vedením věnováno nejvíce pozornosti. Tiskový odbor Předsednictva 

ministerské rady byl součástí německých plánů. Jako nevyšší cenzurní orgán 

v protektorátu bylo totiž určeno Ústředí dozorčí tiskové služby, jež podléhalo přímému 

vedení tiskového odboru.XCV 

Ihned v počátcích okupace si také němci podřídily tiskový odbor a jeho prostřednictvím 

aplikoval v praxi nařízení týkající se tisku. Nejmocnější osobou v oblasti tisku se 

v prvních letech stal von Wolmar: 

„Legální tisk se dostal zcela pod kontrolu protektorátních úřadů i nacistů. Důležitou roli 

sehrál šéf tiskového oddělení úřadu říšského protektora Wolfgang Wolfram von 

Wolmar. který z titulu své funkce rozhodoval o osudu českého tisku, redaktorů i 

vydavatelů, pod jeho kontrolou byly všechny instituce protektorátních úřadů pro tisk i 

ostatní sdělovací prostředky.“XCVI 

Samotná cenzura ovšem nebyl postačující, takže bylo používáno i dalších mechanismů, 

které měly přispět. Jedním z těchto nástrojů bylo i nastolování tiskové agendy při 

schůzkách zástupců tisku s představiteli tiskové kontroly, tedy i tiskového odboru PMR, 

a některých německých představitelů (viz. dále). Celkový komplex nástrojů byl velmi 

účinný a v konečném důsledku odhalil téměř všechny odchylky od požadovaných 

obsahů a forem textu. 

V září 1939, tedy v průběhu počátků války byl vydán dokument Souborný přehled 

pokynů pro tiskovou přehlídku. O něm se zmiňuje Beránková a kol.: 

                                                 

XCV BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: 

Díl 3, Český a slovenský tisk v letech 1918 -1944. Praha : Novinář, 1988. s.  236. 

XCVI BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: 

Díl 3, Český a slovenský tisk v letech 1918 -1944. Praha : Novinář, 1988. s.  236. 
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„V uvedených pokynech bylo zcela konkrétně stanoveno, o kterých problémech, 

otázkách či skutečnostech nesmí přinášet česká žurnalistika informace. Např. nesměly 

být otiskovány citáty z děl českých básníků a spisovatelů, z nichž by bylo možno vyčíst 

tendence odporující záměrům okupantů; nesměly být zveřejňovány informace o 

stávkách, hospodářských otázkách, zatýkání, o ilegálním hnutí, atd. Detailně byly 

formulovány pokyny, jek má český tisk psát o vztahu protektorátu k Německu; jasně byl 

stanoven i přístup k hodnocení zahraničněpolitických událostí, který musel vycházet ze 

stanoviska nacistického Německy. V tisku se navíc nesměla objevovat „bílá místa“ po 

zásahu cenzury, důležitá byla také stanovená zásada, že tisk novin může být zahájen až 

v okamžiku, kdy byl příslušnými cenzory schválen celý obsah listu.“XCVII  

Výše zmiňovaná pravidla platila po celou dobu okupace a měnila se pouze organizační 

struktura cenzurních mechanismů, kompetentní orgány a cenzurní postupy. V počátcích 

protektorátu cenzuru kontrolovalo pět institucí: TO PMR, ministerstvo vnitra, kulturně 

politické oddělení úřadu říšského protektora a německé policejní a vojenské složky. 

Cenzura pak byla aplikována předběžně, průběžně i následněXCVIII . Tato situace s sebou 

nutně nesla i možnost několikanásobné kontroly jednotlivých článků. 

Následkem změn společenské a politické situace uvnitř protektorátu v roce 1942 došlo 

k zrušení tiskového odboru při Presidiu ministerské  rady. Veškerá agenda tohoto 

oddělení, pak přešla  na jiné orgány. Většinu z ní převzalo nově zřízené ministerstvo 

lidové osvěty, které v té době aktivním způsobem sloužilo zájmům německé okupační 

moci.XCIX 

                                                 

XCVII  BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: 

Díl 3, Český a slovenský tisk v letech 1918 -1944. Praha : Novinář, 1988. s.  237. 

XCVIII  BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: 

Díl 3, Český a slovenský tisk v letech 1918 -1944. Praha : Novinář, 1988. s.  238. 

XCIX BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: 

Díl 3, Český a slovenský tisk v letech 1918 -1944. Praha : Novinář, 1988. s.  238. 
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Mezi hlavní prostředky, jimiž se prováděla manipulace s obsahem tisku, patřilo zejména 

agenturní zpravodajství. Pokud se pak mělo zpravovat z pohledu Německa zásadních či 

citlivých událostech, požadovalo německé vedení jednotu zpravodajství. Proto válečné 

zprávy musely být publikovány přesně ve znění textů vrchního velitelství německé 

branné mociC a některé texty mohly být publikovány pouze ve znění zpráv ČTK, která 

byla při získávání zpráv závislá na německé DNB.CI 

Přesto se, zejména zpočátku, pokoušeli někteří novináři cenzuru obcházet. Tento postup 

ovšem vzhledem k výše popsaným propracovaným kontrolním strukturám neměl velkou 

šanci na úspěch. Přesto se tito autoři nevzdávali a v prvních letech se pokoušeli najít 

cest, jakými by mohli dosáhnout publikace textů probouzejících vlastenecké cítění, ale i 

hrdost. 

Novináře dokonce často spolupracovali se svými vnitroredakčními cenzory na úpravách 

textu tak, aby mohl být připuštěn k tisku. Cenzoři jim tak často radili, jakým způsobem 

by se měly měnit formulace, co by se mělo vypustit, apod. Tyto snahy tedy ústily ve 

vypracování textů, jež se pokoušely být maximem možným na hranici předepsaných 

pravidel.CII 

Jelínek k tématu zmiňuje toto: 

„Tak (viz. výše uvedené) pracovali v prvních měsících okupace čeští novináři spolu 

s českými dosazenými censory a tak jsem pracoval také já. Až jsem se někdy divil, co 

všechno censura propustila, a to i později vojenská censura. Více než censoři působili 

nám novinářům určité obtíže čtenáři. Když něco četli v novinách, co se jim líbilo, a to i 

                                                 

C BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: Díl 

3, Český a slovenský tisk v letech 1918 -1944. Praha : Novinář, 1988. s.  237. 

CI BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: Díl 

3, Český a slovenský tisk v letech 1918 -1944. Praha : Novinář, 1988. s.  246. 

CII JELÍNEK, Jaroslav. PÚ: politické ústředí domácího odboje: vzpomínky novináře. Praha : Kvasnička a 

Hampl, 1947. s.  73. 
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něco, co nebylo zamýšleno tak, jak si to čtenář vykládal, sdělovali to jeden druhému a 

takové číslo novin šlo z ruky do ruky.“CIII 

Tvrzení Jelínkovo ovšem není v rozporu s naší dřívější tezi o kvalitě cenzurního 

mechanismu. V tomto případě totiž šlo o první měsíce okupace, kdy se ještě celá 

cenzurní mašinerie v protektorátu vyvíjela. Zároveň i Jelínek poukazuje a možné 

nepříjemné následky pro novináře, což dokazuje existenci následné kontroly a její 

velkou účinnost. 

O roli samotného TO PMR a jeho vedení ve výše zmíněných mechanismech se můžeme 

dozvědět ze svědectví úředních záznamů i z indicií, které nám některé z nich poskytují. 

Jedním z těchto záznamů je protokol zpravující o inspekci předsedy vlády  v tiskovém 

odboru a v České tiskové kanceláři, která proběhla dne 25. června roku 1940. Důležité 

poznatky pro naše účely pak přinášejí přílohy tohoto protokolu. 

Tyto přílohy potvrzují, že do cenzury se TO zapojoval především prostřednictvím řízení 

orgánů tiskové dozorčí služby, jejímiž podstatnými součástmi byli zejména úředníci 

vyslaní do jednotlivých redakcí a ústředí TDS umístěná v nejvýznamnějších městech. 

Dozorčí služba, která byla tedy přímo podřízena TO PMR, se svým způsobem 

fungování a zařazení do cenzurních procesů stávala nejen cenzorem jako takovým, ale i 

spojujícím článkem (v rámci těchto mechanismů) mezi tvůrci mediálních obsahů a 

výsledky jejich práce na jedné straně a orgány v cenzuře činnými na straně druhé.CIV 

Nabízela by se tedy hypotetická možnost, že v rámci ÚTDS by se mohl cenzurní 

mechanismus sabotovat. Něco takového ovšem nebylo v žádném případě možné, 

poněvadž o postupu při kontrole všech zpráv musely být vedeny přesné záznamy.CV 

                                                 

CIII JELÍNEK, Jaroslav. PÚ: politické ústředí domácího odboje: vzpomínky novináře. Praha : Kvasnička a 

Hampl, 1947. s.  73. 

CIV NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1965/46/41 S 

CV NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1965/46/41 S 
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Opravíme-li tedy své předchozí tvrzení, bylo by to bývalo možné, ale případný sabotér 

by býval musel počítat s velmi rychlou persekucí za své činy. 

TDS ovšem (jak jsme již výše uvedli) nebyla jedinou organizací provádějící kontrolu 

textů. Všechny texty totiž musely být shlédnuty i zástupci německé vojenské cenzury, 

popřípadě i úřadem von WolmaraCVI. Výše zmíněné prostřednictví mělo za následek 

možnost negativního vnímání tiskového odboru samotnými novináři ve sporných 

případech. Ti se totiž většinou nedozvěděli, kdo jejich článek pozměnil či dokonce 

vyškrtl. 

Samotní vedoucí TO PMR byli angažováni přímo v cenzurních procesech přímo pouze 

v případech, kdy měli zaměstnanci ÚTDS pochybnosti. Pak se nejprve dotazovali 

přednosty své organizace. V řadě případů se ovšem bezpodmínečně museli obrátit na 

šéfredaktora TO, nebo jeho zástupce. Pokud nebyl jejich názor k dispozici, nebo se tito 

nedokázali jednoznačně rozhodnout a také ve výjimečných případech byla záležitost 

předána von Wolmarovu úřadu. I když byl takový text propuštěn, docházelo k další 

kontrole vojenskou cenzurou.CVII 

Nutně se nám tedy nabízí otázka, zda bylo pro členy TO vůbec možné využívat svého 

postavení a činnosti v tomto odboru k nějaké formě odbojové činnosti. Uvážíme-li, výše 

zmíněná fakta, rozhodně se taková odbojová činnost nemohla týkat zasahování do 

cenzurních mechanismů a obsahu oficiálního tisku. Taková možnost se mohla 

hypoteticky vyskytnout pouze ve výjimečných případech, kdy bylo lze vyškrtnout 

články aktivistů kvůli případným formálním nedostatkům. Týkalo se to např. jednoho 

článku Karla Lažnovského, v němž kritizoval protektorátní vládu za nedostatek 

aktivismu. Ten nebyl připuštěn k tisku, protože oficiálně byla kritika vládních 

představitelů v tisku nepřípustná. CVIII 

                                                 

CVI NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1965/46/41 S 

CVII NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1965/46/41 S 

CVIII  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 2571/46/41 S 
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Přesto existovaly možnosti, jak se do odboje zapojit, což dokládá případ skupiny 

Zdeňka SchmoranzeCIX a jeho skupiny. Ta spolupracovala s Obranou národaCX a byla 

vytvořena po dohodě s Aloisem Eliášem a měla pracovat především v shromažďování 

různých informací pro zahraniční odboj.CXI Schmoranz byl pro její vedení dokonale 

způsobilý, protože měl jako šéf tiskového odboru přístup i k citlivým a tajným 

informacím. Tyto údaje dával k dispozici i důvěryhodným novinářům na schůzkách 

pořádaných Nebeským.CXII 

„Protektorátní ministerská rada se 29. března 1939 usnesla zavést při okresních úřadech 

funkci tiskových referentů či důvěrníků. U okupantů zdůvodnili organizátoři toto 

opatření potřebou sjednotit tiskovou a dozorčí, tedy vlastně cenzurní službu a její 

provádění v jednotlivých okresech. Ve skutečnosti měli tiskoví referenti a důvěrníci 

sbírat politické, hospodářské i vojenské informace pro potřeby odboje. Na koncipování 

a realizaci „akce tiskových důvěrníků se podstatnou měrou podíleli vojáci, a to opět 

především zpravodajci.“CXIII  

Takto vytvořená skupina důvěrníků pro Schmoranze získávala informace z různých 

oblastí. Ty zásadní se týkaly zejména zbrojního průmyslu a přesunu německých vojsk. 

Ale zjišťovaly se i další záležitosti, které byly podstatné pro exilovou vládu, např. 

                                                 

CIX Zdeněk Schmoranz (nezjištěno), český úředník. První šéfredaktor tiskového odboru PMR za 

protektorátu. Účastník domácího odboje, zatčen gestapem 25. 8. 1939. 

CX Obrana národa, organizace domácího odboje složená především z bývalých vojáků. 

CXI GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí koruny české. Sv. XV.a. Praha : Paseka, 2006. s.  

274. 

CXII JELÍNEK, Jaroslav. PÚ: politické ústředí domácího odboje: vzpomínky novináře. Praha : Kvasnička a 

Hampl, 1947. s. 45-46. 

CXIII  GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí koruny české. Sv. XV.a. Praha : Paseka, 2006.  274. 
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zprávy o veřejném mínění a náladách obyvatelstva, činnosti českých fašistů a o 

incidentech s okupanty.CXIV 

Tato organizace byla ovšem velmi málo zajištěna proti případnému odhalení. Navíc (jak 

je výše uvedeno) tvořili její významnou součást i bývalý vojenští zpravodajci, což  

nutně muselo brzy upoutat pozornost tajné policie. A skutečně již 25. srpna 1939 byl 

Zdeněk Schmoranz spolu se svými nejbližšími spolupracovníky zatčen a zatýkání 

ostatních členů probíhalo řetězově v průběhu září.CXV Jeho nástupcem na pozici 

šéfredaktora tiskového odboru PMR byl jmenován Arnošt BarešCXVI. Ten byl ovšem 

také jedním z členů Schmoranzovy skupiny, takže i on byl v průběhu září zadrženCXVII . 

Tím byla v podstatě téměř celá zpravodajská síť kolem nich rozprášena po necelé 

polovině roku aktivní odbojové činnosti. 

Vedle odbojářů v českém legální tisku ovšem působila i neustále se rozšiřující skupina 

kolaborantů, kteří naprosto vědomě a aktivně spolupracovali s německými orgány, 

ochotně a bez námitek vyhověli jakýmkoliv jejich případným požadavkům, dokonce 

často z vlastní iniciativy postupovali nad rámec požadavků. Jejich podíl se kvůli redukci 

počtu titulů a dalším událostem postupně v redakcích zvyšoval. 

                                                 

CXIV GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí koruny české. Sv. XV.a. Praha : Paseka, 2006. s. 

275. 

CXV GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí koruny české. Sv. XV.a. Praha : Paseka, 2006. s. 

275. 

CXVI Arnošt Bareš (nezjištěno), novinář. Dlouholetý redaktor ČTK. Krátce šéfredaktor tiskového odboru 

PMR. Účastník odboje, zatčen v září 1941. 

CXVII  GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí koruny české. Sv. XV.a. Praha : Paseka, 2006. s. 

274. 
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„Nebyla to však pouze skupina aktivistických novinářů soustředěných kolem 

LažnovskéhoCXVIII  a KrychtálkaCXIX. V legálním tisku působila řada novinářů, kteří 

v dřívějším období patřili mezi podprůměrné anebo přímo špatné žurnalisty a stylisty. 

Vedle tzv. aktivistické sedmičky byli to kupř. Jan Scheinost, Jan Vrba, František Josef 

Prokop, Rudolf Novák, Antonín Jaromil Kožíšek, Alois Kříž, Emil Šourek, Gustav 

Dörfl, František Peiger, Mohamed Abdallah Brikcius, Josef Oplustil, Harry Jelínek, 

Jaroslav Pelíšek, Leopold Zeman, J. Hloužek aj. Byla to politická spodina, počínající 

fašisty a vlajkaři a končící reprezentanty programové kolaborace.“CXX 

Existoval ještě jiná část novinářů: 

 „Novináři z této „protektorátní“ skupiny – a byla jich mezi nimi většina – prožívali 

okupaci za stresů, napětí, v nejistotě, usilovali příliš se „nezkompromitovat“, zároveň se 

ale museli přizpůsobit poměrům v redakcích a úkolům zadávaným tisku. Některé 

průběh války zaskočil, obávali se dlouhé okupace, i „nerozhodného míru“, jiní pevně 

věřili ve válečnou porážku Německa. Stejně jako většina společnosti především 

„přežívali“, novináři však  v místech, která byla viditelnější a na chování citlivější i 

náročnější.“CXXI 

                                                 

CXVIII  Karel Lažnovský (8. 3. 1906 – 10. 10. 1941) český novinář, představitel „sedmičky“ aktivistů. Od 

1939 redaktor Českého slova, od března 1941 šéfredaktor. Zemřel za záhadných okolností, z jeho smrti 

obvinili nacisté Aloise Eliáše. 

CXIX Vladimír Krychtálek  (27. 1. 1903 – 22. 4. 1947) český novinář, představitel „sedmičky“ aktivistů. 

Od října 1937 redaktor Venkova. Od května 1939 šéfredaktor Večera. Od září 1944 šéfredaktor Venkova. 

Důvěrník Karla Hermanna Franka. Inicioval internování rodinných příslušníků českých emigrantů. 1947 

odsouzen k smrti a popraven. 

CXX PASÁK, Tomáš. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha : Práh, 1999. s. 322. 

CXXI KONČELÍK, Jakub, KÖPPLOVÁ, Barbara, KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Český tisk pod vládou Wolfganga 

Wolframa von Wolmara. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0591-0. s. 11. 
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3.3 František Hofman v čele TO PMR 

Po zatčeních Zdeňka Schmoranze a Arnošta Bareše, o nichž jsme se již dříve zmiňovali, 

se novým šéfredaktorem tiskového odboru PMR stal dr. František Hofman a jeho 

zástupcem Ctibor MelčCXXII . Ke jmenování Hofmana do funkce došlo 12. září 1939 

(viz. předchozí kapitoly). František Hofman se tak od počátku nenacházel v jednoduché 

situaci. 

Vzhledem k tomu, jak dopadli jeho předchůdci se svými odbojovými aktivitami, musel 

si František Hofman velmi dobře uvědomovat, že pokud by se rozhodl postupovat 

stejným způsobem jako oni, nutně by musel také podobně skončit. Jestliže tedy chtěl 

skutečně spolupracovat s odbojem, bylo nezbytnou podmínkou přežití dobré maskování 

takových aktivit. 

Vycházíme-li z naší úvodní hypotézy pro tuto kapitolu (tedy „dvojího života“), musel 

František Hofman plnit svědomitě své služební povinnosti, čímž si mohl znepřátelit 

občany, již se snažili v rámci možností odporovat nacistickému režimu, ale i ty, kteří 

pouze přežívali s vnitřním odporem k režimu. Riziko, že sám sebe zdiskredituje před 

národem bylo velké. 

Jednou z prvních povinností, které po svém nástupu do funkce převzal bylo pořádání 

tiskových konferencí (spolu s německými zástupci, většinou Wofgangem Wolframem 

von Wolmarem) pro české novináře, na nichž se nastolovala agenda a těmto redaktorům 

se přesně říkalo, o čem mají psát, jakým tématům se příště vyhnout, ale dostávali i 

důvěrné informace o válce.CXXIII  

                                                 

CXXII  Ctibor Mel č (7. 12. 1892 – 1978) vrchní rada, zástupce šéfredaktora tiskového odboru PMR. Před 

okupací úředník zpraodajské sekce ministerstva zahraničí. Od září 1939 prvním zástupcem šéfredaktora 

TO PMR, od května 1941 šéfredaktorem. 1942 až 1945 vedoucím II. sekce Ministerstva školství a lidové 

osvěty. Počátkem 1945 vstoupil do odbojové organizace ÚVOD. Po válce stíhán pro styk s okupanty, 

1947 trestní řízení zastaveno. 

CXXIII  KONČELÍK, Jakub, KÖPPLOVÁ, Barbara, KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Český tisk pod vládou Wolfganga 

Wolframa von Wolmara. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0591-0. s. 9. 
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Dr. Hofman, který pak po dobu výkonu své funkce většinu konferencí řídil, musel sám 

přednášet projevy, jimiž by usměrňoval další snahy českých žurnalistů. V tomto případě 

nepochybně hlavní agendu nastoloval podle přání von Wolmara, ale nelze popřít, že 

jistou autonomii při tvorbě svých projevů mít mohl. Zpočátku tak můžeme v jeho 

projevech nalézt výrok, jimiž vyjadřoval podporu Národnímu souručenství.  

O tom svědčí následující úryvek z jednoho jeho projevu: 

„Jsme povoláni a povinni vésti veřejné mínění a nikoliv za ním běhat, jsme povinni býti 

rádci národa ve chvílích, kdy nejvíce rady potřebuj, jsme povinni vychovávat lid, když 

se shroutilo več dosud věřil. Ale tento svůj úkol a tuto svoji povinnost nemůžeme splnit 

a můžeme naopak národu způsobiti neodčinitelné škody, když každý budeme podle 

svého vlastního úsudku táhnout směrem, který se vám bude zdát za vhodný, když každý 

se povýšíme samozvaně na vůdce národa. Kdo chce a má vésti, musí umět především 

sám se vrchnímu vedení podřídit. A toto vedení, které má odpovědnost za celý národ, 

jest pan státní president, vláda a Národní souručenství.“CXXIV  

Jestliže se František Hofman v počátcích okupace postavil takto za první Národní 

souručenství a české struktury, rozhodně to v té době bylo v rozporu s postupem 

případných aktivních kolaborantů. Samozřejmě se ve svých projevech nemohl vyhnout 

ani chválení Německa a propagace spolupráce s ním, ale pokud chtěl udržet svoji 

pozici, pak bylo zapotřebí takto postupovat. Podobným prohlášením se ovšem občas 

nemohli vyhnout ani představitelé protektorátní vlády či prezident Hácha. 

Později se ovšem tón Hofmanových projevů částečně měnil, když již neodkazoval příliš 

na podporu Národního souručenství a českých protektorátních struktur, ale spíše ve 

svých projevech začínal propagovat přímo spolupráci s Němci. Toto mohlo být 

způsobeno několika motivy. Jednak mohl být dán podobný příkaz Hofmanovi přímo 

von Wolmar, pak by v zájmu přežití nezbývalo než uposlechnout. Je ale také možné, že 

                                                 

CXXIV  KONČELÍK, Jakub, KÖPPLOVÁ, Barbara, KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Český tisk pod vládou Wolfganga 

Wolframa von Wolmara. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0591-0. s. 34. 
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vzhledem k vývoji války (rychlé obsazení Polska, Dánska, Holandska, Belgie a Francie 

Německem), ztrácel Hofman postupně víru v možnost osvobození protektorátu.  

V této souvislosti je zajímavé zmínit, že některé části jeho projevů vyznívaly až 

aktivisticky: 

„Učíme se od německých spoluobčanů. Jejich hrdost nad vítězstvím je důstojná, pro ně 

vítězství je základem práce pro novou Evropu. Do tohoto rámce vkládáme události a 

všichni nám budou rozumět. Četba novin bude živou potřebou pro všechny, kteří chtějí 

znát smysl toho, co se děje. Jsme současníky veliké revoluce. Jako jednotlivci mohou i 

národy být rozdrceny vývojem, postaví-li se proti němu, ale naopak kyne jim veliká 

budoucnost, zapojí-li se do tvůrčího dění. My získáme více než jsme kdykoliv měli. 

Patnáctý březen byl začátkem nové doby a také našeho vzestupu, budeme-li na něm 

pracovat.“CXXV 

Jednou prvních úředně zaznamenaných záležitostí, kterou v průběhu svého působení 

v čele TO František Hofman řešil byla otázka platů zaměstnanců ČTK. Ti (zejména 

redaktoři) se totiž začali domáhat zvýšení platů, poté co byl navýšeny soukromým 

zaměstnancům v tisku (koncem roku 1939). Tato problematika nebyla dořešena do 

konce Hofmanova působení v TO, protože podle úředních záznamů se o tomto 

problému jednalo ještě  na konci roku 1941, tedy v době, kdy  TO vedl Ctibor 

Melč.CXXVI   

V této věci interpeloval i u Hofmana i sám Wolfgang Wolfram von Wolmar a apeloval 

na něj, aby se pokusil dosáhnout zvýšení platů. Při řešení tohoto problému se stala 

zajímavá věc, která dokazuje, že Wolmar Hofmanovi plně nedůvěřoval. František 

Hofman se totiž rozhodl svolat poradu, na které se chtěl sejít s redaktory ČTK, aby je 

odradil od přímých apelací u Wolmara, ke kterým docházelo. Wolmar se ovšem 

dozvěděl o zamýšlené schůzce, i když možná neznal její účel, a přikázal Hofmanovi, 

                                                 

CXXV KONČELÍK, Jakub, KÖPPLOVÁ, Barbara, KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Český tisk pod vládou Wolfganga 

Wolframa von Wolmara. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0591-0. s. 156. 
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aby ji odvolal. Pro příště pak měl Hofman předem žádat o povolení a pozvat i 

německého zástupce jako dohled. Nutno dodat, že mohlo jít také o překročení 

pravomocí z Hofmanovy strany.CXXVII   

Součástí pracovní náplně šéfredaktora tiskového odboru PMR v období Protektorátu 

Čechy a Morava byla mimo jiné kontrola tiskové dozorčí služby. Nutno dodat, že TO 

byl v těchto záležitostech zcela podřízený představitelům německé okupační správy a 

institucím, které ji reprezentovali. Přesto měl velký význam zejména jako spojující 

článek mezi tiskovým dozorem a protektorátní vládou. 

František Hofman se ve funkci šéfredaktora zúčastnil inspekční cesty, jejímž oficiálním 

účelem bylo „zjistit osobní i věcný stav tiskové a tiskové dozorčí služby na Moravě – 

odstranit některé služební a cenzurní nesrovnalosti. Na cestě doprovázel zmocněnce 

říšského protektora pro český tisk Wolfganga von Wolframa a šéfa vojenské cenzury 

v protektorátu majora Freiherra von SzardagnaCXXVIII . Inspekční cesta se konala mezi 

16. a 18. dubnem 1940 prověřeny měly být odbočky v Brně, Olomouci, Zlínu a 

Moravské Ostravě.CXXIX  

Jestliže Wolmar Hofmana vzal s sebou na takovou cestu je to dokladem toho, že ho 

považoval (i přes jistou nedůvěru) za svého blízkého spolupracovníka. Vzhledem 

k tomu, že inspekce v Moravské Ostravě byla povedena bez Wolmarovi účasti, musel 

předpokládat z Hofmanovy strany jistou dávku loajality, protože Szardagn 

pravděpodobně nemohl tak dobře zhodnotit situaci v ostravském ÚTDS. CXXX 

Je pravděpodobné, že Hofman zajišťoval celou cestu po organizační stránce. 

Vypracoval totiž sám úřední záznam o celé cestě, z něhož také vyplývá, že právě 

                                                 

CXXVII  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 70, č. z. 1565/46/40 S 

CXXVIII  Freiherr von Szardagn (nezjištěno), voják. V roce 1941 vedoucí představitel vojenské cenzury 

v protektorátu. 

CXXIX  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 2273/46/40 S 

CXXX NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 2273/46/40 S 
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Hofman sjednával osobní schůzky s novináři. O Wolmarovu názoru na Hofmanovu 

loajalitu svědčí i to, že se osobně účastnil všech jednání, včetně výstražného rozhovoru  

s tehdejším šéfredaktorem Lidových novin v Brně HrnčířemCXXXI .CXXXII  

V této době (jaro 1940) také tiskový odbor a jeho prostřednictvím i František Hofman 

začínal mít hlubší spory s některými představiteli listů Národního souručenství 

(doložíme níže). Podobný vývoj situace je zcela pochopitelný, neboť cenzura 

redaktorům nepropouštěla některé články a hlavním představitelem cenzury byl právě 

tiskový odbor. Navíc tito redaktoři mohli snadno získat dojem, že František Hofman je 

aktivním kolaborantem, vzhledem k jeho výše zmíněným výstupům na tiskových 

konferencích a jeho úzké spolupráci s Wolmarem. 

Tomuto předcházely již první spory Františka Hofmana se zmocněncem pro tisk a 

propagandu Národního souručenství Karlem KutemCXXXIII . Ti se spolu sešli 20. dubna 

roku 1940. Hlavním účelem schůzky bylo řešení otázek týkajících se spolupráce 

tiskového odboru a tiskové služby Národního souručenství. Výsledkem tohoto jednání 

pak měly být náměty na prohloubení spolupráce určené k oficiálnímu projednání.CXXXIV  

Jedním z bodů jednání byla Kutova stížnost, že tiskoví referenti jednotlivých resortů mu 

zprávy dodávají se zpožděním a nedostatečné. Bylo proto přijato rozhodnutí, že dr. 

Hofman svolá tiskové referenty k poradě a dá jim nové pokyny. Dále bylo 

konstatováno, že do tisku unikají interní informace z jednotlivých resortů, čemuž chtěli 

účastníci schůzky do budoucnosti zamezit. CXXXV  

                                                 

CXXXI  Hrn číř (nezjištěno), novinář. 1940 šéfredaktor Lidových novin v Brně. 

CXXXII  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 2273/46/40 S 

CXXXIII  Karel Kut  (4. 9. 1902 – 30. 10. 1961), redaktor, politik. Od 1927 redaktor a později šéfredaktor 

Poledního listu – Expresu. Poslanec národního sjednocení, člen výboru Národního souručenství. 

CXXXIV  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1137/46/41 S 

CXXXV  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1137/46/41 S 
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Šéfredaktor Kut si  poté stěžoval na cenzuru. Nelíbilo se mu, že jsou mnohé zprávy 

eliminovány a říkal, že některé z nich by měly být cenzurou propuštěny, protože sám 

Kut nezná důvěrně interní pokyny pro tiskovou přehlídku. Dr. Hofman přislíbil, že 

příště budou Kutovi jednotlivé pokyny poskytovány obratem po jejich doručení do 

ČTK. V  bodu jednání týkajícím se cenzury došlo podle všech indicií k největšímu 

názorovému střetu (nebo alespoň rozporu) mezi Karlem Kutem a Františkem 

Hofmanem. CXXXVI  

Kut tvrdil, že některé zprávy Národního souručenství jsou eliminovány příliš 

úzkostlivou českou cenzurou. Hofman se obhajoval tím, že Kutovi popsal cenzurní 

postup a tvrdil, že v konkrétních případech šlo o zásahy německé a nikoliv české 

cenzury. Hofman pak Kutovi přislíbil, že pro jistotu dá českým úředníkům, kteří 

cenzuru provádějí, pokyn, aby se v podobných případech telefonicky dohodli s tiskem 

Národního souručenství na přepracování takových zpráv. CXXXVII  

Došlo ale i k dalším debatám, které dokazovaly, že Národní souručenství nepovažovalo 

dr. Hofmana, respektive tiskový odbor, za důvěryhodného. Hofman totiž protestoval 

proti tomu, že na slavnostní schůzi Výboru Národního souručenství 10. března 1940 

nebyli pozváni zástupci ČTK a někteří úředníci (např. z TO).CXXXVIII  Jednou z příčin 

toho, že nebyly pozváni mohla být nedůvěra ze strany Národního souručenství, ale 

mohlo jít i o administrativní chybu. 

Zajímavé je, že všechny spory byly podle oficiálních záznamů urovnány po zvolení 

nového vedení NS, když se zmocněncem pro tisk a propagandu stal Vladimír 

Krychtálek. Důvodem urovnání vztahů pak byla právě Krychtálkova osoba. CXXXIX  

Pronikání kolaborantů do NS bylo v té době sice pouze částečné, ale odevzdání této 

                                                 

CXXXVI  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1137/46/41 S 

CXXXVII  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1137/46/41 S 

CXXXVIII  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1137/46/41 S 

CXXXIX  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1137/46/41 S 
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pozice Krychtálkovi znamenalo ztrátu možnosti činit překážky postupům v tisku, jaké 

byly požadovány německými místy 

.Je zapotřebí zmínit, že k Františkovi Hofmanovi rozhodně nechoval velkou míru 

důvěry ani předseda vlády Alois Eliáš. To bylo alespoň částečně opodstatněné, jak 

ukazuje úředně zaznamenaný případ, kdy Eliáš protestoval proti tomu, že nebyl 

informován o zveřejnění zprávy o soudním rozhodnutí o spolupachatelích v mediálně 

sledované kauze Jana SmudkaCXL.CXLI  

Pro nacisty měly veškeré zprávy o tomto případu zásadní význam z propagandistického 

hlediska, protože se snažili jeho činy prezentovat jeho činy jako těžké zločiny. Měl tak 

vypadat spíš jako kriminálník, než odbojář. Proto bylo zásadní, aby o veškerém pohybu 

událostí spojených s touto kauzou věděl se dozvídal co nejrychleji i Eliáš a případně 

mohl na nový vývoj reagovat. 

Zprávu o rozsudku soudu nad lidmi, kteří Smudkovi pomáhali při útěku obdržela ČTK 

od německých míst večer 30. března 1940, když byla předem upozorněna, aby pro ni 

bylo v příštích vydáních deníků zajištěno volné místo. Zprávu v rámci ČTK zpracovával 

redaktor Antonín KudrnáčCXLII , který ještě večer o celé záležitosti uvědomil i dr. 

Františka Hofmana do domu. CXLIII  

I když o celé záležitosti tedy věděl i Hofman, předseda vlády Eliáš o ničem zpraven 

nebyl. Nelze tedy v záležitosti odkazovat na případnou Hofmanovu neinformovanost. 

Hofmanovi potom bylo nařízeno, aby přijal opatření, která by zajistila nemožnost 

                                                 

CXL Jan Smudek (8. 9. 1915 – nezjištěno), účastník odboje, student kladenské průmyslové školy. Při 

pokusu o získání zbraně zastřelil s pomocí spolužáka F. Petra. zastřelil německého strážmistra. 20. 3. 

unikl zatčení a zranil tajného policistu. Zastřelil dva členy pohraniční policie a probil se do Jugoslávie. 

1943 – 1945 sloužil u československého letectva v Británii. Po únoru 1948 emigroval do Anglie. 

CXLI NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1196/46/41 S 

CXLII  Antonín Kudrná č (nezjištěno), novinář. Za protektorátu redaktor ČTK. 

CXLIII  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1196/46/41 S 



 50 

opakování podobné situace. František Hofman přislíbil, že všechny potřebné kroky bez 

prodlení provede. CXLIV  

Počátkem srpna 1940 některé deníky vypustily podtitul list Národního souručenství. Ve 

zprávě pro Aloise Eliáše je o dané záležitosti uvedeno toto: 

„Podle informací, které byly v.o.r. Melčovi dány, byl prý jistý tlak vykonáván se strany 

listů, které podtitulek „List Národního souručenství“ vypustily. Bylo prý uváděno 

listům, které tento podtitulek dále podržet míní, že se tím vydávají v nebezpečí, že jejich 

list bude Národním souručenstvím převzat do jeho majetku, takže list pozbude úplné 

samostatnosti. S některé strany bylo prý dokonce tvrzeno, že listy, které zmíněný titulek 

podrží, uvádějí se v nebezpečí, že v případě rozpuštění Národního souručenství  bude 

jmění listu – jakožto listu Národního souručenství – říšskými orgány zabaveno“.CXLV 

V kontextu hrozby zabavení majetku je evidentní, že tímto krokem měl být majetek 

oněch listů chráněn před případným zabavením ze německé strany, stejně jako se pro 

takový případ Národní souručenství pokoušelo ochránit veškerý svůj majetek. Nastal 

ovšem problém s tím, jak vysvětlit, že tento krok není odklonem oněch listů od českých 

protektorátních institucí. Josef FriedlCXLVI  se o to pokoušel, ale jeho články byly 

zadrženy cenzurou.CXLVII  

Novináři z toho obviňovali právě tiskový odbor a Františka Hofmana a 12. srpna 1940 

si jejich delegace na postup české cenzury stěžovala na audienci u Aloise Eliáše. 

Hofmanův úřad se proti takovým útokům bránil odkazem na zásah německé, nikoliv 

české cenzury.CXLVIII  

                                                 

CXLIV  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1196/46/41 S 

CXLV NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 2571/46/41 S 

CXLVI  Josef Friedl (nezjištěno), novinář. 1940 šéfredaktor Národních listů. 

CXLVII  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 2571/46/41 S 

CXLVIII  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 2571/46/41 S 
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Dále novináři oficiálně obvinili TO z nátlaku na ony listy ke změně podtitulu, ale 

protože my známe skutečný motiv, můžeme dospět k závěru, že toto obvinění bylo 

pouze předstírané, aby byl před Němci zakryt případný postup ve shodě s Národním 

souručenstvím. Celkově je tento spor značně komplikovaný a i vzhledem k účasti 

některých kolaborantů (např. Ryba) v této skupině novinářů i obtížně 

interpretovatelné.CXLIX  

Na přelomu října a listopadu 1940 pak opět novináři listů Národního souručenství 

vedení Josefem Friedlem navštívili české protektorátní představitele s dalšími výčitkami 

na adresu Hofmana a jeho úřadu. Nejprve byly v říjnu na slyšení u státního presidenta 

dr. Emila Háchy. Později, konkrétně 8. listopadu, je pak přijal i sám předseda vlády 

Alois Eliáš.CL 

Předmětem stížností byly i tentokrát zejména záležitosti související s cenzurou. Jednak 

přítomní novináři obvinili tiskový odbor, že nedostatečně osvětluje německým 

cenzorům skutečné záměry redakcí, a tak jim bývají zadrženy články častěji, než by 

bylo nezbytně nutné. Dále požadovali, aby některá periodika procházela cenzurou 

přednostně a také chtěli, aby se zlepšila jazyková kultura zpráv ČTK. CLI 

František Hofman výtky na adresu cenzury odmítl, když se vyjádřil ve smyslu, že 

úředníci tiskového odboru vysvětlují smysl článků Němcům dostatečně a mnohdy tím 

předejdou vyřazení článku. Jedinou námitkou, již přijal byl protest proti jazykové 

úrovni zpráv ČTK, ale problémy v této oblasti zdůvodnil nedostatkem personálu ČTK i 

jeho nízkou kvalitou z důvodu špatného platového ohodnocení. CLII 

Později (pravděpodobně koncem března 1941) si šéfredaktor tiskového odboru dr. 

Hofman stěžoval na Národní souručenství. Tentokrát tvrdil, že je jím opomíjen a nebývá 

                                                 

CXLIX  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 2571/46/41 S 

CL NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 518, č. z. 3540/794/40 S  

CLI NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 518, č. z. 3540/794/40 S 

CLII NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 518, č. z. 3540/794/40 S 
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přizván k poradám spojovacích úředníků v kanceláři státního presidenta, ani k poradám 

žurnalistů u vedoucího Národního souručenství Nebeského. To by také nasvědčovalo, 

že ti již Hofmanovi nedůvěřovali. Tato záležitost již ovšem nebyla vyřízena a byla 

odložena ad acta s odůvodněním, že byl zrušen institut spojovacího úředníka a porady u 

Nebeského se již nekonají. V době, kdy ovšem byl tento spis odložen, tedy 3. srpna 

1941, byl již František Hofman ve vyšetřovací vazbě.CLIII  

Jednou z posledních záležitostí, které František Hofman ve své funkci řešil byl případ 

sportovní redakce ČTK. Dne 26. února 1941 proběhla schůzka dr. Hofmana s vedoucím 

skupiny Tisk Wolfgangem Wolframem von Wolmarem. Byly projednány záležitosti 

týkající se ČTK, konkrétně se pak mluvilo o záležitostech týkajících se tehdejšího 

vedoucího rady zpravodajské služby pana MaršákaCLIV. Wolmar požadoval, aby byly 

odstraněny tzv. služební vady projevující se v osobě rady Maršáka.CLV Lze tedy 

předpokládat, že účelem stížnosti byla snaha o jeho odstranění ze sportovní redakce 

ČTK. 

Josef Maršák byl jednak obviňován ze šablonovitosti tvorby (tedy nedostatek 

propagandy), z nedostatku péče a času věnovaného práci a z nepřítomnosti v práci. Zde 

se ukazuje, že Hofman byl v podobných případech Wolmarovým prostředníkem. 

S radou Maršákem se ihned, jak to bylo možné osobně sešel a celou záležitost s ním 

prodiskutoval. CLVI 

Obhajoba Maršákova byla postavena na tom, že jeho práce nemá být šablonovitá, ale že 

sportovní služba ČTK má nedostatek personálu. Odmítal i nařčení z nedostatku času 

stráveného prací, přičemž odkázal Hofmana na pracovní záznamy. Také odmítl nařčení 

                                                 

CLIII  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1137/46/41 S 

CLIV Josef Maršák (nezjišštěno), novinář. Redaktor ČTK v 30. letech, dlouholetý člen Syndikátu 

československých novinářů. 

CLV NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1017/46/41 S 

CLVI NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1017/46/41 S 
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z nedostatku zpráv, namítal, že zprávy o německém sportu ČTK vydává, ale deníky je 

neotiskují. CLVII 

Z Hofmanova postupu při řešení události bylo poznat, že nechtěl Josefa Maršáka 

propustit, ale pokusil se záležitost řešit jinak. Zaměstnal nově Aloise KřížeCLVIII , který 

měl pro ČTK připravovat zpravodajství z německého a italského sportu. Oficiálně také 

přijal veškerá Maršákova vysvětlení, takže další přijaté opatření se již netýkalo přímo 

provozu ČTK. CLIX 

Na nejbližší tiskové konferenci totiž Hofman sdělil šéfredaktorům toto: 

„Prosím pány šéfredaktory denních listů, aby věnovali zvýšenou péči také takzvané 

nepolitické části svých listů. Tam se objevují jisté nedostatky, a zejména ve sportu. 

České listy nevěnují dostatek pozornosti sportovním událostem v říši, nesnaží se je 

přiblížit našim čtenářům a nevěnují jim dosti místa. Zařiďte nápravu.“CLX 

Prokazatelně posledním zaznamenaným úředním počinem je pak Hofmanovo 

doporučení ve věci žádosti zástupců listů Národního souručenství o slyšení u Emila 

Háchy. Nutno dodat, že v daném případě již nešlo o původní kádry (alespoň částečně 

vlastenecké, ale o nově složenou tzv. „sedmičku“ aktivistických novinářů. šlo tedy o 

kolaboranty.CLXI 

Toto také napsal Hofman ve svém posudku: 

„Jde o skupinu šéfredaktorů, která – pokud se týká Prahy –se kryje s účastníky 

zvláštních důvěrných konferencí tiskových, jež se příležitostně scházejí na podnět 
                                                 

CLVII  NA Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 1017/46/41 S 

CLVIII  Alois Kříž (nezjištěno), novinář, kolaborant. Redaktor fašistického časopisu Vlajka. 

CLIX Národní archiv Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 69, č. z. 10017/46/41 S 

CLX KONČELÍK, Jakub, KÖPPLOVÁ, Barbara, KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Český tisk pod vládou Wolfganga 

Wolframa von Wolmara. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0591-0. 

CLXI Národní archiv Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 518, č. z. 2322/S/41. 
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skupiny Tisk u říšského protektora. Tím jest řečeno, že je to skupina novinářů, která si 

dobyla svou činností důvěry říšských činitelů a která znamená proto v poměru k Říši 

určitou národní českou posici.“CLXII  

František Hofman tedy sice přijetí doporučil, ale v textu záměrně naznačoval, že těmto 

novinářům důvěřují říšské orgány, o českých se nezmiňoval. Můžeme tedy silně 

pochybovat, zda s takovým doporučením Hofman vnitřně souhlasil. Každopádně 

Hofman vydal doporučení 5. května a hned následujícího dne, tedy 6. května byl spolu 

s Vladimírem Rybou zatčen.CLXIII  

Jejich zatčení později používal Eliáš jako zdůvodnění, proč byla žádost o udělení 

audience odložena a nedostala se do rukou dr. Háchy, přestože Ryba byl v zápětí 

propuštěn na svoboduCLXIV . Spojení zatčení Ryby a Hofmana spolu s načasováním nás 

vede k závěru, že tento krok souvisel s dřívějšími aktivitami obou zmíněných v levicově 

orientovaných politických hnutích (viz. dřívější kapitoly). Toto mohlo být součástí 

masového zásahu. 

O organizaci napojené na Antonína HamplaCLXV a Josefa BeranaCLXVI  píší Gebhart 

s Kuklíkem toto: 

„Kromě ovlivňování protektorátní politické scény ze zákulisí oba rozvíjeli svou 

představu domácí rezistenční činnosti a oba také vysílali své emisary do exilu a 

udržovali s nimi kontakty. Aktivit obou bývalých demokratů si všímali nejen 

                                                 

CLXII  Národní archiv Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 518, č. z. 2322/S/41. 

CLXIII  Národní archiv Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 518, č. z. 3969/S/41. 

CLXIV  Národní archiv Praha, fond PMR, sig. 820/17, k. 518, č. z. 3969/S/41. 

CLXV Antonín Hampl (12. 4. 1875 – 17. 5. 1942), český politik. Předseda Československé sociálně 

demokratické strany dělnické 1924 – 1938. Předseda Národní strany práce 1938 – 1939. Účastník 

domácího odboje. Zatčen gestapem 1941, zemřel ve vězení v Berlíně. 

CLXVI  Josef Beran (29. 12. 1888 – 17. 5. 1969), český římskokatolický teolog a hodnostář. Od 1939 

profesor teologické fakulty UK. 1942 – 45 vězněn nacisty. Od 1946 arcibiskup pražský, od 1965 kardinál. 
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představitelé domácí rezistence, ale také nacistické bezpečnostní složky, proto došlo 

v květnu 1941 k jejich zatčení. Spolu s Hamplem bylo tehdy zatčeno na 60 funkcionářů 

bývalé sociálně demokratické strany včetně jejího generálního tajemníka senátora 

DundraCLXVII .“CLXVIII  

Pokud byl tedy František Hofman skutečně zapojen do odboje, pak se ho účastnil 

pravděpodobně v rámci Hamplem vybudovaných struktur. Mohl se ale také pouze stát 

nepohodlným pro okupanty. Ti ho mohli začít považovat v souvislosti s případy 

levicových politiků za nespolehlivého, nebo jim jeho práce mohla připadat nedostatečně 

aktivní. Jistou odpověď po válce nebylo ovšem možné přímo od Františka Hofmana, 

neboť ten zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi. Nikdy se tedy nedozvíme zda tato 

Wolmarova slova pronesená na první konferenci po zatčení Hofmana byla upřímná: 

„Chtěl bych se stručně zmíniti o změně ve vedení Tiskového odboru a při tom před 

vámi konstatovati, že toto opatření bylo bohužel nutné, když bývalý šéfredaktor vrchní 

rada dr. Hofman nedávno hrubě porušil důvěru. Toto porušení důvěry vyšlo vůbec na 

jevo teprve za výslechu. Opatření vůči dr. Hofmanovi jsou státně politického rázu a 

nijak nesouvisejí s jeho činností v Tiskovém odboru, nýbrž se zcela jiným 

státněpolitickým souborem otázek.“CLXIX  

  

 

  

                                                 

CLXVII  Vojt ěch Dundr (25. 12. 1879 – 7. 9. 1957), český politik. 1925 – 1939 senátor Národního 

shromáždění. 1926 – 1939 tajemník Československé strany sociálně demokratické. Vězněn nacisty. 

CLXVIII  GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí koruny české. Sv. XV.a. Praha : Paseka, 2006. s. 

276. 

CLXIX  KONČELÍK, Jakub, KÖPPLOVÁ, Barbara, KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Český tisk pod vládou Wolfganga 

Wolframa von Wolmara. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0591-0. s. 346. 



 56 

Závěr 

Máme-li shrnout poznatky získané o dr. Hofmanovy, bude nelépe uvést jeho osobní 

vlastnosti a dovednosti. Zjistili jsme, že František Hofman byl inteligentní (absolvent 

univerzitního vzdělání), svědomitý a organizačně velmi schopný člověk, jak dosvědčují 

jeho aktivity v Syndikátu československých novinářů. Ty také dokládají, že František 

Hofman byl pravděpodobně i velmi ambiciózní. 

Co se týče politické orientace, byl spíše levicového smýšlení, o čemž svědčí 

Hofmanovy novinářské začátky v Nové době, tedy Deníku československé strany 

sociálně demokratické na českém západě a jeho členství v druhorepublikové Národní 

straně práce. 

V naší stěžejní části práce se nám nepodařilo spolehlivě prokázat, zda úvodní hypotéza 

pro tento oddíl převzatá ze svědectví Jaroslava Jelínka byla pravdivá. Stejně tak ovšem 

nebyla prokázána ani neplatnosti této hypotézy. Přesto jsme díky práci s historickými 

souvislostmi v rámci třetího oddílu získali řadu podstatných poznatků, které by mohly 

nabídnout i alternativní interpretační rámce k tomu vycházejícímu z naší úvodní 

hypotézy. 

První otázkou je zda Hofman kolaboroval. Jeho pozdější vystoupení na tiskových 

konferencí pro vybrané novináře i velmi blízká spolupráce s Wolfgangem Wolframem 

von Wolmarem by sice pro toto tvrzení svědčily, ale uvědomíme-li si, že výše zmíněné 

patřilo neoddělitelně k protektorátní funkci šéfredaktora TO, dostáváme se k jedné 

z alternativních tezí. 

Není totiž možné, abychom vnímali realitu protektorátního tisku černobíle, pokud 

chceme získat skutečně důvěryhodný přehled o situaci mezi novináři v protektorátu. 

Nebudeme tedy rozlišovat pouze zástupce dvou dosud zmíněných skupin, tedy 

kolaborantů a odbojářů. Skutečně čistokrevných a výhradních odbojářů totiž nutně 

musela být mezi novináři menšina. Ale ostatní chtěli těžké období především přežít.  

František Hofman tak mohl být zejména jedním z těch, kteří se snažili především o 

přežití. Tato varianta se samotnému autorovi práce po vyhodnocení všech uvedených 

faktů jeví jako nejpravděpodobnější verze událostí. Tomu by nasvědčoval Hofmanů 
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svědomitý, ale nikoliv příliš aktivní způsob plnění povinností za protektorátu, ale i 

způsob jímž se bránil proti různým nařčením (viz. spory s NS). 

Není ovšem vyloučeno, že Hofman se skutečně do jisté míry podílel na odbojových 

aktivitách. Mohl být třeba jedním z poněkud pasivnějších členů. Pokud tomu tak 

skutečně bylo, patřil Hofman pravděpodobně do Hamplovy skupiny, protože byl zatčen 

ve stejném období jako jiní její členové. Ve prospěch této verze svědčí i v předchozí 

kapitole citované Wolmarovo prohlášení. Je skutečně možné, že Hofman se mohl 

k odbojové činnosti po výslechu gestapem přiznat, protože byl nejspíš po zatčení ve 

velmi špatném psychickém stavu (po smrti manželky). 

Výsledky naší studie tedy nejsou jednoznačné z hlediska možností interpretace 

získaných poznatků, ale její hodnota spočívá především ve vytvoření alespoň z části 

celistvého obrazu Hofmanova života, přičemž interpretaci ponechává na čtenáři. 

Srovnáme-li tedy výsledek našeho snažení s úvodními předpoklady, dojdeme k závěru, 

že se nám podařilo naplnit hlavní cíle této práce, i když ne zcela podle původních 

představ. 

Většinu významných údajů nám poskytly fondy Národního archivu v Praze, jak jsme 

předpokládali. Velké množství dat jsme získali také z vědecko-historických pojednání o 

námi tématech relevantních k námi zkoumané problematice. Kvalitním zdrojem údajů 

se pak staly i Věstníky Syndikátu Československých novinářů. Archiv bezpečnostních 

složek nám žádné informace o Františku Hofmanovy neposkytl. 
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Seznam použitých zkratek   

ČSR  -  Československá republika 

ČTK  - Československá tisková kancelář 

  - Česká tisková kancelář 

dr.  - doktor 

PMR  - Předsednictvo ministerské rady 

  - Presidium ministerské rady 

NS  - Národní souručenství 

NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

s. š.  - sekční šéf 

TO  - tiskový odbor 

ÚTDS  - Ústředí tiskové dozorčí služby 

v. o. r.  - vrchní odborový rada 
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