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Annotation
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which dealt with Sejna´s flight from prosecution, investigation process and impact on
political environment and army. The work seeks for other available commentaries,
reports or texts of other publicistic genres as well. Sources of information aside from
CTK are essential too. In general to what degree the press manage to notify public of
case, which is related to high party and army officials
The work also examines the political and social situation in the Prague Spring along
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1. Úvod
Pražské jaro znamenalo pro Československo pokus o změnu v mnoha
společenských i politických ohledech. I tisk procházel proměnou, ale nakolik se přístup
novinářů změnil? Tisk se mění, když se mění přístup novinářů k jejich práci. Jestli došlo
k rozpoznatelným změnám již v březnu roku 1968 se pokusí prozkoumat tato práce.
Téma generála Šejny mě zaujalo jako kauza, která zaplnila stránky deníků
pražského jara nepřehlédnutelným způsobem. Informace o Šejnově aféře mohou být do
jisté míry lakmusovým papírkem, podle kterého lze posoudit svobodu slova a konec
cenzury v tisku v reformním období Pražského jara. Byly zprávy nějakým způsobem
zkreslovány či některé pasáže záměrně zamlčovány? Vyjádřili se i příslušníci armády,
politici? Jaké zdroje tisk využíval? Použil tisk kauzu jako demonstrační příklad, že v
armádě a ve vysoké politice jsou lidé, kteří jen žijí na úkor běžných občanů? Začali mít
novináři investigativní přístup k práci?
Na položené otázky jsem se mou bakalářskou prací pokusila najít odpověď.
Vybrala jsem si tři deníky reprezentující tři politické směry – Rudé právo (Komunistická
strana Československa), Svobodné slovo (Československá strana socialistická) a
Lidovou demokracii (Československá strana lidová). Rozsah pramenů jsem musela
upravit, protože o kauze byla veřejnost v tisku informována se zpožděním a dokud
generál Šejna neuprchl, vyšetřování nebylo zveřejněno. Proto analyzované články
pocházejí z období 2.3. 1968 – 28.3.1968, abych mohla zachytit celou hlavní část kauzy
generál Šejna v tisku. Název práce jsem také po dohodě s konzultantem upravila, aby
odpovídal zpracovanému obsahu
Metodou práce je kvalitativní obsahová analýza. Z vybraných textů jsem analyzovala
nejen ty, které nějakým způsobem kauzu komentují, ale i ty čistě zpravodajské.
Základní hypotézy
Československý tisk se snažil pravdivě informovat o průběhu vyšetřování útěku
generála Šejny.
Československý tisk využíval pro získání informací jako zdroj nejen ČTK a další
oficiální tisková prohlášení.
Československý tisk kritizoval postup státních i armádních činitelů.
8

2. Jakým způsobem plnil a mohl plnit svou roli tisk v období
pražského jara
Média reprezentují realitu. Mohou a nemusí ji přitom zkreslovat. Dávají fakta do
souvislostí, čímž se může měnit význam sdělení. Kauza Šejna dala médiím příležitost
uplatnit nové postupy a pohledy na žurnalistiku.1 Pražské jaro bylo po dlouhé době
příležitostí, kdy se většina tisku snažila informovat bez zásahu cenzorů. Politické vlivy
přetrvávaly, jelikož téměř každé noviny byly spojeny s některou politickou stranou.
Například Rudé právo s KSČ, Svobodné slovo s Československou stranou
socialistickou a další. Reformní události a myšlenky pronikly do každých novin, ale
pokaždé je dávali do souvislostí různě politicky naladění novináři. Nadšená nálada a
vůle ke změnám byly patrné v každém vydání. Tím také stoupla důvěra čtenářů k tisku.
Zesílil vztah k médiím, protože jejich účinky měly napomoci urychlit přerod společnosti
na demokratickou. Svobodná média stála proti konzervativním členům členům strany.
Nejmocnější silou podporující nový vývoj byl svobodný tisk a tlak veřejnosti.2
Mění se celkový vztah čtenářů k novinám. Manipulace s informacemi a cenzurní
zásahy končí, nejprve je neoficiálně ruší média, poté i zákon. Role konzumentů
informací je stále více aktivní, zprávy v novinách jsou pro ně impulsem k podpoře
změn. „K plnému prosazení tiskové svobody přispěla na konci února 1968 i tzv.
Šejnova aféra. Zrušením cenzury učinilo předsednictvo ÚV KSČ logický krok, jímž
chtělo výrazně demonstrovat konec jedné (Novotného) éry.“3
Média se „perou“ za veřejný zájem. Veřejný zájem může být chápán jako
výsledek procesu demokratické diskuse a rozhodování.4 Vycházíme-li ze Čtyř teorií
tisku5 denní tisk v Československu zapadal do charakteristiky sovětské teorie médií
(média mají sloužit dělnické třídě, jsou nástrojem jednoho typu socializace, vytvářejí
1 Případ generála Šejny „provázel zrod aktivity novinářů samotných při redefinování jejich
společenského postavení i role médií obecně“ KONČELÍK, Jakub: Přelomová témata českého tisku jara
1968 In LONDÁKOVÁ, Elena (a kol.) Rok 1968:Novinári na Slovensku. HÚ SAV a SSN. Bratislava 2008.
s. 111, dostupný z: www.koncelik.eu
2 PAUER, Jan. Praha 1968 Vpád varšavské smlouvy : Pozadí - Plánování - Provedení. Milada
Kouřimská a Milan Kouřimský. 1. vyd. Praha : Argo, 2004. s. 27
3 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s.11
4 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Jan Jirák a Marcel Kabát. 3. vyd. Praha :
Portál, 2007. s.162
5Kniha Four Theories of the Press (Siebert, Peterson a Schramm), vyloženo v: JIRÁK, Jan,
KOPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost : Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. 1.
vyd. Praha : Portál, 2003. s. 61
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jednotné veřejné mínění) i se v něm objevují prvky autoritářské teorie (média sdělují
postoje a názory nějaké autority, v Československu například Ústředního výboru
Komunistické strany Československa).6

6 Teorií tisku je samozřejmě více. Avšak zmíněná sovětská a autoritářská vystihují problematickou roli
tisku v dané době. Zároveň z této problematiky vyplývá snaha „něco“ změnit, snaha vést tisk k ideálu
objektivity a svobody. Právě o změny směrem ke svobodě a demokracii šlo v období pražského jara.
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3. Pražské jaro – politická a společenská situace
Ústavou z roku 1960 bylo završeno vítězství socialismu. Změnil se název
republiky na Československá socialistická republika a KSČ měla vedoucí úlohu ústavně
potvrzenou. V šedesátých letech dochází k liberalizaci režimu, množí se amnestie a
rehabilitace politických vězňů.7 Důležitou událostí, která předehrávala pražskému jaru,
byl v červnu 1967 IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. Média se k němu
vracela ještě o měsíce později. Spisovatelé na něm mluvili za všechny kulturní tvůrce,
již se neztotožňují s názory vedení KSČ.8

3.1 Politické změny
Na počátku jara roku 1968 sice probíhalo významné uvolnění režimu, ale
komunistická strana se stále snažila kontrolovat veškerá média a omezit informace,
které nesvědčily ve prospěch strany. Reformy vzešly ze části proreformních komunistů.9
Tato skupina se začala formovat několik let před pražským jarem. Proreformní
komunisté měli často nějakým způsobem vztah ke kultuře. Byli to osobnosti „na očích“,
nebáli se otevřeně vyjadřovat. Prvopočátky najdeme v kritických článcích či
vystoupeních na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů. Pro některé mělo
vystoupení následek v podobě vyloučení z KSČ.10
Změny předesílalo pokračující zasedání ÚV KSČ. Na prosincová jednání politici
navázali 3. ledna a pokračovali mnoho dalších dní. V komunistické straně nastaly
nejprve personální změny. Pražské jaro byl trojitý proces: sebetransformace mocenské
sféry, sociální hnutí usilující o demokratizaci a modernizaci společnosti a hnutí za
národní emancipaci Slováků.11
7„Postupné zveřejňování částečné pravdy o nedávných nezákonnostech a zvůli, otřáslo pozicí
Bezpečnosti, podlomilo autoritu představitelů a vykonavatelů moci a znásobilo požadavky na revizi
politického systému.„ http://www.totalita.cz/60/60_01.php
8 PAUER, Jan. Praha 1968 Vpád varšavské smlouvy : Pozadí - Plánování - Provedení. Milada
Kouřimská a Milan Kouřimský. 1. vyd. Praha : Argo, 2004. s. 22 „došlo k otevřenému střetnutí mezi
spisovateli a stranickou byrokracií“
9 „Síly, které uváděly v praxi do pohybu celý politický systém a které určovaly meze i směr tohoto pohybu
– to byly síly nikoli teoretického myšlení, nýbrž síly sociální reality:potřeby a zájmy lidí /sociálních
skupin, tříd/ v jejich konkrétní historické podobě, fakticky působící společenské vědomí, mechanismy a
vazby řídícího mocenského systému, mezinárodní kontext, v němž probíhala reforma v praxi.“ MLYNÁŘ,
Zdeněk. Československý pokus o reformu 1968:analýza jeho teorie a praxe. 1. vyd. Köln : INDEX, 1975.
s.109
10 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s 11. Vyloučeni byli například Klíma, Liehm a Vaculík.
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Do funkcí nastupovali noví lidé a 5. ledna byl zvolen nový první tajemník strany
Alexander Dubček. Byl to zásadní přelom, protože tím byla rozdělena funkce prezidenta
a prvního tajemníka. Doposavad je obě zastával Antonín Novotný.12 Na jednom z
prvních projevů přednesl Dubček, že je třeba rozvíjet demokracii, aktivizovat a sjednotit
společenské síly.13 Zde je patrný postup doby, o několik let dříve by byl Dubček
pravděpodobně zatčen. Podobným výzvám společnost ráda a často podléhá. V období
pražského jara se lidé po čase strachu dokázali spojit a veřejně se projevit.14 Dubček byl
pro ně vzorem. Do vedení strany přichází Josef Smrkovský, František Kriegel 15, novou
vládu vede Oldřich Černík. Všichni s reformním myšlením.16
Prezident Novotný odstupuje 22. března. Národní shromáždění volí novým prezidentem
generála Ludvíka Svobodu 30. března.17 Takzvaná Pilerova komise se zabývá
rehabilitací osob postižených nezákonnými procesy v letech 1949 – 1954. O
rehabilitacích se samozřejmě také mluví i píše, strana připouští opatrně chyby. 18 Od
ledna popularita reformátorů roste. Lidé začínají věřit, že by se opravdu mohlo něco
změnit. Souvisí s tím i vyšší sledovanost, poslechovost a čtenost médií. V dubnu
poslanci projednávají a přijímají tzv. Akční program, který měl vést k demokratizaci
socialistického režimu a zároveň konec stalinismu.19
V červnu je zveřejněn manifest Dva tisíce slov, který shrnuje myšlenky
pražského jara.

11 PAUER, Jan. Praha 1968 Vpád varšavské smlouvy : Pozadí - Plánování - Provedení. Milada
Kouřimská a Milan Kouřimský. 1. vyd. Praha : Argo, 2004. s. 33
12 VONDROVÁ , Jitka, NAVRÁTIL, Jaromír, MORAVEC, Jan. Komunistická strana Českolovenska :
Pokus o reformu (říjen 1967 - květen 1968). 1. vyd. Praha -Brno : Doplněk, 1999. s. 553
13 HAVLÍČEK, Dušan. Jaro na krku : Zážitky ze zákulisí sekretariátu ÚV KSČ s. 11
14 „Na rozdíl od jiných krizí v někdejší východní Evropě probíhal reformní a demokratizační proces v
Československu jako zcela specifická interakce mezi veřejností a mocenskou sférou.“ PAUER, Jan.
Praha 1968 Vpád varšavské smlouvy : Pozadí - Plánování - Provedení. Milada Kouřimská a Milan
Kouřimský. 1. vyd. Praha : Argo, 2004. s. 33
15 Kriegel o pár měsíců později v Moskvě jako jediný z přítomných 26 politiků nepodepsal Moskevský
protokol a podílel se i na vzniku Charty 77. Smrkovský i Černík podepsali.
16 „Nová vláda, jejímž předsedou se stal Černík, byla v době pražského jar kolektivem celkově
kvalitnějším než samo stranické vedení. Bylo tam více kvalifikovanějších a racionálněji myslících lidí,
mnozí tam byli spjati s koncepčním chápáním reformního vývoje.“ MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází
z Kremlu. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1990. s. 125
17 „Poprvé od února 1948 se ve sdělovacích prostředcích diskutovalo o více kandidátech.“ EMMERT,
František. Rok 1968 v Československu 1. vyd. Praha: Vyšehrad. 2007 s. 19
18 PAUER, Jan. Praha 1968 Vpád varšavské smlouvy : Pozadí - Plánování - Provedení. Milada
Kouřimská a Milan Kouřimský. 1. vyd. Praha : Argo, 2004. s. 26
19 Program sliboval svobodu slova ve sdělovacích prostředcích i umělecké tvorbě. Více viz. příloha č. 1
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3.2 Občanská společnost
Za rozběhnutím společenského života právě stojí velmi kvalitní kulturní tvorba v
šedesátých letech. Vznikají nová divadla: Činoherní klub (*1965), Divadlo Járy
Cimrmana (*1967), brněnské Divadlo Husa na provázku (*1967) a další.
Československo má vynikající herce i režiséry. Vrcholem byl zisk oskarového ocenění
pro filmy Obchod na Korze (Kadár, Klos, 1966) a Ostře sledované vlaky (Menzel
1967).20 Také některé filmy a dokumenty mohou konečně mít svou premiéru.
Společnost tím vším začíná projevovat svou vůli navzdory režimu. Svou roli má i
populární hudba. Posluchači se často ztotožňují s texty i s interprety, čímž mohou
umělci snadno ovlivnit názor společnosti.21
Občanská společnost vystupuje z vlivu a ze skrýší. Jindřich Pecka zdůrazňuje:
„Aby se ten či onen typ společenské organizace prosadil a rozvinul, k tomu nestačí jen
ideologická stimulace, ale vyžaduje to i příhodné sociální podmínky pro vznik nebo
přijetí určitého konceptu.“22 Nezáleží tedy jen na myšlence zrušit totalitu. Svou roli zde
hraje celková únava společnosti, zkostnatění celého vládnoucího aparátu a nemalou roli
hraje i historie. Zvláště v Československu, které už si v historii muselo své místo
nejednou vybojovat. A bojem zde není myšlena jen válka. Demokratické zřízení se
utváří ve společnosti, musí být k němu vůle. Ve dvacátém století museli Češi i Slováci
prokázat velkou vůli, aby vznikl jejich společný stát. Samozřejmě i v předešlých
stoletích však probíhaly boje národů o sebeurčení. S šedesátými lety přišla hospodářská
krize a následně politická.23 Společenské organizace se chytily příležitosti a vyvinuly

20 http://totalita.cz/60/60_13_04_01.php
21„Ačkoli podmínky pro existenci a fungování moderní populární hudby u nás nebyly, a to ani v období
tzv. Pražského jara, zdaleka tak příznivé jako v Anglii či Americe, vzniklo zde mnoho pozoruhodných
děl...Fenomén pop music, který vychází se specifického společensko-politického dění, kterým je
determinován, získal v průběhu šeddesátých let relativně silnou politickou funkci. Tehdejší pěvecké
hvězdy, stejně jako většina ostatních lidí, nikterak neskrývaly svoje sympatie s Alexandrem Dubčekem a s
politikou socialismu s lidskou tváří, kterou reprezentoval.“
BLÜML, Jan. Státní politika versus populární kultura v Čechách na konci šedesátých let 20.
století : Odraz "posrpnových" politických událostí v české populární hudbě. In Československé jaro
1968 : Naděje, sny, realita. 1. vyd. Praha : Národní muzeum, 2008. s. 11 a 12.
22 PECKA , Jindřich, BELDA, Josef, HOPPE, Jiří. Občanská společnost (1967–1970) : Emancipační
hnutí uvnitř národní fronty 1967–1970. s. 8
23 Myšlena je hospodářská krize z let 1961-64. „I u vysokých stranických funkcionářů poklesla důvěra v
platnost marxistických teoretických postupů. Místo budovatelského nadšení nastoupil formalismus a
ideová rozkolísanost. Tyto skutečnosti tak uvolňovaly cestu dosud zakazovaným ideovým směrům.“
http://totalita.cz/60/60_02.php
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velkou iniciativu pro získání větší autonomie.24

Klub K-231 se zabýval například

rehabilitacemi25, Klub angažovaných nestraníků se věnoval lidským právům.26
Veřejný život opět začíná existovat ve svobodném pojetí. Obnovují se mnohé
organizace, třeba Sokol, kulturní spolky a různé kluby. Sdružují se spisovatelé, herci,
muzikanti, architekti. Nejdůležitější byl právě běžný život, kdy si lidé mohli říkat, co si
mysleli, věnovat se, čemu chtěli.

24 PECKA , Jindřich, BELDA, Josef, HOPPE, Jiří. Občanská společnost (1967–1970) : Emancipační
hnutí uvnitř národní fronty 1967–1970. s.9
25 Název získal podle paragrafu 231 na jehož základě se v padesátých letech odsuzovali političtí vězni.
26 PAUER, Jan. Praha 1968 Vpád varšavské smlouvy : Pozadí - Plánování - Provedení. Milada
Kouřimská a Milan Kouřimský. 1. vyd. Praha : Argo, 2004. s. 29
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4. Změny v médiích
Svoboda tisku znamená jednu z důležitých politických otázek reforem. Pro
zavedení demokracie je zásadním krokem. Zdeněk Mlynář pojmenoval dva hlavní
problémy při zavedení svobody tisku a svobody spolčovací: problém jedné vládnoucí
strany a problém mezinárodních důsledků, které případná reforma vyvolá v ostatních
zemích sovětského bloku.27 Komunističtí představitelé stále poslouchali, co nařizuje
Moskva, a i kdyby chtěli něco sami změnit, otázka jak se vypořádat se sovětským
vlivem je znepokojovala.28

4.1 Legislativní změny
Přestože v roce 1966 zanikla HSTD (Hlavní správa tiskového dohledu), vzápětí
byl schválen zákon č. 81/1966. Obsahoval zřízení Ústřední publikační správy, což
znamenalo, že paradoxně až v roce 1966 byla cenzura legalizována zákonem. Ústřední
publikační správa tedy nahradila HSTD. S blížícím se rokem 1968 byla pravomoc
cenzorů alespoň regulována, směli pozastavovat jen tajné informace.29 Při pozastavení
informace cenzory mohlo vedení média požádat soud o přezkoumání. Možnost odvolání
byla prvním krokem ke svobodě slova. Cenzoři postupně začali místo zásahů a zákazů
„jen“ upozorňovat. Platnost upozornění však mohla potvrdit ideologická komise KSČ.
Komise existovala od roku 1958 – 1960 a pak od roku 1963. Předsedou byl Čestmír
Císař, členy reformní politici z řad KSČ, například Ota Šik, Ján Uher, i konzervativní
komunisté jako Ladislav Štoll.30
Podle Jarmily Cysařové31, která v únoru 1968 pracovala v redakci deníku Práce,
redaktoři začali cenzuru ignorovat. Ústřední publikační zpráva byla zrušena 4. března
1968. ÚV KSČ v ten den rozhodl, že zruší cenzuru.32 Cenzurní zákon zrušilo Národní
shromáždění o tři měsíce později, 13. června nařízením č. 69/1968 Sb. Nejprve
27 MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1990. s. 94
28 J. Šejna ve svých pamětech We will bury you (Londýn, 1985) napsal, že budou-li „liberalistické síly“
v KSČ dál pokračovat ve svém počínání, bude muset zasáhnout sovětská armáda. SSSR rozhodně
nemínil připustit druhé Maďarsko. Pauer dodává, že první porada sovětského politbyra o situaci v
Československu se konala už 18. ledna 1968.
PAUER, Jan. Praha 1968 Vpád varšavské smlouvy : Pozadí - Plánování - Provedení. Milada
Kouřimská a Milan Kouřimský. 1. vyd. Praha : Argo, 2004. s. 34
29 http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_02.php
30 http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_02.php
31 http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_02_polem_02.php
32 http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/1968-1969.php?leta1968_1969kapitola=1
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legislativně zrušilo existenci Ústřední publikační správy a 24. června byla zákonem
84/1968 Sb. zrušena cenzura. Vláda ve svém usnesení oficiálně povolila v médiích
vlastní názor autorů, což znamenalo výrazný úspěch procesu pro získání svobody
slova.33
„Média měla do roku 1968 funkci angažovaného zprostředkovatele pokynů
mocenského centra, který vzdělává obyvatelstvo a vytváří veřejné mínění. Každý běžný
občan, a tím více funkcionář některého ze státních či stranických aparátů věděl, že vše,
co zveřejnily sdělovací prostředky, bylo předem projednáno v mocenské struktuře.“34
Ještě než přišlo období pražského jara, režim cenzurní postupy uplatňoval různě podle
velikosti publika daného média. Profesní, kulturní, politický a vědecký tisk byl méně
sledován pro svoji užší „skupinu zásahu“ a mohly se v tomto tisku objevovat články
kritické. V těchto médiích se také začaly rozvíjet reformní myšlenky.35 „Od XII. Sjezdu
KSČ (1962) totiž platila teze, že „kritika chyb a veřejná polemika je přípustná a že bez
ní není možný pokrok“.36 Hoppe dále zmiňuje úzké vazby mezi redakcemi „malých“
periodik, protože redaktory spojoval zájem o politické změny. Tady vznikají počátky
reformních snah v médiích. V denním tisku je však od cenzury upouštěno opravdu až na
jaře 1968. Avšak svoboda slova nikdy nebyla úplná. Akční program KSČ zahrnoval
rušení předběžné cenzury, ale s bodem „zakázat šířit určitou informaci“. Pojem „určitá
informace“ měl definovat nový tiskový zákon, jenž se měl schválit v říjnu 1968.37
Denní tisk hýbal veřejným míněním. V březnu přestal být nástrojem strany,
řízeným centrálně. A hlavně už nebyl jedním z hlavních nositelů ideologie. Pecka jej
označuje za jeden ze zdrojů sociální dynamiky.38 „Nejzávažnější důsledky ze všech
vnitropolitických rozhodnutí roku 1968 mělo úplné odstranění cenzury.“39 Představitelé
Ústředního výboru Komunistické strany Československa zpočátku potenciál tisku
neviděli. I reformně založení komunisté zjišťují, že je tisk už dávno překročil a staví si
33 PAUER, Jan. Praha 1968 Vpád varšavské smlouvy : Pozadí - Plánování - Provedení. Milada
Kouřimská a Milan Kouřimský. 1. vyd. Praha : Argo, 2004. s.28
34 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s. 8 a 9
35 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s. 9
36 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s 9.
37 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s.12
38 PECKA , Jindřich, BELDA, Josef, HOPPE, Jiří. Občanská společnost (1967–1970) : Emancipační
hnutí uvnitř národní fronty 1967–1970. s. 9
39 PAUER, Jan. Praha 1968 Vpád varšavské smlouvy : Pozadí - Plánování - Provedení. Milada
Kouřimská a Milan Kouřimský. 1. vyd. Praha : Argo, 2004. s. 28
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cestu podle sebe. Přesto se našla i témata, kterým se tisk vyhýbal. Emmert označil za
tabuizovaná: svobodu vyznání, soukromé podnikání, privatizaci státních podniků,
restituce majetku zkonfiskovaného po roce 1948, poválečný odsun Němců a neutralitu
či vystoupení z Varšavské smlouvy.40

4.2 Televize svobodnější
Během února končí mocenský dozor nad sdělovacími prostředky, ač zákonem
byl zrušen až v červnu.41 Lidé začínají veřejně mluvit o svých názorech. ČST rozšiřuje
vysílací prostor pro zpravodajství a publicistiku. Ředitel Jiří Pelikán reformy podporuje.
Už dříve se Pelikán zastával tvorby Československé televize proti zásahům cenzorů,
jenže zpočátku neúspěšně. Když nastalo pražské jaro, je cenzura v Československé
televizi odmítána. Příkladem je nový pořad „Mezi čtyřma očima“. Kamil Winter v něm
se svými hosty otevřeně mluvil o strahovských událostech, posledním sjezdu Svazu
spisovatelů, nechyběly komentáře a kritiky.42
Vedoucí pracovníci televize 31. ledna na schůzi předkládají požadavky na
obnovení diskuzního pořadu Jiřího Kantůrka Věc veřejná, na vysílání filmů čekajících v
trezoru na dobu umožnující jejich uvedení a na upravení pomyslného „manuálu“, jak
reformně pojmout zpravodajství a publicistiku.43 Dvanáctého února rozhlasoví redaktoři
Hlavní redakce politického vysílání zveřejňují dopis, ve kterém žádají reorganizaci
svazu.
V březnu začal být v televizi vysílán diskuzní pořad Sondy, moderoval ho Jiří
Kantůrek.

Dalšími novými diskuzními pořady byly například Mezi námi a Kam

spějeme. Daniel Růžička na webu České televize také označuje za senzaci přímý přenos
schůze komunistů z Jednotného zemědělského družstva Horoměřice, kde zněla tvrdá
kritika KSČ. Přenos moderoval Ladislav Daneš.44 Diskuze s názvem Oč jde byla jednou
z prvních svobodných v televizi. Hoppe o březnových přímých přenosech píše jako o

40 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu 1. vyd. Praha: Vyšehrad. 2007 s. 21
41 Vládním usnesením č. 807 ze 30. září 1959 O změnách v organizaci rozhlasu a televize byl zrušen
Český výbor pro rozhlas a televizi i Slovenský výbor pre rozhlas a televíziu. Československý rozhlas i
Československá televize se staly samostatnými ústředními organizacemi a rozpočtovými jednotkami.
Právní úprava Čs. rozhlasu byla stanovena nařízením vlády č. 63/1959 Sb. JEŠUTOVÁ, Eva a kol.. Od
mikrofonu k posluchačům: Z osmi desetiletí českého rozhlasu 1. vyd. Praha : Český rozhlas, 2003. s. 287
42 HAVLÍČEK, Dušan. Jaro na krku : Zážitky ze zákulisí sekretariátu ÚV KSČ s. 10
43 http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/1968-1969.php?leta1968_1969kapitola=1
44 http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/1968-1969.php?leta1968_1969kapitola=2
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„telerevoluci“.45 Rozhlas a televize uvedly dva mítinky „Mladí se ptají“. Rozhlas vysílal
„přímý“ přenos z druhého mítinku s hodinovým zpožděním, aby bylo možné některé
nevhodné otázky vystříhat. Posluchači však telefonicky během přenosu naléhali, aby se
do záznamu nezasahovalo. Televize vysílala sestřih.46 Publicistice se také věnovala
regionální studia. Brněnské například pořady Oč vlastně běží? A Mínění proti
mínění,ostravské například Vteřiny a Obžalovaná je lhostejnost.47
Vladimír Škutina navozoval Janu Werichovi témata ke glosování v pořadu Co
tomu říkáte, pane Werich? Diskuzní pořady nově nevznikaly pouze ve studiích, ale
součástí byly reportáže a rozhovory přímo s občany v místě jejich bydliště či
zaměstnání. Také autoři zapojili zahraniční korespondenty. Kromě již zmíněných
moderátorů se podíleli Vladimír Tosek a Jiří Ruml. Vladimír Tosek o pořadu Mezi námi
mimo jiné napsal: „...tento pořad v Československu donedávna nemohl vzniknout. Pro
naši publicistiku platily totiž následující zásady: Je-li něco pravda nebo skutečnost,
neznamená to ještě, že se to může našim lidem říkat...“.48 Silnou podporou bylo
obnovení a znovuuvedení dokumentární tvorby. Cyklus Zvědavá kamera přinesl kritické
reportáže, podíleli se na nich pro příklad Jaromír Kincl a Vladimír Branislav. Reportáže
ze společnosti točili Jindřich Fairaizl s kameramanem Miroslavem Fojtíkem. Mravnost
ve společnosti zobrazovaly dva triptychy: Inzerát a Starci. Vlastimil Vávra natočil
čtyřdílný dokument o smrti Jana Masaryka Na pomoc generální prokuratuře.
Zpochybnil v něm verzi o Masarykově sebevraždě. Zdeněk Lavička a Jiří Stehlík
reagovali na aktuální událost smrti generála Janka dokumentem Smrt generála.49
Hned v lednu komunističtí představitelé Československé televize poslali
Alexandru Dubčekovi rezoluci, ve které vyjadřují radost nad závěry posledního
zasedání ÚV KSČ.50 V únoru byl vznesen požadavek na osamostatnění se
Československé televize od vlivu ÚV KSČ. Delegáti pražské městské konference chtěli
také televizi programově a ekonomicky nezávislou.51 Program se měnil, přibylo
přímých přenosů. „Od června 1968 Československá televize funguje téměř nezávisle na
politické moci.“52Důkazem je i pozdější odvysílání plného textu prohlášení Dva tisíce
45 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. s.12
46 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s.12
47 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu 1. vyd. Praha: Vyšehrad. 2007 s. 21
48 http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/1968-1969.php?leta1968_1969kapitola=2
49 http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/1968-1969.php?leta1968_1969kapitola=2
50 http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/1968-1969.php?leta1968_1969kapitola=1
51 http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/1968-1969.php?leta1968_1969kapitola=1
52 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu 1. vyd. Praha: Vyšehrad. 2007 s. 21
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slov a Poselství občanů předsednictvu ÚV KSČ (večerní televizní noviny 26. července).
Ačkoli se televizi reformní vedení KSČ alespoň snažilo kontrolovat do té míry, aby se
nekomplikovaly vztahy s Moskvou.53
„Zatímco dříve byly změny zlověstným znamením, že byl další tvůrčí čin odsouzen do
trezoru, na jaře 1968 byly vítaným důsledkem nové politické reality.“54

4.3 Renesance rozhlasu
I Československému rozhlasu stoupá popularita. „Léta 1959 – 1968 jsou
považována za období renesance rozhlasu.”55 Rozhlas mění programovou skladbu,
stejně jako v ostatních médiích přibývají publicistické pořady, projev moderátorů je
přirozenější. “Redakci ve druhé polovině šedesátých let posílili komentátoři Čestmír
Suchý, Jaroslav Jírů, Táňa Hoffmannová-Štěpánková a elév Ondřej Neff. Právě v tomto
kolektivu se začaly uplatňovat závěry kokořínské konference (1961)56, zdůrazňující
především

větší

pohotovost,

aktuálnost

a

nové

formy

rozhlasových

zahraničněpolitických komentářů a zpravodajství.”57 Se zahraničním zpravodajstvím
souvisí i počátek využívání jiných zpravodajských agentur, než československé ČTK a
sovětské TASS.58 Pluralita zdrojů umožnila všem médiím pravdivěji a podrobněji
informovat. Podstatnou změnu přineslo květnové rozhodnutí vlády o zrušení
podřízenosti Československého rozhlasu, Československé televize a Československé
tiskové kanceláře ministerstvu kultury a informací.59
V šedesátých letech vznikaly také nové rozhlasové pořady. Jedním z
nejvýznamnějších byl pořad Mikrofórum. Vznikl v roce 1965 a prvním moderátorem se
stal Milan Rykl. V roce 1968 Mikrofórum vysílalo i přímé přenosy z veřejných diskuzí,
převážně mladých lidí.60

53 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu 1. vyd. Praha: Vyšehrad. 2007 s. 21
54 http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/1968-1969.php?leta1968_1969kapitola=2
55 JEŠUTOVÁ, Eva a kol.. Od mikrofonu k posluchačům: Z osmi desetiletí českého rozhlasu 1. vyd.
Praha : Český rozhlas, 2003. s. 289
56 Pozn. programová konference rozhlasových pracovníků v hotelu Dolina na Kokoříně ve dnech 27. –
30. listopadu 1961.
57 JEŠUTOVÁ, Eva a kol.. Od mikrofonu k posluchačům: Z osmi desetiletí českého rozhlasu 1. vyd.
Praha : Český rozhlas, 2003. s. 294
58 JEŠUTOVÁ, Eva a kol.. Od mikrofonu k posluchačům: Z osmi desetiletí českého rozhlasu 1. vyd.
Praha : Český rozhlas, 2003. s. 287
59 Toto opatření zavedlo Národní shromáždění v lednu 1967
60 „V rozhlase se poprvé objevil pořad, který ideálním způsobem spojil zábavu s vážnými otázkami dne a
který dokázal reagovat na vše, co dráždilo mladé lidi (ve volnějším tvaru a formě, na větší ploše).“
JEŠUTOVÁ, Eva a kol.. Od mikrofonu k posluchačům: Z osmi desetiletí českého rozhlasu 1. vyd.
Praha : Český rozhlas, 2003. s. 315
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4.4 Tisk
V novinách se objevují články o nedostatcích Ústřední publikační správy a úsilí
Československého svazu novinářů o personální změny například ve vedení redakcí či
přímo svazu. Deníky píší o politických procesech padesátých let. Konkrétně například
Svobodné slovo či Lidová demokracie, ale i další.
Sdělovací prostředky mění způsob psaní o politice i společnosti. Včetně Rudého
práva. I v něm, ač médiu vydávaném Komunistickou stranou Československa, se
objevují komentáře a glosy zdůrazňující demokratické myšlení, právo jedince na
spravedlnost, názor a informace. Proreformně psal pro Rudé právo například Zdeněk
Mlynář. „Novináři, kteří v roce 1968 hodnotili dějiny tak rychle, aby se to stihlo do
zítřejšího vydání, rozdělili pro snadný přehled komunisty v době pražského jara na
progresivní, centristy a konzervativce.“61
Tiskový odbor sovětského velvyslanectví informoval velmi důkladně Moskvu o
činnosti novinářů. Posílal do Sovětského svazu i ukázky jejich produkce. „Ve Varšavě,
Berlíně i Sofii zavládlo zděšení. Naopak Kreml zůstával prozatím klidný. Brežněv si
zřejmě nechtěl připustit, že v podpoře Dubčeka udělal chybu,“ píše Emmert.62
Na konci ledna vyšel v deníku Práce článek Josefa Smrkovského „Oč dnes
jde?“, což spustilo vlnu dalších článků v ostatních denících, které se kriticky zabývaly
společenskou a politickou situací. Smrkovský píše: „...Jde o to, aby jak ve straně, tak ve
státě a všude jinde – kde se to patří – se rozhodovalo na základě demokratických
principů a zásad, ať stranických či státních... ...Neslibovat nesplnitelné, říkat národu
pravdu, ať je příjemná nebo ne...“63 Rudé právo otisklo článek Václava Slavíka
„Nejširší demokratizaci“. V ten samý den se sešli členové KSČ například: Marie
Švermová, Josef Smrkovský, Pavel Reiman a několik dalších. Požadavek zněl: „Celá
strana musí být informována o tom, co se dělo na říjnovém, prosincovém a lednovém
zasedání plénu ÚV KSČ.“ Dále se vyslovili pro uvolnění cesty pro „pokrokové síly“. 64
Sdělovací prostředky od března pokrokem doslova žily. Naprosto se změnila jejich role.

61 MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1990. s.89,
Mlynář byl obvykle zařazován mezi centristy, protože byl proti vzniku nových stran už na jaře
1968 a pro
státní zásahy do tisku, kde by bylo třeba, dle definice případného zákona.
62 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu s. 9
63 Oč dnes jde? In Práce 21. ledna 1968 Praha Josef Smrkovský, ministr lesního a vodního hospodářství
64 HAVLÍČEK, Dušan. Jaro na krku : Zážitky ze zákulisí sekretariátu ÚV KSČ s. 11
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Už nejsou pouhým nástrojem, jsou i samostatnou hybnou silou. Tím se mění i vztah
činitelů KSČ k médiím.65
Obnovují se také kulturní noviny a časopisy. Například Literární noviny byly v
roce 1967 „vyvlastněny“ Svazu československých spisovatelů. Na IV. sjezdu spisovatelé
kritizovali režim. Mezi nimi například Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Antonín J.
Liehm, Václav Havel, Pavel Kohout a další.66 Pro některé z nich znamenalo toto
vystoupení následné vyloučení ze strany. Od jara vycházejí bývalé Literární noviny jako
týdeník Literární listy. Obsah směl být intelektuální a nikoli lidový, jak bylo předtím
obecným požadavkem pro všechna média. Režim chtěl mít média uniformní, s
jednotným politickým i společenským postojem, obsah nesměl být určen jednotlivým
názorovým či společenským skupinám.67 Kvalita textu se před jarem přizpůsobovala
cenzurnímu úředníkovi a ne samotnému čtenáři. Samozřejmě už v průběhu šedesátých
let došlo k postupnému uvolňování a obcházení všeobecné mediální ideologie, ale
teprve na jaře přišel zásadní zlom. Během března obsah médií nebyl nijak předběžně či
dodatečně upravován, k čemuž velmi výrazně přispěla právě média kulturně založená.
Nejen již zmiňované Literární noviny, Tvář, divadelní noviny a další měly obsah
částečně reflektující život i na západ od hranic Československa.68
V dubnu 1968 Hoppe definuje tři hlavní tematické okruhy, které ovládly veřejný
diskurz. Prvním z nich je rehabilitace poúnorových obětí režimu a nová fakta „o
policejní a justiční zvůli“. Druhý okruh tvoří popisy a analýzy přítomnosti. Třetí okruh
se týká debat o partnerství stran Národní fronty a o „nutnosti pluralitního politického
systému“.69 „Typickým fenoménem pražského jara byly mediální kampaně ad hoc. Byly
vedeny jak ze strany novinářů nebo občanské společnosti, tak ze strany KSČ. Úsilí o

65 Vedení strany celkově na pohyb společnosti reagovalo nejednoznačně. Pozitivně vzhledem k aktivitě
společnosti, opatrně směrem ke možnosti ztráty výsadní pozice strany. VONDROVÁ , Jitka,
NAVRÁTIL, Jaromír, MORAVEC, Jan. Komunistická strana Československa : Pokus o reformu (říjen
1967 - květen 1968). 1. vyd. Praha -Brno : Doplněk, 1999. s.13
66 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s. 11
67 „Možná, že se vás také někdy - při pohledu na to, jak snadno se komunistický režim rutinní
«sebekritikou» vypořádává se všemi «deformacemi», jak snadno experimentuje s osudy celých
generací...“ FIDELIUS, Petr. Řeč komunistické moci. 1. vyd. Praha : Triáda, 1998.s. 195
68 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s. 10
69 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s. 13
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pluralitní model politického systému vedlo například k zveřejnění petic požadujících
legalizaci KAN a sociální demokracie.“70
V květnu se už téměř všichni novináři zapojují do diskuze, protože obsah médií
se během několika měsíců zásadně změnil. Komentáře, polemiky, diskuze byly
novinkou a najednou měly v médiích nezastupitelnou roli. Avšak na květnovém
zasedání ÚV KSČ (29.5.-1.6.1968) Alexander Dubček, který předtím zdůrazňoval
nutnost

svobody

tisku,

stanovil

jako

hlavní

téma

„boj

proti

pravicovým

71

antikomunistickým silám“. V tomto momentě se začíná projevovat sílící tlak
Sovětského svazu.
V československém tisku zatím ještě nedochází k omezením. Prohlášení dva
tisíce slov, které sepsal L. Vaculík vychází 27. června v Literárních Listech, Mladé
frontě, Práci a Zemědělských novinách.
Kromě podpory reformního hnutí se v něm píše: „Veliké znepokojení v poslední
době pochází z možnosti, že by do našeho vývoje zasáhly zahraniční síly.“ Sovětští
politici i novináři kritizovali pražské jaro již od jeho počátku, ale na summitu v Čierné
nad Tisou vedl nátlak ze strany sovětského politbyra k tomu, že cenzuru československé
vedení obnoví a tím se vyhne konfliktu a ztrátě suverenity.72 Československým
politikům se však okupaci odvrátit nepodařilo, v noci na 21. srpna 1968 okupační
vojska překročila hranice Československa a obsadila redakce a studia všech hlavních
médií ve státě. Ač se média ještě několik dní bránila různým improvizovaným
vysíláním, tištěním letáků apod., sověti média dostali definitivně pod kontrolu podpisem
tzv. Moskevského protokolu dne 26.8.1968. Čtvrtý článek protokolu obsahoval „přímý
pokyn k ovládnutí sdělovacích prostředků“ a zastavení „antisocialistických a
antisovětských vystoupení.“73

70 PECKA , Jindřich, BELDA, Josef, HOPPE, Jiří. Občanská společnost (1967–1970) : Emancipační
hnutí uvnitř národní fronty 1967–1970. František Helešic. 1. vyd. Praha – Brno : Doplněk, 1995. s. 63-64
71 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s. 15
72 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s. 15
73 HOPPE, Jiří. Pražské jaro v médiích:Výběr z dobové publicistiky. 1. vyd. Praha – Brno:Ústav pro
soudobé dějiny AV a Doplněk, 2004. s. 16
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5. Jan Šejna
Jan Šejna se narodil 12. května 1927 V Radhosticích na Strakonicku. Jeho rodina
se věnovala zemědělství. Studoval gymnázium, svá studia však nedokončil. Pracoval
jako zemědělský dělník.
Už za války se pokusil o podvod a vydírání. Zfalšoval legitimaci úředníka cenové
kontroly a vydíral živnostnici kvůli potravinovým lístkům.74 Emmert75 uvádí, že se jen
pokoušel vydírat. Byl odsouzen k měsíci vězení. Existují i domněnky, že spolupracoval
s gestapem. Nikdy se však pro toto tvrzení nenašly důkazy.76
Do KSČ vstoupil Jan Šejna v roce 1946. Zde začíná jeho „blesková“ kariéra, které
velmi napomohl převratový rok 1948. Jeho první funkcí byla funkce zemědělského
tajemníka v Horšovském Týnu. „Přestože ho vynesla teprve druhá vlna, byl ryzím
dítětem padesátých let, která nestačil přesáhnout.“77
Na vojnu narukuje v roce 1950. Průběžně se projevuje jako politický agitátor,
což byl impuls pro jeho kariérní postup. Vstupuje do armády. Vzápětí je zvolen
poslancem Národního shromáždění. Na

Desátém sjezdu KSČ ho členové odhlasují

jako kandidáta ÚV KSČ. O rok později je povýšen na plukovníka. Chybějící vzdělání
není překážkou. Naopak. V padesátých letech byly vzdělaní lidé ve vedoucích pozicích
nahrazeni dělníky a členy strany. Tím se měly vyrovnat třídní rozdíly.78
Podmínky pro výběr kandidátů do armády podle nového branného zákona zněly:
členství v KSČ, kádrová a morálně politická čistota.79 Personální obměna armády měla
enormní rozměr, což umožnilo spoustě lidí dosáhnout rychlé kariéry bez adekvátního
vzdělání.
V roce 1956 Šejna kritizuje neoblíbeného a obávaného ministra národní obrany
Alexeje Čepičky. Ten odstupuje a Šejna se stává náčelníkem sekretariátu nového
ministra obrany Bohumíra Lomského. Šedesátá léta jsou pak vrcholem Šejnovy kariéry.
V říjnu 1967 se Šejna stává generálmajorem na návrh ministra obrany a vedoucím 8.
oddělení ÚV KSČ.80
74 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 12
75 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu 1. vyd. Praha: Vyšehrad. 2007 s. 15
76 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 12 Šejna se za
války dopustil podvodu a vydírání kvůli potravinovým lístkům. Za toto si také odseděl měsíc vězení. V
žádných jeho soudních materiálech se neobjevují razítka gestapa, z toho Macák usuzuje, ž domněnky
ohledně spolupráce s gestapem jsou opravdu pouze domněnkami.
77 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání : Pražské jaro 1968. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 1990. 160 s. 26
78 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 13
79 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 13
80 (dk): Závratná kariéra generála Šejny, Lidová demokracie, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 3
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V této životní etapě Šejna využívá veškerých výhod své funkce, pořádá večírky,
má milenky, platí za ostatní politiky účty. Mezi jeho známé patří i umělci a sportovci.
Přátelí se také se synem prezidenta Novotného. Sám prezident měl také prohlašovat, že
jediný Šejna mu v roce 1956 poskytl informaci o skutečném stavu velení v armádě.

81

„Šejna patřil mezi Novotného chráněnce a blízké přátele.“82Stranickou hierarchii v
šedesátých letech neurčovala samotná funkce. Zdeněk Mlynář vzpomíná, že skutečný
vliv měl ten, kdo patřil do party, která hrála s Novotným mariáš.83 Celé fungování strany
je tak založeno na osobních známostech a vzájemným přátelských službách.
Pátého ledna 1968 na mimořádném plénu Šejna řekl: „Myslím si, jestliže se
setkáváme s názory, které nás komunisty musí urážet, a to jak směrem k ÚV, vedoucím
funkcionářům, tak i s. Novotnému, je naší povinností nejen se ohradit, ale takovéto
názory ostře odmítnout a současně informovat ÚV.“84
Šejna chce získat respekt a obdiv, ale nedaří se mu v ničem vyniknout. Nakonec
tedy svou „image“ staví na kontaktech a ne vždy legálních službách svým známým. Má
velmi mnoho kontaktů na vlivné osoby, vztahy s nimi vylepšuje různými službami a
protislužbami. „Šejna měl ještě jednu slabost – byl rád hodný.“85 Podřízení ho mají
rádi, protože se k nim chová přátelsky. Přátelsky ve smyslu chování i finančního
ohodnocení. Také své zaměstnance nevede zrovna důsledně.86 Podle Emmerta byl Šejna
člověk se špatnou pověstí a historici ho hodnotí jako osobu „prospěchářskou,
intrikánskou a nevěrohodnou“.87 Přestože má vysoký plat, začíná se zadlužovat. Bere si
půjčky, která také nestačí pokrývat výdaje za Šejnův životní styl. Nakonec se dostane do
bezvýchodné situace. Údajně uvažuje i o sebevraždě.88
Šejnům známý Herman Berger, obchodník na Zakarpatské Ukrajině a bývalý
zásobovač Československého armádního sboru v SSSR, se po válce nechává
přejmenovat na Horský. Dál funguje na vysokých postech, objevuje se i podezření na
81 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 15
82 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu 1. vyd. Praha: Vyšehrad. 2007 s. 15
Pro srovnání dle Pacnera: „generál, který odvozoval svou moc od kamarádství se synem
Antonína Novotného“ PACNER, Karel. Československo ve zvláštních službách díl IV. : Pohled do historie
československých výzvědných služeb 1914 - 1989. 1. vyd. Praha : Themis, 2002. s.290
83 MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1990. s. 64
84 Na prosincovém a lednovém zasedání ÚV KSČ roce 1968 se hlavní výbor KSČ v čele s Šejnou
aktivně snažil podpořit prezidenta Novotného BENČÍK, Antonín, NAVRÁTIL, Jaromír, PAULÍK,
Jan. Vojenské otázky československé reformy (1967–1970) : Vojenská varianta řešení čs. Krize (1967
- 1968). 1. vyd. Praha – Brno : Doplněk, 1996. s. 12
85 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání : Pražské jaro 1968. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 1990. 160 s. 26
86 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 16
87 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu 1. vyd. Praha: Vyšehrad. 2007 s. 15
88 Šejna se má svěřit Moravcovi. Ten to uvedl ve své výpovědi 31. ledna 1968 MACÁK, Milan. Dvojí
tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 25,26
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zpronevěru. Má mnohé známosti a spolupracuje s StB, proto se mu daří vyhýbat
vyšetřování a případnému trestu. Pracuje pro zahraniční firmy o nichž svědomitě
informuje StB. Je podezřelý ze spolupráce s Američany. Po útěku Šejny byl Horský
zatčen, ale z vazby ho propustí. Dokonce v lednu 1970! odjíždí do USA odkud se už
nevrátí. Setkává se tam se Šejnou a snad obdrží i peníze za patenty a důležité zprávy,
které vyvezl.89

5.1 Kauza Šejna
Jedním z faktorů, které Šejnu mohly dohnat k životu na dluh byly jeho známosti.
Nejprve se stýká se svou sekretářku Mílu Votrubovou, později ji nahradí mladou
studentkou Evženií Musilovou. Sekretářka se však nevzdává a vyhrožuje Šejnovi
informováním o jeho chování ÚV KSČ. Za mlčení požaduje peníze, celkově Šejnu
vyjde asi na 70 000 korun.

90

Milenky a různé oslavy se brzy projeví Šejnovým

zadlužením, které není schopen řešit legální cestou. Nejprve si půjčuje od přátel.
Zejména od Horského. Dále si od Československé státní spořitelny v Praze půjčuje 50
000 korun, které později splatí další půjčkou 80 000 korun. Horskému mezitím
protislužbou pomáhá k hodnosti majora.91 Na jaře roku 1967 Šejna dostává příležitost,
jak se zbavit dluhů. Pracovníci JZD Úštěk ho požádají o sehnání semen nedostatkových
travin. Spolu se svým podřízeným Moravcem zorganizuje Šejna nákup od Čistící
stanice osiv. Nejen JZD Úštěk, ale i další družstva získávají osivo a Šejna s Moravcem
finanční prostředky, které si nezákonně nechávají. Při prodeji semen do JZD Ostrožská
vyinkasuje Moravec velkou částku v hotovosti. Zároveň už probíhá vyšetřování a
objevují se i sporné obchody s auty, které Šejna skrz Tuzex nápadně výhodně prodává.
Vedoucí 8. oddělení ÚV KSČ Mamula dostává hlášení, ale vše uklidí do trezoru. Šejna
je i přes odpor části generality povýšen na generálmajora. Šejnovi hrozí ztráta imunity.
Začátkem roku se rozbíhá vyšetřování. Celkově si měl nelegálně vydělat asi půl milionu
tehdejších korun.92

5.2 Vyšetřování
Ač bylo intenzivní vyšetřování zahájeno ještě za Šejnovy přítomnosti v
republice, podle Místopředsedkyně Národního shromáždění Heleny Lefnerové vojenský
89
90
91
92

MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 21
MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s.24
MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 25
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prokurátor žádal utajení případu, ale na nebezpečí z prodlení nepoukázal.93 Důvodem
mohla být obava, že Šejna spáchá sebevraždu. Nebo se prokurátor obával možného
Šejnova propojení s VKR a snad se snažil ututlat, co se dalo. Armáda se spolu s
protireformními politiky těšila už tak malému respektu a postavení. Šejnův útěk situaci
v armádě určitě ovlivnil. Stejně tak pohled na armádní funkcionáře.94
O příkazu k zatčení Jaroslava Moravce se Šejna dozvídá dříve, než k němu
dojde, a snaží se ho oddálit. Dokonce má schválně mylně informovat pracovníky
Vojenské kontrarozvědky, že Moravec pracuje pro zpravodajskou službu. Podle Šejny
by tedy měli nejprve informovat náčelníka Generálního štábu a ministra vnitra. Šejna
zinscenuje několik telefonátů a nakonec se mu podaří zatčení Moravce posunout o jeden
den. Generál se pokouší zvrátit běh věcí ve svůj prospěch. Horečně se snaží
zkontaktovat generály, kterým by mohl být případně užitečný určitými informacemi.
Sjednává si schůzku se zástupcem náčelníka Zpravodajské správy Generálního štábu
pplk. Svobodu. Žádný pozitivní výsledek však ze setkání nevzejde. Vzápětí vychází
najevo, že Moravec nemá pro zpravodajskou službu sebemenší význam.95
Dvacátého února Generální prokuratura schvaluje návrh, jehož obsah tvoří i
žádost o zbavení imunity generála Šejny. A ještě den poté Šejna požádal o diplomatický
pas pro svého syna.96 Den schůzky hlavního vojenského prokurátora dr. Samka a
místopředsedkyně Národního shromáždění Heleny Lefnerové není jistý. Samek tvrdí, že
k došlo hned dvacátého, Leflerová, že až o den později. 97 Samek se obává údajné
možnosti, že by Šejna zvolil sebevraždu jako řešení celé kauzy, proto se má žádost o
zbavení imunity držet v přísné tajnosti. Dále podle Leflerové Samek neupozornil na
nebezpečí z prodlení, ač oba věděli, že plenární zasedání NS způsobilé ke zbavení Šejny
imunity se sejde až 27. února. Macák dále dle Samkovy výpovědi píše, že 21. února
Samek „stupňuje tlak a žádá předběžný výslech Šejny spojený s následnou vazbou.“98
Návrh byl zamítnut generálním prokurátorem dr. Bartuškou po poradě s funkcionáři NS.
Deset dnů před svým útěkem však generál Šejna požádal kapitána Ernesta Vasiliaka,
aby mu na mikrofilmy okopíroval „mnoho stránek tajných spisů.“ Pacner se v tomto
odkazuje na přísně tajné sdělení federálního ministerstva vnitra ministerstvu národní
93 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 9
94 „Korupce na nejvyšších místech, ozdobená generálskými prýmky, dokáže lidi zaujmout.“ VANČURA,
Jiří. Naděje a zklamání : Pražské jaro 1968. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 1990. 160 s. 27
95 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 55 - 57
96 (dk): Závratná kariéra generála Šejny, Lidová demokracie, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 3
97 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 59 Macák ve
své knize odkazuje na jednotlivé výpovědi obou účastníků schůzky.
98 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 60
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obrany z 20. ledna 1973. Pro příklad se v tajných informacích měla nalézat zpráva o
stavu československé protivzdušné obrany, smlouva Československé socialistické
republiky se Svazem sovětských socialistických republik.99

5.3 Útěk
Hranice s Maďarskem Šejna spolu se synem a Evženii Musilovou překročil 25.
února 1968. Přesně na dvacáté výročí Vítězného února. Dále pokračoval přes Jugoslávii
do Itálie a do Spojených států amerických. Američany Šejna kontaktoval až v Itálii100.
Jakmile spolustraníci a kolegové zjistili, že se Šejna nikde neobjevuje, začalo pátrání.
Vojenští zpravodajové začali Šejnu hledat v Jugoslávii. Tou dobou byl však již v Itálii.101
Pětičlenná komise důstojníků tajných služeb měla za úkol zjistit, zda Šejna neuprchl do
SSSR a zda nebyl agentem ještě nějaké jiné výzvědné služby. „Členové komise dostali
protokoly s výpověďmi desítek generálů a důstojníků MNO (Ministerstva národní
obrany) a Generálního štábu, příslušníků Pohraniční stráže. Po dvou týdnech mohli na
na obě otázky odpovědět záporně.“102 Dvacátého sedmého února 1968

plénum

Národního shromáždění zbavuje generála imunity. Kauza tedy probíhá přesně ve dnech,
kdy komunisté slaví dvacáté výročí převratu v únoru 1948. Podřízený podplukovník
Jaroslav Moravec po měsíční vazbě začíná proti Šejnovi vypovídat.103
Ve Spojených státech amerických Šejnu vyslýchají. Už v Římě dostal Šejna na
americkém velvyslanectví azyl. Výpovědi jsou hodnoceny členy CIA (Cenral
Intelligence Agency) a DIA (Defence Intelligence Agency). Přítomni byli i dva Češi:
politolog Jiří Valenta a bývalý podplukovník Československé armády Karel Hlásný.104
Američanům se určitě Šejna mohl odvděčit spoustou informací o vysokých příslušnících
politiky i armády. A to nejen o československých, ale i sovětských. Díky jeho bohatému
společenskému životu se Šejna mohl podělit i o informace z jejich soukromého života.
Americké tajné služby se pravděpodobně dostaly k dobře uplatnitelným informacím o
některých lidech, na jejichž základě mohly získávat i další osoby ke spolupráci. Do jaké

99 PACNER, Karel. Československo ve zvláštních službách díl IV. : Pohled do historie československých
výzvědných služeb 1914 – 1989. s.291
100 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu 1. vyd. Praha: Vyšehrad. 2007 s. 15
101 PACNER, Karel. Československo ve zvláštních službách díl IV. : Pohled do historie
československých výzvědných služeb 1914 – 1989. s. 291
102 PACNER, Karel. Československo ve zvláštních službách díl IV. s. 291
103 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 9
104 PACNER, Karel. Československo ve zvláštních službách díl IV. : Pohled do historie
československých výzvědných služeb 1914 – 1989. s. 292
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míry CIA Šejnovy výpovědi využila, se nepodařilo zjistit.105 Emmert uvádí, že Šejnovy
výpovědi mohly být smyšlené. „Šejna tvrdil, že američtí zajatci z Koreje a Vietnamu
byli drženi i na československém území a v pražské střešovické nemocnici na nich čeští
lékaři údajně prováděli pokusy, anebo že Sověti plánovali prostřednictvím svých tajných
agentů bolševizaci Austrálie.“106
Od druhého března začíná v Československém tisku vycházet mnoho článků o
generálově útěku. Jsou v nich také dán prezident Novotný do souvislosti se Šejnou.
Výsledkem je nejen negativní obraz armády, ale také možné urychlení abdikace
Novotného.107

Patnáctého března Matice slovenská veřejně žádala prezidentovu

rezignaci, také předsednictvo ústředního výboru s požadavkem souhlasilo. Novotný
odstoupil z funkce 22. března.
Armádu ještě předtím, 14. března , postihla jedna z dalších afér. Sebevražda
generála Vladimíra Janka. Lidová demokracie o jeho smrti informuje hned druhý den.
Uvádí, že jde o sebevraždu a že její příčiny se zatím vyšetřují.108 Šejna ho měl zkoušet
zatáhnout do armádního zásahu na podporu Novotného v prosinci 1967. Janko se po
útěku Šejny bál, že se bude místo něj zodpovídat.109 Okolnosti sebevraždy obsahují
nesrovnalosti, dle policejního závěru se však jednalo o sebevraždu. Měl o tom i svědčit
záznam z posledního dne Jankova života v jeho deníku, který zveřejňuje Emmert:
„Hanebníka Šejnu odsuzuji!“110
Náčelník odboru vyšetřování pražské správy Veřejné bezpečnosti Josef
Počepický spáchal sebevraždu 25. dubna. Počepický byl nejspíš jednou z osob, které
Šejnu varovaly a umožnily mu útěk.111
Dvacátého pátého dubna zavedla

VKR (Vojenská kontrarozvědka) Šejnovi

svazek „Honza“. Byl veden až do prosince 1984.

112

Roku 1970 Vyšší vojenský soud v

105 Zpráva generálního inspektora ČSLA gen. Šmoldase ze 4. prosince 1968 pro radu ministerstva
národní obrany uvádí, že Šejna znal například dílčí informace o operacích týkajících se ČSLA,
opatřeních ve prospěch spojeneckých vojsk. Dokument dále jmenuje, kde a u koho došlo ke
důkladnějšímu postupu při práci s utajenými informacemi. BENČÍK, Antonín, PAULÍK, Jan, PECKA,
Jindřich. Vojenské otázky československé reformy (1967–1970) : Srpen 1968 – květen 1971. 1. vyd.
Praha – Brno : Doplněk, 1999. s. 99 - 101 Prameny k dějinám československé krize 1967–1970; sv. 2.
106 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu 1. vyd. Praha: Vyšehrad. 2007 s. 15
107 Více viz. Následující kapitoly.
108 Lidová demokracie 15.3. 1968 Tragická smrt vojenského představitele (čtk)
109 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu s. 15
110 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu 1. vyd. Praha: Vyšehrad. 2007 s. 15
111 Zpráva generála M. Šmoldase čtvrtému zasedání vojenské rady ministerstva národní obrany o
výsledcích šetření komise ÚV KSČ a zvláštní komise ministerstva národní obrany k „případu Šejna“
ze dne 11. 6. 1968 potvrzuje, že Počepický Šejnu informoval, že státní orgány vědí o machinacích s
osivy. BENČÍK, Antonín, PAULÍK, Jan, PECKA, Jindřich. Vojenské otázky československé reformy
(1967–1970) : Srpen 1968 – květen 1971. 1. vyd. Praha – Brno : Doplněk, 1999. s. 144
112 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. s. 3
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Příbrami potrestal Šejnu desetiletým trestem, propadnutím majetku a ztrátě čestných
titulů a vyznamenání. Ve Spojených státech Šejna pracuje pro vládu. Později vydává své
paměti We will bury you (My vás pohřbíme). Zemřel na selhání srdce 23. srpna 1997.
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6. Analýza kauzy Šejna v deníku Rudé právo
Deník založený v roce 1920, ve zkoumaném období měl nejvyšší náklad ze všech
deníků – průměrně ve všední den 1 015 000 výtisků. 113
Rudé právo vydává Orgán Komunistické strany Československa, šéfredaktorem ve
zkoumaném období byl Oldřich Švestka, zároveň tajemník ÚV KSČ. Deník až do
pražské jara výhradně podporoval ideologii strany. Cílovou skupinou publika určitě
mělo být dělnictvo a nejširší lidové vrstvy. Rudé právo také bylo nejčtenějším deníkem
a na rozdíl od jiných mělo vždy dostatek papíru, aby mohlo uspokojit všechny své
čtenáře. Zdeněk Mlynář uvádí, jaký vztah měli k Rudému právu straníci, funkcionáři a
jiní aktivisté KSČ: „Názory a formulace publikované v Rudém právu mají význam
politické směrnice. Co stojí v Rudém právu lze si nejenom myslet, ale lze to také nahlas
říkat, má se to dokonce propagovat.“114Avšak ani Rudé právo se nemohlo vyhnout
společenskému a politickému dění a změnám z nich vyplývajících. Desátého března,
když už běžela kauza Šejna naplno tiskem, vychází v Rudém právu článek Naučit se
informovat. Začíná větou: „S informacemi je kříž a není pochyb, že se umění s nimi
zacházet budeme muset stále houževnatě učit.“115 V článku redakce Rudého práva
čtenářům nabízí doplnění výroků soudruha D. Koldera z obvodní konference komunistů
Prahy 5. Přímo píše o potřebě zprávu rozšířit o odstavec, který vynechala ČTK, a bez
něhož zprávu otiskly deníky Mladá fronta a Práce. Rudé právo zde chce být
objektivnější a detailnější ohledně demokratizace. Kolder na konferenci mluvil o
nedostatečné informovanosti o posledních zasedáních Ústředního výboru KSČ. Řekl:
„...takto platíme daň za ohleduplnost vůči některým vedoucím funkcionářům a každá
organizace má právo vědět, jaké stanovisko zastávali jednotliví členové ústředního
výboru.“116 A Rudé právo výroky rozšiřuje o: „S veškerou energií a důsledností a bez
ohledu na osoby, ať jsou sebevýše postaveny, budeme řešit všechny případy zneužívání
moci a funkce...Nebudeme oživovat nesprávné metody, potlačovat oprávněné kritické
hlasy...Nepovažujeme

za

nutné,

abychom

prostřednictvím

tiskového

dohledu

kontrolovali politickou úroveň tisku...“117 Otištění tohoto upřesnění přináší zřejmou
snahu o svobodnější a demokratický tisk. A potvrzuje, že například pojetí informování o
113 Nesig.: Náklad RP se zvýšil, Rudé právo, 13.3. 1968, roč. 48, č. 72, s. 3
114 MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1990. s. 63
115 (red): Naučit se informovat, Rudé právo, 10.3. 1968, roč. 48, č. 69 s. 3
116 (red): Naučit se informovat, Rudé právo, 10.3. 1968, roč. 48, č. 69 s. 3
117 (red): Naučit se informovat, Rudé právo, 10.3. 1968, roč. 48, č. 69 s. 3
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kauze Šejna se shoduje s novým trendem, který chce Rudé právo naplňovat. Ze členské
schůze otisklo Rudé právo 20. března Stanovisko komunistů redakce Rudého práva.118
Redakce Rudého práva byla kritizována, že nezaujala jednoznačný postoj k závěrům
prosincového a lednového pléna ÚV KSČ. „Vedení redakce Rudého práva – jako
orgánu ÚV KSČ – přijalo spolu s ostatními závěry lednového pléna rovněž stanovisko,
že určité závažné problémy a osobní postoje na říjnovém, prosincovém a lednovém
plénu jsou vnitrostranickou politickou záležitostí. Průběh událostí však, podle našeho
názoru, potvrdil chybnost a nereálnost tohoto stanoviska, tím spíš, že výsledky
lednového pléna se bezprostředně týkají všech občanů naší republiky.“119 Dále redakce
přiznává, že některé informace krátila či potlačovala, což mohlo způsobit změnu
významu. Doslova přiznává chyby a počítá s nápravou.

6.1 Analýza
Rudé právo věnuje kauze nejvíce článků z mnou analyzovaných deníků. Generál
Šejna jako vysoce postavený člen strany, která tento deník vydává, způsobil velké
rozčarování svým útěkem, proto se událost stala nejsledovanějším tématem měsíce
března. Stejně jako ostatní deníky přináší Rudé právo první zprávu 2. března, ač se útěk
uskutečnil již 25. února. Generální prokuratura poskytla informace ČTK až 1. března,
zpráva vyšla hned následující den.
Zatímco ostatní deníky v první titulku zmiňují útěk či trestnou činnost, v Rudém
právu je zpráva o Šejnově útěku „skryta“ pod titulkem Sdělení generální prokuratury.120
„Na základě písemných dokladů získaných bezpečnostními orgány, zahájil vyšší
vojenský prokurátor v Příbrami trestní stíhání příslušníka ČSLA J. Moravce pro trestný
čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 trestního zákona.“
Trestným činem má být rozuměno machinace s osivy. Ostatní trestná činnost zatím není
zveřejněna. Dále zpráva zmiňuje, že z výpovědí a dokumentů vyplynulo, že iniciátorem
byl Šejna, škoda se odhaduje na 300 000 korun. Souhlas k trestnímu stíhání a vzetí mělo
vydat Národní shromáždění, které tak učinilo 27. února. „Jmenovaný (Šejna – pozn.
autora) však mezitím z obavy před trestním řízením opustil území republiky. Byla
učiněna potřebná opatření k jeho vydání československým úřadům.“121Věta o opatřeních

118 (red): Stanovisko komunistů redakce Rudého práva, Rudé právo, 20.3. 1968, roč. 48, č. 78, s.1 a 2
119 (red): Stanovisko komunistů redakce Rudého práva, Rudé právo, 20.3. 1968, roč. 48, č. 78, s.1 a 2
120 (čtk): Sdělení generální prokuratury, Rudé právo, 2.3. 1968, roč. 48, č. 61, s. 2 – viz Příloha 2
121 (čtk): Sdělení generální prokuratury, Rudé právo, 2.3. 1968, roč. 48, č. 61, s. 2 – viz Příloha 2
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mohla mylně navozovat dojem, že už Československo žádá o vydání. To ale není
pravda. Bude trvat ještě téměř týden, než se podniknou první konkrétní kroky.122
Veřejnost je informována s týdenním zpožděním. Pátého března vychází teprve v
Rudém právu zpráva Stíhaný generál J. Šejna v Itálii.123 „Jugoslávsko-italskou hranici
překročil v pondělí 26. února...“ Opět se v ní čtenářům připomíná, že už byly
podniknuty kroky, aby byl Šejna vydán, avšak žádné konkrétní nezmiňuje. „Protože je
důvodné podezření, že podvody generála J. Šejny zasahují i do dalších oblastí, vede se
šetření i tímto směrem. O výsledcích šetření bude veřejnost informována.“124
Československé úřady už opět minimálně týden ví o dalších Šejnových trestných činech
a sčítají jeho zisky a pohledávky. Až na konci zprávy je v závorce uvedeno, jakou funkci
generál Šejna zastával (vedoucí tajemníka hlavního výboru KSČ při MNO na
ministerstvu národní obrany).
Šestého března vychází komentář Otázky nad případem J. Šejny125 Autor
Vaněček zde poukazuje na pomalý postup generální prokuratury, která pouští informace
pomalu a nechává spoustu nezodpovězených otázek. Reakce na zprávu z předešlého
dne, kde se, jak cituji výše, objevuje formulace, že veřejnost bude informována o
výsledcích šetření. Vaněček se kontruje: „Veřejnost však dnes chce být především
informována o něčem docela jiném. Těch rozkradených 300 000 korun – je tak jak zní
poskytnutá informace – tedy prokázaných. A kdy k tomuto zjištění generální prokuratura
dospěla? Kdy podal generální prokurátor návrh Národnímu shromáždění o zbavení
poslanecké imunity generála Šejny? […] Tady přece není něco v pořádku.“126 Zde si
můžeme přečíst položení kritických otázek generální prokuratuře. Je to právě jeden z
projevů pražského jara v tisku. Kritiku a ještě dokonce v deníku spadajícím pod stranu,
by nikdo před pražským jarem takové otázky nepoložil.
Právě tlak novinářů a veřejnosti nutil vydat Národní shromáždění vyjádření,
které 7. března vyšlo v Rudém právu. Národní shromáždění upřesňuje, jak to bylo s
informováním generální prokuratury. Dopis od generální prokurátora J. Bartušky
obdržela kancelář Národního shromáždění 21. února. „Tím – 21. února 1968 – poprvé
bylo národní shromáždění informováno o trestné činnosti J. Šejny, ačkoli podle zpráv
122 MACÁK, Milan. Dvojí tvář hazardního hráče : Jan Šejna pod drobnohledem VKR. Eva Kašáková.
1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR –Agentura vojenských informací a služeb, 2006. s. 71
„Československý velvyslanec ve ashingtonu žádá 8. března o vydání Šejny na základě platné extradiční
smlouvy.“
123(čtk): Stíhaný generál J. Šejna v Itálii, Rudé právo, 5.3. 1968, roč. 48, č. 64, s. 1
124(čtk): Stíhaný generál J. Šejna v Itálii, Rudé právo, 5.3. 1968, roč. 48, č. 64, s. 1
125 VANĚČEK F.: Otázky nad případem, Rudé právo, 6.3. 1968, roč. 48, č. 65, s. 2
126 VANĚČEK F.: Otázky nad případem, Rudé právo, 6.3. 1968, roč. 48, č. 65, s. 2
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generálního prokurátora již 27. ledna bylo známo, že na trestné činnosti Moravce měl
Šejna hlavní účast.“127 Zpráva obhajuje Národní shromáždění, „jeho orgány bez
jakéhokoli prodlení postupovaly přesně podle článku 58 Ústavy...“128 Nastává úplně
nová situace: Národní shromáždění se dříve vůbec nemuselo v novinách obhajovat,
protože by se takto negativní informace ani do tisku nedostaly. Na konci zprávy Národní
shromáždění opět ubezpečuje, že bude na základě požadavků poslanců vyžadovat „od
příslušných orgánů vysvětlení celého postupu v případě J. Šejny, zejména okolnosti,
které umožnily jeho útěk do zahraničí, a proč měl dispozici diplomatický pas pro sebe a
svého syna.“

Tato věta připouští možnost chyb, kterých se „příslušné orgány“

pravděpodobně dopustily. Redakce Rudého práva k tomu dodává: „Sdělení tiskového
tajemníka NS je první odezvou na naší včerejší poznámku. Svá stanoviska nesdělili
dosud generální prokurátor, ministr národní obrany a ministr vnitra.“ Vyplývá z toho
zpětná vazba, což je další přínos pražského jara. Stoupá vliv médií, právě ona jako první
požadovala vysvětlení. Zároveň se zájmem médií stoupá i zájem čtenářů. V tomto
momentu může mít nastolování agendy pozitivní účinek ve smyslu kritičtějšího pohledu
na státní orgány a tím může vést k větší ochotě k reformám.
Sedmého března také Rudé právo poprvé přináší zprávu o Šejnově odletu do USA. 129 Na
zprávu navazuje ještě jedna: Hlas komunistů Hlavní politické správy. „Znovu
potvrzujeme svou plnou podporu všem progresivním opatřením a závěrům posledních
plén ÚV KSČ […] žádáme, aby všechny okolnosti a souvislosti kariéry a trestné činnosti
i snadného útěku J. Šejny byly důsledně prošetřeny bez ohledu na osoby a funkce.“

130

Mezi řádky by se dalo číst, že dříve určité osoby a funkce měly výhody a vyšetřování by
se jich nedotklo. Právě to se snaží reformní komunisté změnit a kauza Šejna jim přidává
argumenty.
Osmého března na titulní straně Rudého práva najdeme zprávy s titulkem O
případu J. Šejny, ale O Šejnově kauze je zmínka pouze v perexu, a to, že vláda rozhodla,
aby ministr národní obrany a ministr vnitra podali ohledně kauzy na dalším čtvrtečním
setkání s novináři zevrubnou zprávu.131 Na straně dvě Rudé právo informuje, že
Československo na základě smlouvy č. 48/1926 Sb. Žádá USA o vydání Šejny. 132
Mluvčí amerického ministerstva zahraničních věcí McCloskey potvrdil, že smlouva je v
127 (čtk): K útěku gen J. Šejny, Rudé právo, 7.3. 1968, roč. 48, č. 66, s. 2
128 (čtk): K útěku gen J. Šejny, Rudé právo, 7.3. 1968, roč. 48, č. 66, s. 2
129(čtk): K útěku gen J. Šejny, Rudé právo, 7.3. 1968, roč. 48, č. 66, s. 2 – část s domicilem Washington
130(čtk): Hlas komunistů Hlavní politické správy, Rudé právo, 7.3. 1968, roč. 48, č. 66, s. 2
131 Nesig. - Od našeho zpravodaje: O případu J. Šejny, Rudé právo, 8.3. 1968, roč. 48, č. 67, s. 1
132 (z): ČSSR žádá o vydání J. Šejny, Rudé právo, 8.3. 1968, roč. 48, č. 67, s. 2
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platnosti a žádost bude nejspíš americké vládě předložena, ale že smluvní strany nejsou
povinny vydat osoby stíhané za činnost politického charakteru.133 Hlavní část zprávy
však tvoří vyjádření vojenské kontrarozvědky, Hlavní správy veřejné bezpečnosti a
generální prokuratury. Z vyjádření vyplývá, že jak kontrarozvědka, tak Veřejná
bezpečnost byly ohledně zadržení Šejny úkolovány až 27. února. Generální prokuratura
přiznává, že poprvé trestnou činnost svého nadřízeného zmínil pplk. Moravec 31. ledna.
„S ohledem na skutečnost, že obviněný Moravec změnil výpověď a označil za pachatele
poslance národního shromáždění a člena jeho předsednictva, bylo třeba výpověď
důkladně prověřit, jelikož kromě ní neexistovaly v té době důkazy, jež by podezření
potvrzovaly.“134 Dále je zde chronologicky rozepsán sled událostí. Opět má mít pro
generální prokuraturu obhajující smysl. Je patrné, že kauza silně zasáhla všechny hlavní
orgány státu, protože musely veřejně popisovat svou činnost. Do tisku se dostaly detaily,
které by dříve zůstaly utajeny.
Devátého března přináší Rudé právo zprávu z Washingtonu. Československý
velvyslanec ve Spojených státech dr. Karel Duda potvrdil, že Šejnou spáchané delikty
spadají do kategorie, „podle nichž je vláda Spojených států povinna stíhanou osobu
vydat.“135 Kromě zprávy z Washingtonu píše Rudé právo o návrhu na odvolání Šejny z
funkce poslance Národního shromáždění. „Předsednictvo zbavilo již před tím J. Šejnu
členství v předsednictvu NS, pro majetkové delikty a zneužívání pravomoci veřejného
činitele […] Předsednictvo dalo svému stanovisku rovněž právní výraz tím, že současně
zajistilo, aby podle příslušných zákonných ustanoveních voliči v co nejkratší době
rozhodli o jeho odvolání z funkce poslance Národního shromáždění.“136 Na straně dvě
následuje jeden z mála textů týkajících se Šejny, jejichž zdrojem není ČTK. Pojednává o
obrazu Šejny na Litoměřicku.137 Pozitivním aspektem je, že se novináři nespoléhají jen
na oficiální informace, které státní orgány poskytnou ČTK či přímo novinářům. Nyní se
i sami novináři pokouší zjistit pravdu přímo od občanů a hledají nové souvislosti. O
Šejnovi vypovídá bývalý okresní prokurátor Dr. R. Resch. Zmiňuje podezřelé
machinace s auty, zahradou v Litoměřicích a objektu v Úštěku. Šejna také neměl mít čas
na své voliče. „Dr. Resch také potvrdil, že voliči nebyli se Šejnou jako s poslancem
spokojeni […] Naše rozmluva s několika občany na Litoměřicku nebo s těmi, kteří zde
133 (z): ČSSR žádá o vydání J. Šejny, Rudé právo, 8.3. 1968, roč. 48, č. 67, s. 2
134 (z): ČSSR žádá o vydání J. Šejny, Rudé právo, 8.3. 1968, roč. 48, č. 67, s. 2
135 (čtk):ČSSR žádá USA o vydání gen. Šejny, Rudé právo, 9.3. 1968, roč. 48, č. 68, s. 1
136 (čtk):ČSSR žádá USA o vydání gen. Šejny, Rudé právo, 9.3. 1968, roč. 48, č. 68, s. 1
137 (lc): Šejnova činnost na Litoměřicku, Rudé právo, 9.3. 1968, roč. 48, č. 68, s. 2 – viz Příloha č. 3
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dříve pracovali, napověděla jedno: Šejna má určitě na svědomí více podvodů než pouze
machinace s osivy jetelovin a travin.“138
Desátého března se na první stránce objevuje jen krátká zpráva „President
republiky A. Novotný zbavil J. Šejnu vojenské hodnosti a odebral mu všechna
vyznamenání.“139
Dvanáctého března přináší Rudé právo zprávu, že o žádost Šejny o azyl ještě
není projednaná. „Podle informací z diplomatických kruhů je prakticky jisté, že
americká vláda nevyhoví československé žádosti o vydání Šejny...“140 Výraznější
změnou je přesun zpráv o Šejnovi ze stran určených pro zprávy z domova na stránky
zahraničních zpráv. Druhá zpráva zprostředkovává, jak se na postoj USA k vydání Šejny
dívá Washington Post.141 Washington Post například označil za rozhodující kritérium
udělení azylu cenu zpráv, které může generál Šejna poskytnout. Přesto list píše „Jakkoli
užiteční pro zpravodajské a propagandistické účely jsou komunističtí uprchlíci, svým
způsobem špatné je, že československý generál J. Šejna přišel nyní do Spojených států.“
142

Rudé právo tento výrok uvádí na počátku zprávy: „Zaznívají další hlasy, které

upozorňují, že se Spojené státy po léta vydávaly za šampióna svobody a demokracie v
zemích východní Evropy a že to první, co udělají při výrazném posílení
demokratizačního trendu v Československu, je poskytnutí azylu osobě, která podle
různých svědectví ještě v poslední chvíli zosnovala násilné zastavení vývoje.“143 První
jednoznačně protiamerický komentář v rámci kauzy Šejna. Rudé právo zde píše o
zastavení vývoje, ale ve skutečnosti Šejnův útěk mohl pomoci změny ještě více
rozběhnout.
Čtrnáctého března vychází zpráva ze zasedání vlády, jako titulek k ní byl zvolen
Z případu J. Šejny vyvodí vláda přísné závěry a důsledky. 144 Rudé právo tak jasně
označuje téma zasedání, které je podle něj nejdůležitější. Avšak věnuje mu až
138 (lc): Šejnova činnost na Litoměřicku, Rudé právo, 9.3. 1968, roč. 48, č. 68, s. 2 – viz Příloha č. 3
139(čtk): Šejna zbaven vojenské hodnosti, Rudé právo, 10.3. 1968, roč. 48, č. 69 s. 1
140Nesig.: O Šejnově azylu v USA dosud nerozhodnuto, Rudé právo, 12.3. 1968, roč. 48, č. 71, s. 7
141 Nesig. - Od našeho zpravodaje: Poskytnutí azylu <Upozorňuje na úlohu USA>, Rudé právo, 12.3.
1968, roč. 48,
č. 71, s. 7
142 Nesig. - Od našeho zpravodaje: Poskytnutí azylu <Upozorňuje na úlohu USA>, Rudé právo, 12.3.
1968, roč. 48,
č. 71, s. 7
143 Nesig. - Od našeho zpravodaje: Poskytnutí azylu <Upozorňuje na úlohu USA>, Rudé právo, 12.3.
1968, roč. 48,
č. 71, s. 7
144 (čtk): Z případu J. Šejny vyvodí vláda přísné závěry a důsledky, Rudé právo, 14.3. 1968, roč. 48, č.
73, s. 1 a 6
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předposlední odstavec pokračování zprávy na straně 2: „Vláda byla informována
ministrem vnitra, ministrem národní obrany a hlavním vojenským prokurátorem s stavu
šetření trestné činnosti J. Šejny. Po důkladném přešetření všech souvislostí se k případu
vrátí a vyvodí z něj po linii státních orgánů přísné závěry a důsledky.“145 O konkrétních
dopadech informuje Rudé právo následující den.
Patnáctého března píše Rudé právo o jedné z nejzásadnějších událostí pražského
jara, částečně související s kauzou Šejna. Předsednictvo národního shromáždění
vyslovilo nedůvěru generálnímu prokurátorovi a ministru vnitra. Hlavní zprávou je
příkaz projednání Akčního programu všemi výbory Národního shromáždění . „Přitom
pozornost výborů se má rovněž soustředit na problémy souvisejícími s dalším rozvojem
Národního shromáždění v naší společnosti, zejména s uplatněním jeho ústavních funkcí
v duchu demokratických principů...“146 Nad případem Šejna si Národní shromáždění ve
svém stanovisku „myje ruce“ : „Vzhledem k tomu, že v části našeho tisku byly vysloveny
názory, jako by předsednictvo Národního shromáždění svým postupem způsobilo
průtahy ve zbavení imunity J. Šejny a v jeho vydání do vyšetřovací vazby, považuje
předsednictvo národního shromáždění za nutné prohlásit: předsednictvo Národního
shromáždění jako orgán bylo seznámeno s žádostí generálního prokurátora o vydání J.
Šejny dne 27. února … v jednání předsednictva tedy k žádnému průtahu nedošlo. S
ohledem na závažnost celého případu v zájmu posílení kontrolní funkce Národního
shromáždění jako nejvyššího orgánu státní moci ČSSR předloží předsednictvo NS podle
čl. 53 odst. 1 ústavy plénu Národního shromáždění návrh na zřízení branného a
bezpečnostního výboru.“147 Tato zpráva zmiňuje poprvé následky Šejnova útěku pro
státní orgány.
Ve stejný den vychází také v Rudém právu Vyjádření předsedy a
místopředsedkyně NS k útěku bývalého generála Šejny.148 „Od chvíle, kdy B.
Laštovička (předseda NS – pozn. autora) a H. Leflerová (místopředsedkyně NS – pozn.
autora) byli informováni o žádosti generálního prokurátora, tj. 21 února večer a
odpoledne, uplynulo do zahájení řádné schůze Národního shromáždění pět a půl
dne...Národní shromáždění bylo požádáno o vydání, nikoli střežení Šejny...generální
prokurátor měl informovat ministra národní obrany Lomského a ministra vnitra Kudrnu
145 (čtk): Z případu J. Šejny vyvodí vláda přísné závěry a důsledky, Rudé právo, 14.3. 1968, roč. 48, č.
73, s. 1 a 6
146 (čtk): Předsednictvo Národního shromáždění vyslovilo nedůvěru generálnímu prokurátorovi a
ministru vnitra, Rudé právo, 15.3. 1968, roč. 48, č. 74, s. 1
147 (čtk): Předsednictvo Národního shromáždění vyslovilo nedůvěru generálnímu prokurátorovi a
ministru vnitra, Rudé právo, 15.3. 1968, roč. 48, č. 74, s. 1
148 (čtk): K útěku gen J. Šejny, Rudé právo, 7.3. 1968, roč. 48, č. 66, s. 2 – viz Příloha č. 4
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[…] generální prokurátor, ač byl formálně požádán o účast na projednání jeho žádosti
v plénu Národního shromáždění, dal přednost běžnému služebnímu jednání v Banské
Bystrici. Poslanci to rozhořčeně posuzovali. Nesvědčí to o dostatečném pochopení
závažnosti případu.“149 Těmito dvěma zprávami se Rudé právo snaží kompletně pokrýt
průběh informování se státních orgánů vzájemně. Závěr je však jednostranný, chybí
vyjádření generálního prokurátora či jiný nezávislý hlas.
Třetí oficiální vyjádření, tentokrát od tiskového tajemníka vlády, najdeme 15.
března pod titulkem Vláda se vrátí k případu J. Šejny150 Opakuje se tu jev, kdy hlavní
titulek sice nese obsahuje jméno Šejna, avšak zpráva se tímto tématem zabývá jen asi
jednou osminou svého rozsahu. Z nichž za všechny vypovídá: „V podstatě se však
nevynořilo nic nového. Vláda po dotazech a diskuzi rozhodla, že se k případu vrátí,
jakmile jí budou oznámeny a předány výsledky šetření komise předsednictva ÚV
KSČ...“151
Přímo o vývoji událostí ohledně vydání Šejny informuje Rudé právo na straně
sedm. „Ve středu odpoledne navštívil velvyslanec ČSSR ve Spojených státech dr. K.
Duda tajemníka pro evropské záležitosti na americkém ministerstvu zahraničních věcí
W.. Stoosela a odevzdal mu nótu […] v níž oficiálně žádá o vydání J. Šejny. Mluvčí
ministerstva zahraničních věcí R. McCloskey […] prohlásil, že nóta bude vzata v
úvahu.“152
Šestnáctého března Rudé právo podruhé přináší pohled zahraničního tisku na
kauzu, konkrétně deníku Evening Star. „...americké úřady si velmi pochvalují ochotu, s
jakou jim Šejna poskytuje informace o obraných plánech a strategii Varšavské smlouvy.
Šejna rovněž vypovídá o důvěrných záležitostech KSČ a jiných stran […] pro USA je
Šejna nejcennějším uprchlíkem za posledních dvacet let...153
Další vývoj dopadů kauzy Šejna, ač ve zprávě nezmíněný, je odvolání ministra
vnitra a generálního prokurátora.154 Protože odvolání předcházelo vyslovení nedůvěry,
které bylo dáno do souvislosti s kauzou Šejna 155, patří i tato zpráva do mediálního
obrazu události.
149 (čtk): Vyjádření předsedy a místopředsedkyně NS k útěku bývalého generála Šejny, Rudé právo,
15.3. 1968, roč. 48, č. 74, s.2
150 (čtk): Vláda se vrátí k případu J. Šejny, Rudé právo, 15.3. 1968, roč. 48, č. 74, s.1 a 6
151 (čtk): Vláda se vrátí k případu J. Šejny, Rudé právo, 15.3. 1968, roč. 48, č. 74, s.1 a 6
152 (čtk): Zatykač na Šejnu předán ve Washingtonu, Rudé právo, 15.3. 1968, roč. 48, č. 74, s.7
Pozn. nóta obsahovala i zatýkací rozkaz vyššího vojenského prokurátora na Jana Šejnu
153 (čtk): Americká špionáž vyslýchá J. Šejnu, Rudé právo, 16.3. 1968, roč. 48, č. 75, s.1 – viz Příloha č.
5
154 (čtk): Odvolání ministra vnitra a generálního prokurátora, Rudé právo, 16.3. 1968, roč. 48, č. 75, s.1
155 (čtk): Předsednictvo Národního shromáždění vyslovilo nedůvěru generálnímu prokurátorovi a
ministru vnitra, Rudé právo, 15.3. 1968, roč. 48, č. 74, s. 1
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Dvacátého března Rudé právo píše, že zpravodaji ČTK Vladimíru Tillovi
americké ministerstvo zahraničních věcí neumožní setkat se Šejnou. Cituje mluvčího
ministerstva: „statut generála Šejny a uspořádání jeho případu je stále ještě záležitostí
projednávanou vládou USA“ a Rudé právo parafrázuje: „za těchto okolností nelze
zástupcům tisku umožnit přístup k Šejnovi.“156

156 (čtk): Zpravodaj ČTK nemůže vidět Šejnu, Rudé právo, 20.3. 1968, roč. 48, č. 78, s. 7 – viz Příloha č.
6
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7. Analýza kauzy Šejna v deníku Svobodné slovo
Ve Svobodném slově se snaží věrně zachytit atmosféru doby. Nevyhýbají se
tématům jako události na strahovských kolejích, cenzura a procesy v padesátých letech.
Přináší i mnoho publicistiky. Informují o jednání novinářů. Vydavatelem je
Československá strana socialistická, šéfredaktorem L. Kapitola. Deník pod názvem
Svobodné slovo začal vycházet v roce 1945.
Svobodné slovo se tématy článků snaží dostát významu svého jména. Titulky:
Otevřeně o volbách a demokracii, Studenti chtějí do toho mluvit, Každý má právo říci
své, Literárky jsou tady! a další, hlásají do světa, že se něco mění a je třeba o tom
mluvit. Tedy nejen o tom, ale i do toho. Řeší se témata jako rehabilitace a napravování
křivd způsobených režimem. Šestého března 1968 vychází otevřený dopis Dubčekovi
„Proti škodlivé praxi zasahování do práce ČTK“.157 Je v něm vznesen požadavek na
revizi tiskového zákona.
Postupně se novináři zaměřují na činnost národního shromáždění. Funguje
správně? Lubomír Dohnal, poslanec NS, píše do Svobodného slova „ Zamyšlení nad
činností orgánů NS“.158 Objevují se i články o prezidentu Masarykovi či 10. března v
den výročí smrti Jana Masaryka Svobodné slovo věnovala celou stránku památce.
První zpráva o Šejnovi se objevuje již 2. března. Informace je tedy zveřejněna ve
stejný den jako v Rudém právu a Lidové Demokracii.

7.1 Analýza
První zpráva159 o Šejnovi se objevuje již 2. března. Informace je tedy zveřejněna
ve stejný den jako v Rudém právu a Lidové Demokracii. Obsahuje informace ze zprávy
generální prokuratury pro ČTK. „Iniciátorem trestné činnosti byl generál ČsLa J.
Šejna...“160 Generální prokurátor požádal NS o vydání příkazu k trestnímu stíhání a vzetí
do vazby, na což navazuje konstatováním, že NS souhlas vydalo už 27.února.161
Pátého března píše Svobodné slovo už na první straně o Šejnově pohybu a
odvolává se opět na informace generální prokuratury. „...Podle informací generální
prokuratury nachází se poslanec NS generálmajor Jan Šejna, stíhaný pro trestný čin
157 Nesig.: Proti škodlivé praxi zasahování do práce ČTK , Svobodné slovo, 6.3. 1968, roč. 24, č. 65, s. 3
158 DOHNAL, Lubomír: Zamyšlení nad činností orgánů NS, Svobodné slovo, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s.
3
159 (zč): Útěk generála, Svobodné slovo, 2.3. 1968, roč. 24, č. 61, s. 5
160 (zč): Útěk generála, Svobodné slovo, 2.3. 1968, roč. 24, č. 61, s. 5
161 27. února už byl Šejna dva dny na útěku
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rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, pravděpodobně v Itálii.“162 Dále
zveřejňuje, že s ním uprchl jeho osmnáctiletý syn a dvaadvacetiletá E.M., celkově se
téměř shoduje se zprávy ze stejného dne v ostatních dvou denících.
Šestého března Svobodné slovo stručně informuje o možném útěku generála do
Spojených států. 163
Sedmého března byly tiskovým tajemníkem NS Mezuliánikem poskytnuty další
detaily o průběhu informování a postupu národního shromáždění.164 K případu se také
vyjádřil náměstek ministra vnitra plukovník dr. J. Thon. „Jakákoli opatření v době od
24., resp. 27. ledna do 27. února, byla mimo kompetenci HS VB, protože případ byl
vyšetřován vyšší vojenskou prokuraturou.“165 Svobodné slovo nezapomíná na případné
vyjádření zástupců armády, avšak jen píše: „Náčelník Hlavní politické správy ČSLA
generálmajor E. Pepich i zástupce náčelníka generálního štábu dr. J. Čepický se včera
shodli na tom, že zaujmout stanovisko k případu a činnosti gen. Šejny na jeho bývalém
pracovišti – MNO – je dost obtížné a dokázali zpravodaje ČTK na hlavního vojenského
prokurátora, který případ vyšetřuje.“166 V pokračování článku K aféře generála Šejny je
citován dopis aktivu komunistů, kde se píše o důležitosti „informování, jeho způsobu,
rozsahu a včasnosti“, protože armáda má po lednovém zasedání ÚV KSČ už tak
špatnou pověst, jelikož ji veřejnost pokládá právě za nositele starých metod, které ÚV
KSČ už odsoudilo. V dopise je uvedeno: „Jestliže do této situace přijde zpráva o útěku
a trestné činnost generála a kromě toho tato zpráva postrádá jakékoliv bližší vysvětlení,
padá odpovědnost na všechny komunisty v armádě, a vytváří atmosféru nedůvěry.“ 167
Poslední část zprávy přináší informace z Washingtonu. „Mluvčí amerického
ministerstva zahraničí R. McCloskey včera potvrdil, že generál J. Šejna je ve spojených
státech....mluvčí také odmítl odpovědět na dotazy novinářů...Americké ministerstvo ještě
5. března nebylo s to odpovědět na přímý dotaz zpravodaje ČTK, zda informace o
Šejnově příletu do USA se zakládají na pravdě […] Mluvčí ministerstva, dotázán dnes
zpravodajem ČTK, znovu na místo současného pobytu generála Šejny, nemohl nebo
nechtěl poskytnout žádanou informaci.“168 Na závěr zprávy je ještě připojeno, co o

162 (čtk): Je generál Šejna opravdu v Itálii? Svobodné slovo, 5.3. 1968, roč. 24, č. 64, s. 1
163 Nesig.: Generál Šejna je prý už v USA, Svobodné slovo, 6.3. 1968, roč. 24, č. 65, s. 1
164 (sč): K aféře generála Šejny, Svobodné slovo, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 1 – viz Příloha č. 13
165 (sč): K aféře generála Šejny, Svobodné slovo, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 1 – viz Příloha č. 13
166 (sč): K aféře generála Šejny, Svobodné slovo, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 1 – viz Příloha č. 13
167 (sč): K aféře generála Šejny, Svobodné slovo, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 3 – viz Příloha č. 14
168 (sč): K aféře generála Šejny, Svobodné slovo, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 3 – viz Příloha č. 14
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Šejnově útěku píše italský list Unitá: „Jan Šejna utekl na západ jako zloděj, chycený při
činu.“ 169
Osmého vychází ve Svobodném slově pod titulkem Velení armády k případu J.
Šejny stanovisko sekretariátu ministra národní obrany. „Velení ČSLA považuje za nutné
sdělit, že příslušníci armády prožívají stejné rozhořčení jako široká veřejnost...Budou
vyvozeny důsledky vůči těm,

kdož se podíleli, umožnili nebo jinak zanedbali své

povinnosti v souvislosti s nezákonnou činností generála J. Šejny, a to bez ohledu na
funkce a postavení těchto osob.“170 Důležitá je také druhá část, ve které se píše podle
vyjádření mluvčího amerického ministerstva zahraničních věcí, že

československé

úřady ještě oficiálně nepožádaly vládu USA o vydání gen. J. Šejny. Na titulní straně
ještě Svobodné slovo zmiňuje Šejnovo jméno ve zprávě o novinkách z vlády. „Ministr
národní obrany a ministr vnitra předloží vládě na její příští schůzi 13. března
zevrubnou zprávu k případu generála Šejny.“171 Na straně tři najdeme pohled na Jana
Šejnu v článku Kariéra Jana Šejny. „Funkcí až příliš veliký, charakterem však malý
člověk Jan Šejna prý trpěl komplexy. A vyrovnával si je všelijak: přestože jeho zákonný
příjem nebyl na naše poměry z nejmenších – kolem 8 000 Kč měsíčně – ne a ne s penězi
vyjít. Tak si tedy začal půjčovat od přátel. To nám konečně také včera vypravovat
generální ředitel PZO Artla A. Novotný, dlouholetý přítel generála a dnešního zloděje a
podvodníka, t. č. „na cestách“ […] „Šejna měl moc rád »slečny«, rád si vyhodil z
kopýtka, zkrátka rád si žil opravdu nad poměry“ (Objevily se zprávy, že prý Šejna
zanechal u Státní spořitelny statisícovou nesplacenou půjčku. Toto sdělení však Státní
spořitelna v Praze na telefonický dotaz popřela) […] Tak nějak začíná každý podvodník.
Záleží ovšem na lidech kolem něj, zda ho nechají dorůst do formátu, o nějž se začne
časem zajímat i bezpečnost.“

172

Krása se tak snaží najít najít odpověď na otázku, jaký

Šejna opravdu byl a čtenářům ji pravdivě a bez zamlčování zprostředkovat. Zpráva má
ještě druhou část informující o sdělení generální prokuratury pro tisk, které je
zakončeno: „S ohledem na značný rozsah trestné činnosti nelze zatím veřejnost
podrobně informovat, neboť by to mohlo vést k narušení průběhu vyšetřování.“173
Devátého března Svobodné slovo na první straně informuje o zahájení jednání o
vydání Šejny. Zjistit bližší zprávy o Šejnovi se nepodařilo: „Ani na jednu z četných
169 (sč): K aféře generála Šejny, Svobodné slovo, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 3– viz Příloha č. 14
170 Sekretariát ministra NO : Velení armády k případu J. Šejny, Svobodné slovo, 8.3. 1968, roč. 24, č. 67,
s. 1 – viz Příloha č. 15
171 (red) : Některé novinky z vlády, Svobodné slovo, 8.3. 1968, roč. 24, č. 67, s. 1
172 KRÁSA, P. : Kariéra Jana Šejny, Svobodné slovo, 8.3. 1968, roč. 24, č. 67, s. 3 – 1. část - viz Příloha
č. 16
173 (sč) : Kariéra Jana Šejny, Svobodné slovo, 8.3. 1968, roč. 24, č. 67, s. 3 – 2. část - viz Příloha č. 17
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otázek o současném pobytu a činnosti gen. Šejny neměl dnes mluvčí amerického
ministerstva zahraničí R. McCloskey jinou odpověď než „nemám komentář“.“174 Na
straně třetí se dočteme další podrobnosti ze Šejnova soukromého života.
Devátého března vychází další článek P. Krásy Chalupa pro »sladký život«.
První polovina má reportážní charakter. „Přišli jsme si prohlédnout chalupu v Lýkovci,
kterou Jan Šejna koupil ani ne za dvě tisícovky loni na podzim. Chtěli jsme se
přesvědčit, v jakém prostředí chtěl trávit chvíle

»sladkého života«.“175 Autor dále

hodnotí za jakých podmínek Šejna chalupu rekonstruoval: „Za J. Šejnu pracovali spíše
druzí i tady...hodně také pomohli místní lidé...Generál však nebyl příliš štědrý.“176
Vypovídá také Šejnův kamarád předseda JZD Z. Novák, nejprve o Šejnově nabídce
koupě vozu: „...slíbil, že mi opatří levný ojetý vůz z tuzexu; jako příteli jsem mu věřil a
dal jsem mu 20 000 Kč. Koupě se však neuskutečnila a a tak jsme s manželkou chtěli
peníze raději zpět. A teď jsem zřejmě jedním z postižených.“177 a také o Šejnově pomoci
JZD: „Zavolali jsme Moravce, víte, on byl takový »šejdíř«, a vyhověl nám rychle. No,
dostali jsme něco »od cesty« […] Myslel jsem si, že taková věc se stala jen u nás. Když
jsem si teď v novinách přečetl, že podobných případů měli Moravec A Šejna víc, tak
jsem je odsoudil. Jsou to lupiči a lotři.“178 Na závěr článku Krása připojuje poznámku.
Vztahuje se k článku, který byl vytištěn v průboji (vydává orgán Severočeského KSČ).
Podle něj neproplatil Šejna fakturu na 2 740 Kčs za materiál Vojenským stavbám Praha.
Krása se na konci ptá: „ Je to v pořádku?“179
Desátého března píše Svobodné slovo stejně jako Rudé právo jednou větou, že
„Prezident republiky A. Novotný zbavil J. Šejnu vojenské hodnosti a odebral mu
všechna vyznamenání.“180
Jedenáctého března v Svobodné slovo přináší pohled zahraničního tisku na
situaci v Československu : „Československo vchází do období událostí, které, jak se
zdá, vyústí v návrat k normální situaci, ke svobodě.“

181

, cituje například AFP. „V

obdobném tónu informují své čtenáře o událostech v naší zemi i další tiskové agentury a
komentáře západoevropských listů.“182
174 (zč) : Žádáme o vydání J. Šejny, Svobodné slovo, 9.3. 1968, roč. 24, č. 68, s. 1
175 KRÁSA, P. : Chalupa pro <sladký život> Svobodné slovo, 9.3. 1968, roč. 24, č. 68, s. 3
176 KRÁSA, P. : Chalupa pro <sladký život> Svobodné slovo, 9.3. 1968, roč. 24, č. 68, s. 3
177 KRÁSA, P. : Chalupa pro <sladký život> Svobodné slovo, 9.3. 1968, roč. 24, č. 68, s. 3
178 KRÁSA, P. : Chalupa pro <sladký život> Svobodné slovo, 9.3. 1968, roč. 24, č. 68, s. 3
179 KRÁSA, P. : Chalupa pro <sladký život> Svobodné slovo, 9.3. 1968, roč. 24, č. 68, s. 3
180 Nesig. : Prezident republiky A. Novotný zbavil J. Šejnu vojenské hodnosti a odebral mu všechna
vyznamenání Svobodné slovo, 10.3. 1968, roč. 24, č. 69, s. 1
181 (sč) : Očima zahraničního tisku, Svobodné slovo, 11.3. 1968, roč. 24, č. 70, s. 1
182 (sč) : Očima zahraničního tisku, Svobodné slovo, 11.3. 1968, roč. 24, č. 70, s. 1
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Dvanáctého března přináší Svobodné slovo z Washingtonu krátkou zprávu o
posuzování Šejnovy žádosti o azyl a žádosti ČSSR o jeho vydání. „Státní department
odmítl podat jakékoli informace o Šejnově pobytu...“183
Třinácté března informuje Svobodné slovo jak bude zbaven Šejna poslaneckého
mandátu. „Jediná správná cesta je zbavit Šejnu poslaneckého mandátu hlasováním na
shromáždění voličů...Náš ústecký redaktor se zeptal na věc pracovníků krajského
výboru Národní fronty v Ústí nad Labem. A tady je odpověď: O termínu veřejného
shromáždění voličů […] není dosud rozhodnuto.“184
Patnáctého vychází zpráva Kdo pomáhal Šejnovi? Obsahuje informace od
tiskového tajemníka Kouřila ze zasedání vlády. „Prošetřením okolností, za nichž se J.
Šejnovi podařilo uprchnout za hranice, byla pověřena zvláštní komise ÚV KSČ.“185 Dále
vyjádření k případu Šejna předsedy NS B. Laštovičky a místopředsedkyně NS H.
Lefnerové, které je komentováno pravděpodobně redaktorem Svobodného slova: „Bylo
žádáno maximální utajení (zatím se ovšem neví, kdo a proč Šejnovi podezření vyzradil!)
a nebyla zdůrazněna společenská nebezpečnost (což v obdobném případě při nejmenším
překvapuje!)“ Závěr zprávy stejně jako Rudé právo týž den uvádí že: „...generální
prokurátor, ač byl formálně požádán o účast na projednání jeho žádosti v plénu NS, dal
přednost běžnému služebnímu jednání v Banské Bystrici...“.186 Svobodné slovo ještě
cituje zprávu o zasedání předsednictva NS: „S ohledem na závažnost celého
případu...předloží předsednictvo NS návrh na zřízení branného a bezpečnostního
výboru.“187
Šestnáctého najdeme ve Svobodném slově titulek Šejnova zpověď CIA. Stejně
jako Rudé právo uvádí co píše deník Evening Star: Šejna „Zpívá jako ptáček“, je
„nejcennějším uprchlíkem za posledních dvacet let“.188
Dvacátého března najdeme ve Svobodném slově zavádějící titulek Šejna uniká
novináři. Pod stojí: „Americké ministerstvo zahraničí včera oficiálně uvědomilo
zpravodaje ČTK V. Tilla, ve Washingtonu, že nemůže vyhovět jeho žádosti, aby mu bylo
umožněno setkání a rozhovor s J. Šejnou.“189
Dvacátého prvního Svobodné slovo informuje na základě vyjádření státních
orgánů: „ Ministerstvo národní obrany považuje za nutné veřejnost informovat o tom,
183 (zč) : Šejnův asyl nejistý?, Svobodné slovo, 12.3. 1968, roč. 24, č. 71, s. 1
184 (eš) : O termínu nerozhodnuto, Svobodné slovo, 13.3. 1968, roč. 24, č. 72, s. 1
185 (zvy) : Kdo pomáhal Šejnovi?, Svobodné slovo, 15.3. 1968, roč. 24, č. 74, s. 1
186 (zvy) : Kdo pomáhal Šejnovi?, Svobodné slovo, 15.3. 1968, roč. 24, č. 74, s. 1
187 (zvy) : Kdo pomáhal Šejnovi?, Svobodné slovo, 15.3. 1968, roč. 24, č. 74, s. 1
188 Nesig. : Šejnova zpověď CIA, Svobodné slovo, 16.3. 1968, roč. 24, č. 75, s. 1
189 (zč) : Šejna uniká novináři, Svobodné slovo, 20.3. 1968, roč. 24, č. 79, s. 1
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že k vyšetření rozsahu a důsledků zrady bývalého generála Šejny v oblasti vojenskoodborné pracuje na ministerstvu zvláštní komise, kterou vede generální inspektor Čs.
lidové armády generálporučík Karel Rusov. Jejím úkolem je mj. zjistit, ke kterým
dokumentům měl Šejna za dobu svého působení na MNO přístup a zjistit tak možný
rozsah znalostí Šejny a možného ohrožení zájmu obrany republiky.“190

190 (čtk) : Zvláštní komise MNO vyšetřuje Šejnův případ, Svobodné slovo, 21.3. 1968, roč. 24, č. 80, s. 1
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8. Analýza kauzy Šejna v deníku Lidová demokracie
Deník založený v roce 1919 Československou stranou lidovou. Název Lidová
demokracie nese od roku 1945, předtím se zval Lidovými listy. Šéfredaktorem v době
pražského jara byl František Touška. List se zapojuje do proreformních dějů, avšak
zároveň se stále drží odkazu komunistického režimu. Vydavatel je Orgán
Československé strany lidové.
V Lidové demokracii Svaz Československých novinářů kritizuje nedostatky Ústřední
publikační zprávy. Podrobně se zde i rozebírá výsledek zasedání předsednictva ÚV KSČ
– Akční program. Avšak přes všechno uvolnění zde vychází článek Důsledně cestou
idejí a odkazu Vítězného února. Na jednu stranu je otištěn 23. února projev Alexandra
Dubčeka191, na druhé v novinách vzpomínají v dobrém na Klementa Gottwalda.
Dvacátého osmého února vychází v Lidové demokracii Stanovisko redakce.192 Objevují
se v něm žádosti na revizi rozhodnutí o Literárních novinách, toho času zabavených
Svazu Československých spisovatelů. Dále redakce zmiňuje potřebu hlubšího
informování veřejnosti. Problémem zůstává rozdělení papíru, jehož nedostatkem noviny
nemohou vycházet v takovém nákladu, v jakém by podle zájmu čtenářů vycházet
mohly.

8.1 Analýza
První zmínka o Šejnovi vychází v Lidové demokracii 2. března.193 Titulek Trestná
činnost generála J. Šejny okamžitě čtenářům přiznává, že člověk s vysokým postavením
v armádě spáchal trestný čin nebo činy. Obsah je v zásadě shodný s ostatními zprávami
z druhého března. „Národní shromáždění po projednání návrhu na své schůzi dne 27.
února t. r. souhlas vydalo, jmenovaný však mezitím z obavy před trestním stíháním
opustil území republiky. Byla učiněna potřebná opatření k jeho vydání čs. úřadům.“194
Pátého března podle sdělení generální prokuratury píše195, že Šejna je už pravděpodobně
v Itálii a šestého se poprvé zmiňuje o možnosti, že je Šejna v Státech. 196 Šejnu popisuje
191 Projev Alexandra Dubčeka, Lidová demokracie, 23.2. 1968, roč. 24, č. 53
192 Stanovisko redakce, Lidová demokracie, 28.2. 1968, roč. 24, č. 58, s. 1
193 (čtk): Trestná činnost generála J. Šejny, Lidová demokracie, 2.3. 1968, roč. 24, č. 61, s. 5
194 (čtk): Trestná činnost generála J. Šejny, Lidová demokracie, 2.3. 1968, roč. 24, č. 61, s. 5
195 (čtk): Generál major J. Šejna asi v Itálii, Lidová demokracie, 5.3. 1968, roč. 24, č. 64, s. 1 – viz
Příloha č. 7
196 (čtk): Generál Šejna odletěl do USA?, Lidová demokracie, 6.3. 1968, roč. 24, č. 65, s. 1
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jako „defraudanta“ a upravuje informace o jeho odletu z Říma do USA. Místo z
civilního letiště odletěl z vojenského. Oznámit to měla italská polooficiální agentura
ANSA. Mluví i o další zprávách, které generálův odlet potvrzují, nijak je však blíže
nespecifikuje. „Také jiné zprávy tvrdí, že Šejna odletěl z Říma do USA.“197
Sedmého března tiskový tajemník Národního shromáždění dr. Mezuliánik upřesňuje
okolnosti vyšetřování a obhajuje NS, že „Národní shromáždění a jeho orgány bez
jakéhokoliv prodlení postupovaly podle článku 58 Ústavy.“

198

Avšak na závěr

připojuje: „...to ovšem neznamená, že nemohla být příslušnými orgány podniknuta jiná
opatření, která by zabránila útěku J. Šejny, tím spíše, že ze zprávy generálního
prokurátora vyplývá, že jeho trestní činnost byla státním orgánům známa nejméně měsíc
předem.“199
Zpráva o Šejnově útěku jež oficiálně potvrzena i ze strany USA. Mluvčí ministerstva
zahraničních věcí potvrdil, že Šejna je na území Spojených států a už si požádal spolu se
svým doprovodem i o povolení k trvalému pobytu. Uvádí tak zpráva generál Šejna ve
Spojených státech.200 Důležitá je zpráva Nejasnosti a dohady trvají. „Nejasnosti a
dohady kolem případu generálmajora Jana Šejny mezi veřejností zůstávají nevyjasněné.
Zpravodaj ČTK se proto během včerejšího dne dotazoval na řadě odpovědných míst o
získání podrobnějších informací. Po více než 11hodinové práci se mu podařilo získat
tato fakta:“201 Čtenářům poskytuje co nejpřesnější sled zatím zveřejněných událostí
ohledně případu Šejna a zároveň vykazuje snahu informace získat i jinou cestou, než z
oficiálních prohlášení. Dále ještě sedmého vychází článek o Šejnově kariéře.202
Osmého března se generální prokuratura vyjadřuje k případu. 203 Zdůrazňuje, že
trestní stíhání Šejny je zahájeno, byl podán návrh na souhlas k vydání a NS případ
projednává ve svém plénu. Jasně tím vyplývá, že kauza Šejna nebyla jen dílčí událostí.
Dala do pohybu spoustu orgánů politicky i bezpečnostně činných, donutila prokuraturu
se vyjadřovat, v tomto případě spíše vysvětlovat. Významným bodem ve vyjádření je
věta: „O tom, že Šejna překročil hranice do Maďarské lidové republiky, již v poledních
197 (čtk): Generál Šejna odletěl do USA?, Lidová demokracie, 6.3. 1968, roč. 24, č. 65, s. 1
198 (čtk): Národní shromáždění vznáší dotaz: Kdo umožnil útěk generála J. Šejny?, Lidová demokracie,
7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 1
199 (čtk): Národní shromáždění vznáší dotaz: Kdo umožnil útěk generála J. Šejny?, Lidová demokracie,
7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 1
200 (čtk): Generál Šejna ve Spojených státech, Lidová demokracie, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 1
201 (čtk): Nejasnosti a dohady trvají, Lidová demokracie, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 3
202 (dk): Závratná kariéra generála Šejny, Lidová demokracie, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66, s. 3
203 (čtk): Generální prokuratura k případu J. Šejny, Lidová demokracie, 8.3. 1968, roč. 24, č. 67, s. 3 –
viz Příloha č. 9
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hodinách dne 25. 2. a ve večerních hodinách téhož dne do Federativní socialistické
republiky Jugoslávie, byla vojenská prokuratura informována dne 29. 2. 1968.
Bezprostředně poté bylo zjištěno, že Šejna překročil v poledních hodinách 26.2. hranice
do Itálie. Na základě těchto zjištění bylo připravováno opatření k vydání Šejny ke
stíhání československým orgánům. Než to mohlo být oficiálně provedeno, zahraniční
tisk uváděl, že Šejna odletěl dne 29.2. do USA.“ 204 Z tohoto sdělení vyplývá, že vláda
informovala sdělovací prostředky bez zásadního zpoždění, protože informace musela
být předána nejpozději prvního března, aby zpráva mohla vyjít v novinách března
druhého. Osmého ještě vychází zpráva z Washingtonu. Kromě vyjádření mluvčího
amerického ministerstva zahraničí McCloskeyho, které je citováno stejně i v ostatních
dvou denících, Lidová demokracie se jako jediná odkazuje na Associated Press, který
podle vyjádření úředních činitelů píše, že pravděpodobnost vydání generála Šejny
Československu je slabá.205
Devátého vychází v Lidové demokracii zpráva o vyloučení J. Šejny z
předsednictva Národního shromáždění a nadcházejícím rozhodnutí voličů o Šejnově
odvolání z řad poslanců.206 Pak také Lidová demokracie informuje o návštěvě čs.
velvyslance dr. Dudy ve Spojených státech. ČTK dodává: „Zpravodaj ČTK ve
Washingtonu Vladimír Till požádal oficiálně dopisem tiskový odbor ministerstva
zahraničních věcí USA o umožnění rozhovoru s generálem Šejnou. Odpověď na jeho
žádost dosud nedošla. ČTK se tři dny snaží prostřednictvím svého zpravodaje ve
Washingtonu zjistit, kde je generál Šejna a kdo se o něj stará.“ 207 ČTK se obrátila i na
americké agentury AP a UPI, ale nezískala žádné další materiály. Původní článek
Lidové demokracie o Šejnovi nese titulek Znal jsem generála Jana Šejnu
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výpovědi pana J. F., jenž u Šejny pracoval jako řidič. „Všech známostí dovedl chytře
využívat ve svůj prospěch. K jeho přátelům patřili i lidé nejvýše postavení....Třebaže
svou rodinu zanedbával, o své milenky stávající i bývalé a jejich hmotné zájmy pečoval
vždy vzorně.“209 Lidové demokracii se povedlo získat soukromé informace, které
přispěly k tomu, že z útěku Šejny vznikla plnohodnotná aféra nejen s politickými a
kriminálními, ale i s bulvárními prvky.
204 (čtk): Generální prokuratura k případu J. Šejny, Lidová demokracie, 8.3. 1968, roč. 24, č. 67, s. 3 –
viz Příloha č. 9
205 (čtk): Pravděpodobnost vydání generála J. Šejny je slabá, Lidová demokracie, 8.3. 1968, roč. 24, č.
67, s. 3
206 (čtk): Šejna se sám vyloučil z řad poslanců NS, Lidová demokracie, 9.3. 1968, roč. 24, č. 68, s. 1
207 (čtk): ČSSR žádá o vydání J. Šejny, Lidová demokracie, 9.3. 1968, roč. 24, č. 68, s. 1
208 (dk): Znal jsem generála Jana Šejnu, Lidová demokracie, 9.3. 1968, roč. 24, č. 68, s. 5
209 (dk): Znal jsem generála Jana Šejnu, Lidová demokracie, 9.3. 1968, roč. 24, č. 68, s. 5
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Desátého stejně jako v ostatních denících jen krátká zpráva: „Prezident republiky
A. Novotný zbavil J. Šejnu vojenské hodnosti a odebral mu všechna vyznamenání.“ 210
Jedenáctého originálně v Lidové demokracii poezie inspirovaná Šejnou.211 Báseň
generálská hra paroduje Šejnovu osobnost. „Chtěl jsem být kdysi generálem a v boji
vydobýt si řád […] Stačí mít funkci, drzé čelo a navíc vlivné přátele […] Musíš se
ovšem zdokonalit a hrát jako sám generál, a zavčas taky kufry sbalit“ Posledním
veršem autor přemýšlí o zapojení dalších osob: „Však otázka je ještě nutná, zda na tu
hru by stačil sám...“
Dvanáctého využívá Lidová demokracie jako zdroj agenturu Reuter. „Žádost
generála Šejny o politický azyl ve Spojených státech se zatím studuje a dosud o ní
nebylo rozhodnuto.“212
Třináctého března přináší Lidová demokracie přetištění projevu ministra národní
obrany generála B. Lomského odvysílaného v televizi. Celý projev má veřejnosti
navrátit důvěru v armádu. „Naše veřejnost se nesčetněkrát přesvědčila a přesvědčuje se
i nyní, po lednovém plénu ŮV KSČ, o pevném postoji vojáků, kteří si zasluhují plnou
důvěru strany a lidu.“213
Čtrnáctého března obsahuje zpráva ze zasedání vlády obecné zmínky o postupu
státních orgánů v kauze Šejna. „Vláda byla informována ministrem vnitra, ministrem
národní obrany a hlavním vojenským prokurátorem o stavu šetření trestné činnosti J.
Šejny. Po důkladném prošetření všech souvislostí se k případů vrátí a vyvodí z něho po
linie státních orgánů přísné závěry a důsledky.“214 Na straně pět vychází článek s
titulkem Autoři psali, Šejna inkasoval honoráře.215 Zveřejňuje další svědectví člověka z
okruhu Šejnových známých, konkrétně politického zástupce velitele ženijního vojska v
Litoměřicích B. B. „Špatnou zkušenost učinil se Šejnou vojín V. I., který svůj literární
pokus předložil Šejnovi k posouzení, tento však toho zneužil a postaral se o publikování
tohoto díla, které však měl vydávat za plod svého ducha.“216 Svědectví bylo i

210 Prezident republiky A. Novotný zbavil J. Šejnu vojenské hodnosti a odebral mu všechna
vyznamenání, Lidová demokracie, 1O.3. 1968, roč. 24, č. 69, s. 1
211 (gama): Pondělní rozhlásek : Generálská hra, Lidová demokracie, 11.3. 1968, roč. 24, č. 70, s. 3 více
viz Příloha č. 10
212 (Reuter): O Šejnově azylu nerozhodnuto, Lidová demokracie, 12.3. 1968, roč. 24, č. 71, s. 1
213 (dk): Vojáky nelze posuzovat podle jedné černé ovce, Lidová demokracie, 13.3. 1968, roč. 24, č. 72,
s. 1
214 (čtk): Významná rozhodnutí pro hospodářský rozvoj, Lidová demokracie, 14.3. 1968, roč. 24, č. 73,
s. 1
215 (dk): Autoři psali, Šejna inkasoval honoráře, Lidová demokracie, 14.3. 1968, roč. 24, č. 73, s. 5
216 (dk): Autoři psali, Šejna inkasoval honoráře, Lidová demokracie, 14.3. 1968, roč. 24, č. 73, s. 5
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ověřováno. „Pravdivost těchto údajů jsme si ověřili dotazem u pracovníka Čs. státního
filmu dr. J. D...“.217
Patnáctého března na titulní straně v Lidové demokracii vychází zpráva ČTK o
předání zatykače na Šejnu americké straně. „13. března navštívil velvyslanec ČSSR dr.
K. Duda tajemníka pro evropské záležitosti na americkém ministerstvu zahraničních
věcí W. Stoesseda a odevzdal mu nótu [...] V souladu s ustanovením úmluvy byl k čs.
nótě připojen zatýkací rozkaz vyššího vojenského prokurátora na Jana Šejnu.“218 Hned
pod touto zprávou je poznámka s titulkem S občanským průkazem do USA. „Ne, není to
žádné nové a ulehčující pro cesty do Spojných států. Alespoň pro každého ne. […]
Zatímco Šejna měl diplomatický pas (vlastnil jej prý už roku 1965)a jeho syn (jako syn
poslance měl na to nárok) jel na stejný doklad, měla Šejnova milenka pouze přílohu k
občanskému průkazu. A tuto přílohu si dokonce zapomněla doma, takže se ke hranici
vydala bez ní. Byla jí prý vystavena až na místě.“ 219 Další publicistický článek Šejna
vzdělání předstíral: Nemá ani měšťanku. Autor jej zahajuje slovy: „Když dávám do
novin zprávu o Rupertu Samotrhovi, který před očima pěti svědků sekerou zabil vlastní
manželku a k činu se přiznal, nemohu uvést jeho celé jméno […] Je to tak správné,
protože o jeho vině ještě nerozhodl soud. V tomto článku však nechci psát o bývalém
generálmajoru Janu Š., jelikož dotyčný, tedy Jan Šejna, se sám postaral o dostatečnou
publicitu ve světovém tisku. Ani tak ovšem nemohu nic psát o jeho podvodech se
semínky, protože jednak nic podrobného mi o tom není známo a jednak tu nevyřkl své
slovo soud. Mohu však psát o tom, co vypráví o mládí přičinlivého junáka pamětnice
těch dob.“220 Dále vypráví sedmdesátiletá paní Anežka Skalická: „Paní Skalická
vypravuje o rodině Šejnových, kteří chtěli mít z Jeníčka velebníčka.“. 221 Následují
vzpomínky pí Skalické na Šejnu.222 Na stejné straně je ještě otištěno vyjádření
Národního shromáždění. „Národní shromáždění bylo požádáno o vydání, nikoli střežení
Šejny.“223
Šestnáctého března je citován deník Evening Star. „Šejna zpívá jako ptáček.“224
217 (dk): Autoři psali, Šejna inkasoval honoráře, Lidová demokracie, 14.3. 1968, roč. 24, č. 73, s. 5
218 (čtk): Československá nóta vládě USA, Lidová demokracie, 15.3. 1968, roč. 24, č. 74, s. 1
219 (Ts): S občanským průkazem do USA, Lidová demokracie, 15.3. 1968, roč. 24, č. 74, s. 1
220 (br): Šejna vzdělání předstíral: nemá ani měšťanku, Lidová demokracie, 15.3. 1968, roč. 24, č. 74, s.
3 - viz Příloha č. 11
221 (br): Šejna vzdělání předstíral: nemá ani měšťanku, Lidová demokracie, 15.3. 1968, roč. 24, č. 74, s.
3 - viz Příloha č. 11
222 Viz Příloha č. 11
223 (čtk): Národní shromáždění požádáno o vydání, nikoli střežení Šejny, Lidová demokracie, 15.3.
1968, roč. 24, č. 74, s. 3
224 (čtk): Šejna „zpívá“ jako ptáček, Lidová demokracie, 16.3. 1968, roč. 24, č. 75, s. 1- viz příloha č. 12
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Dvacátého vychází zpráva o neumožnění zpravodaji ČTK vidět Šejnu.
„Americké ministerstvo zahraničních věcí v úterý oficiálně uvědomilo zpravodaje ČTK
V. Tilla ve Washingtonu, že nemůže vyhovět jeho žádosti, aby mu umožnilo setkání a
rozhovor s Janem Šejnou. […] Zpravodaj ČTK žádal státní department o interview se
Šejnou 8. března a urgoval odpověď znovu o týden později.“225
Dvacátého prvního vychází zpráva o zbavení Šejny mandátů poslance
Národního shromáždění a Ministerstvo národní obrany „považuje za nutné veřejnost
informovat o tom, že k vyšetření rozsahu a důsledků zrady bývalého generála Jana
Šejny v oblasti vojensko-odborné pracuje na ministerstvu zvláštní komise, kterou vede
generální inspektor Čs. Lidové armády K. Rusov.“226 Ve stejný den ještě odpovídá na
stránce Lidové demokracie zástupce náčelníka generálního štábu generálmajor J.
Čepický na dotazy novinářů. „Šejna toho znal mnoho nejen o problematice armády,
nýbrž i o situaci ve vrcholných orgánech tohoto státu. […] O výsledku šetření bude jak
vojenská, tak i civilní veřejnost pravdivě informována.“227 Novináři se také ptali, proč se
představitelé armády nevyjádřili k případu dříve. „Na tuto otázku odpověděl generál
Čepický, že hned po lednovém plénu se sešel armádní generál Lomský s prvním
tajemníkem ÚV KSČ A. Dubčekem a vyjádřil pozitivní postoj k plénu všech příslušníků
ČSLA. Pak byl armádní generál Lomský na léčení v Karlových Varech a generál Rytíř
byl nemocen. Po svém návratu z lázní se Lomský zúčastnil konzultace v Moskvě i v
Praze, pak porad se Sofií, proto také jeho pozdní vystoupení v televizi.“228
Dvacátého čtvrtého vychází krátká zpráva o předání průkazných dokumentů o
Šejnově trestné činnosti americké straně.

225 (čtk): Zpravodaj ČTK nemůže vidět Šejnu, Lidová demokracie, 20.3. 1968, roč. 24, č. 79, s. 2 – viz
Příloha č. 6
226 (čtk): Šejna zbaven mandátu, Lidová demokracie, 21.3. 1968, roč. 24, č. 80, s. 1
227 (dk): Šejna měl bezmeznou důvěru nejvyšších, Lidová demokracie, 21.3. 1968, roč. 24, č. 80, s. 5
228 (dk): Šejna měl bezmeznou důvěru nejvyšších, Lidová demokracie, 21.3. 1968, roč. 24, č. 80, s. 5
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9. Závěr
Na počátku práce jsem si stanovila tři hypotézy. Nyní se pokusím popsat, zda se
analýzou článků potvrdily.
Pražské jaro jistě bylo obdobím, kdy média změnila alespoň dočasně svou roli a
přestala být nástrojem politiků a režimu. Média měla začít fungovat podle teorie
sociální odpovědnosti,229 která média staví do role „hlídacího psa“ demokracie a má bdít
nad ochranou dobra před zlem. Národní shromáždění se najednou muselo začít
zodpovídat ze svého postupu. Vybrané deníky místy poukazovaly na podivný postup
vyšetřujících orgánů a státního aparátu. Potvrdila se tedy má hypotéza „Československý
tisk kritizoval postup státních i armádních činitelů.“.
Analyzované deníky slouží společnosti a snaží se podpořit spravedlnost.
Otázkou je, nakolik kopírují stanoviska politiků vůči generálu Šejnovi. Zatímco Rudé
právo užívá téměř pouze oficiální zdrojů (generální prokuratury, vláda, tajemník
ministerstva zahraničí apod.), Lidová demokracie a Svobodné slovo hledají i další
zdroje mezi lidmi mimo politiku. Otázkou však je, zda sousedka, které Šejnu znala v
mládí230, je důvěryhodný zdroj.
Tisk však bezpochybně začal využívat i jiných zdrojů, než oficiálních
prohlášení. Využívány byly informace zahraničních novin a agentur. Platí tedy i
hypotéza „Československý tisk využíval pro získání informací jako zdroj nejen ČTK a
další oficiální tisková prohlášení.“Novináři mohli uplatnit investigativní způsob práce,
což dokazují použité žánry jako například reportáž nebo komentář. Také zpravodaj ČTK
se pokusil získat rozhovor se Šejnou, ač mu to nakonec nebylo umožněno.
Kauza generál Šejna odhalila, že režim má rozhodně více chyb, než připouštěl.
Pravděpodobně urychlila i konec prezidenta Antonína Novotného v jeho funkci. Dále se
na kauze dá dobře demonstrovat, že v období pražského jara se média snažila
informovat podrobně a pravdivě. Potvrdila se i má poslední hypotéza „Československý
tisk se snažil pravdivě informovat o průběhu vyšetřování útěku generála Šejny.“.

229 Čtyři teorie tisku Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm 1956
230 (br): Šejna vzdělání předstíral: nemá ani měšťanku, Lidová demokracie, 15.3. 1968, roč. 24, č. 74, s.
3
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Dále bych ještě ráda shrnula několik poznatků nesouvisejících přímo se zadáním
práce, ale majících vypovídající hodnotu o práci tehdejšího tisku.
Všechny tři deníky poprvé o kauze informovaly ve stejný den – 2. března.
Odvíjelo se to od prohlášení generální prokuratury a předání informací ČTK. ČTK byla
vůbec drtivě převažujícím zdrojem zpráv o Šejnovi ve všech třech denících.
Rudé právo jednoznačně nejméně z tří vybraných deníků využívalo první stranu
k otištění zpráv o Šejnovi. Postoj redakce z toho plynoucí může být, že útěk a činnost
Šejny není natolik zásadní zprávou, aby si zasloužila četněji první stranu deníku.
Otázkou je, nakolik se redakce musela řídit postojem státních orgánů. Pravděpodobně
asi výrazně, protože většina zpráv jsou vyjádření oficiálních představitelů (předseda
národního shromáždění, vláda, mluvčí amerického ministerstva zahraničí) získaná
většinou skrz ČTK. Komentář Rudé právo přineslo pouze jeden231. Autor zde mluví za
veřejnost a kritizuje způsob informování generální prokuraturou. „Pozastavme se nad
některými fakty sdělenými Generální prokuraturou...“232 Lidová demokracie a Svobodné
slovo prokázaly větší míru investigativní práce, například reportáží Chalupa pro <sladký
život>233 či vzpomínkami jeho řidiče Znal jsem generála Jana Šejnu234.
Touto prací jsem se seznámila se způsobem informování tisku v období
pražského jara. Zaujala mne zjevná snaha o kvalitnější a pravdivější informování
čtenářů, která však byla do určité míry limitována zdroji. Změna v práci novinářů však v
období pražského jara patrná je.

231 VANĚČEK F.: Otázky nad případem, Rudé právo, 6.3. 1968, roč. 48, č. 65, s. 2
232 VANĚČEK F.: Otázky nad případem, Rudé právo, 6.3. 1968, roč. 48, č. 65, s. 2
233 KRÁSA, P. : Chalupa pro <sladký život> Svobodné slovo, 9.3. 1968, roč. 24, č. 68, s. 3
234 (dk): Znal jsem generála Jana Šejnu, Lidová demokracie, 9.3. 1968, roč. 24, č. 68, s. 5
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11.Summary
Bachelor’s thesis „General Sejna´s case“ describes how the three contemporary daily
newspapers reported on the events of general Sejna´s case. In particular news, which
dealt with Sejna´s flight from prosecution, investigation process and impact on political
environment and army.
By analyzing articles about the general Sejna´s case in newspapers (Rude pravo,
Lidova Demokracie, Svobodne slovo), the thesis intends to trace investigative and
critical journalism, types of sources and true information in the way Czechoslovakian
newspapers described this event.
The thesis concludes that Czechoslovakian press produced both investigative reports
and critical comments. Czechoslovakian press used foreign or special sources and was
looking forcorrect information according to political and public situation in the Prague
Spring.
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13.Přílohy
Příloha č. 1: Akční program KSČ – vybrané pasáže
Jen na základě zákona, který stanoví, co je protispolečenské - což u nás stanoví
hlavně trestní zákon -, lze podobné omezení uplatnit. ÚV KSČ považuje za nutné v
nejbližší době přesněji než dosud vymezit tiskovým zákonem, kdy může státní orgán
zakázat šířit určitou informaci (v tisku, rozhlasu, televizi apod.-, a vyloučit možnost
faktické předběžné cenzury. Je nutno překonat opožďování, zkreslování a neúplnost
informací, odstranit neodůvodněné utajování politických a hospodářských skutečností,
zveřejňovat roční výsledky hospodaření podniků, zveřejňovat i alternativní návrhy
různých opatření a řešení, rozšiřovat dovoz a prodej zahraničního tisku. Vedoucí
představitelé státních, společenských a kulturních organizací jsou povinni pořádat
pravidelně tiskové konference a vystupovat k aktuálním otázkám v televizi, rozhlasu a
tisku. V tisku je nutno umožnit odlišení oficiálních stanovisek státu, orgánů strany a
publicistiky; zejména stranický tisk má vyjadřovat vlastní život strany, vývoj i kritické
střetávání různých názorů mezi komunisty apod. a nemůže být ztotožňován plně s
oficiálními stanovisky státu.
Strana si uvědomuje, že demokratizační proces se mohou pokusit zneužít ideologičtí
odpůrci socialismu. V současné etapě vývoje v podmínkách naší země však platí zásada,
že buržoazní ideologii lze čelit jen otevřeným ideovým bojem před tváří všeho lidu.
Získávat lidi pro ideje a politiku strany lze jen bojem opřeným o praktickou činnost
komunistů ve prospěch lidu, o pravdivou a úplnou informaci, o vědecký rozbor. Věříme,
že v takovém boji všechny složky naší společnosti přispějí aktivně k vítězství pravdy,
která je na straně socialismu.
V současném období musí vzrůst aktivnost a zodpovědnost vydavatelství, šéfredaktorů,
všech členů strany a pokrokových pracovníků v masových komunikačních prostředcích
za probojovávání socialistických idejí a realizování politiky strany, Národní fronty a
státu.

Právními normami je třeba přesněji zaručit svobodu projevu i menšinových zájmů a
názorů (opět v rámci socialistických zákonů a v souladu se zásadou, že rozhodnutí se
řídí vůlí většiny). Právně přesně zaručit ústavní svobodu pohybu, zejména výjezd
našich občanů do zahraničí; jde hlavně o to, aby občan měl právní nárok i na
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dlouhodobější nebo trvalý pobyt v cizině a aby lidé nebyli bezdůvodně stavěni do
postavení emigrantů; zároveň je nutno zákonem chránit i zájmy státu, např. pokud jde o
odliv některých kategorií specialistů apod.
Za nejnaléhavější úkoly, závislé na novém hospodaření s prostředky na kulturu v
celostátním měřítku, pokládáme: zaručit hmotnou péči o tvůrce významných kulturních
hodnot; odstranit nesprávnosti v honorářovém, mzdovém, důchodovém a daňovém
systému v kultuře; v co nejkratší době pokrýt celé území republiky kvalitním
rozhlasovým a televizním signálem, zahájit v roce 1970 vysílání druhého televizního
programu; urychleně překonávat havarijní stav polygrafie; zabezpečit pro tisk a
nakladatelství víc polygrafického papíru v žádoucím sortimentu; zlepšit péči o umělecké
památky a zachránit umělecká řemesla, mj. i tím, že se zde vytvoří prostor pro
družstevní či osobní podnikání.
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Příloha č. 2: (čtk): Sdělení generální prokuratury, Rudé právo, 2.3. 1968, roč. 48, č.
61, s. 2 (text článku)
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Příloha č. 3:(lc): Šejnova činnost na Litoměřicku, Rudé právo, 9.3. 1968, roč. 48, č.
68, s. 2 (text článku)
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Příloha č. 4: (čtk): K útěku gen J. Šejny, Rudé právo, 7.3. 1968, roč. 48, č. 66, s. 2
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Příloha č. 5: (čtk): Americká špionáž vyslýchá J. Šejnu, Rudé právo, 16.3. 1968,
roč. 48, č. 75, s.1 (text článku)
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Příloha č. 6: (čtk): Zpravodaj ČTK nemůže vidět Šejnu, Rudé právo, 20.3. 1968,
roč. 48, č. 78, s. 7 (text článku)
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Příloha č. 7: (čtk): Generál major J. Šejna asi v Itálii, Lidová demokracie, 5.3. 1968,
roč. 24, č. 64, s. 1 (text článku)
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Příloha č. 8: (čtk): Vláda ukládá vyšetření případu J. Šejny, Lidová demokracie,
8.3. 1968, roč. 24, č. 67, s. 1 (text článku)
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Příloha č. 9: (čtk): Generální prokuratura k případu J. Šejny, Lidová demokracie,
8.3. 1968, roč. 24, č. 67, s. 3 (text článku)
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Příloha č. 10: (gama): Pondělní rozhlásek : Generálská hra, Lidová demokracie,
11.3. 1968, roč. 24, č. 70, s. 3 (text básně)
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Příloha č. 11: (br): Šejna vzdělání předstíral: nemá ani měšťanku, Lidová
demokracie, 15.3. 1968, roč. 24, č. 74, s. 3 (text článku)
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Příloha č. 12: (čtk): Šejna „zpívá“ jako ptáček, Lidová demokracie, 16.3. 1968, roč.
24, č. 75, s. 1 (text článku)
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Příloha č. 13: (sč): K aféře generála Šejny, Svobodné slovo, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66,
s. 1 (text článku)
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Příloha č. 14: (sč): K aféře generála Šejny, Svobodné slovo, 7.3. 1968, roč. 24, č. 66,
s. 3 (text článku)
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Příloha č. 15: Sekretariát ministra NO : Velení armády k případu J. Šejny,
Svobodné slovo, 8.3. 1968, roč. 24, č. 67, s. 1 (text článku)
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Příloha č. 16: (sč) : Kariéra Jana Šejny, Svobodné slovo, 8.3. 1968, roč. 24, č. 67, s.
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