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Anotace 

Bakalářská práce „Karel Jíše – novinář a 

překladatel“ pojednává o životě žurnalisty Karla Jíšeho, 

který se narodil v Plzni. Po studiích na tamním gymnáziu 

absolvoval na univerzitě v Praze několik semestrů 

sociologie a medicíny. Poté se začal věnovat 

žurnalistice, a to nejprve na tiskovém oddělení 

ministerstva zahraničí, odkud přešel do deníku Tribuna. 

Největšího profesních úspěchů dosáhl v deníku České 

slovo vydavatelství Melantrich.  

V práci je kladen důraz na období druhé světové války, 

kdy byl Jíše nařčen z kolaborace, kvůli čemuž utekl 

z republiky. V emigraci působil v československé 

informační službě. Po návratu do republiky opět pracoval 

v Melantrichu, ale v roce 1952 byl zadržena a uvězněn. 

Po třech letech byl na základě amnestie propuštěn. Práce 

sleduje Jíšeho vazby na politicky činné osobnosti a 

prolínání jeho novinářské práce s politickou 

angažovaností. 

 

 

Annotation 

My bachelor paper „Karel Jíše – journalist and 

translator“ is describing Jíše´s life. Jíše was born in 

Pilsen. When he graduated from grammary school in Pilsen 

he moved to Prague, where he attended a few terms of 

sociology and medicine at the Charles-Ferdinand 
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University. After that he started working for the 

Ministry of Foreign Affairs – this was his begining of a 

carrier journalist. Then he worked for the daily Tribuna. 

The most important part of his life was his work for the 

daily České slovo in the corporation Melantrich. 

In this paper I emphasised the period of the World War 

Two, when Jiše was accused of collaboration with the 

Nazis and this is the reason why he left the ČSR. During 

his emigration he worked in the Czechoslovak 

informational service. He again worked for Melantrich 

after he came back in ČSR but in 1952 he was imprisoned. 

Jíše was freed three years later thanks to  amnesty. The 

bachelor paper is looking for Jíše´s connection with 

important political personalities and the influence of 

politics on journalism.  
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Úvod 

 

Titul bakalářské práce byl oproti tezím upraven, 

protože při vypracování tezí jsem využíval materiály, 

které uváděly, že Jíše se kromě novinařiny zabýval také 

překladatelstvím z němčiny. Jíše sice disponoval bohatou 

jazykovou výbavou, a přestože překládal nejrůznější 

materiály, mezi dostupnými archiváliemi se konkrétní 

překlady z němčiny nedochovaly. 

Práce je rozdělena do čtyř oddílů, přičemž první 

tři jsou vedeny chronologicky. V první části se zabývám 

Jíšeho původem, studii a jeho prvními vazbami 

k novinařině. Důraz je kladen na jeho působnost na 

tiskovém oddělení ministerstva zahraničních věcí, na 

práci v deníku Tribuna, a zejména na vydavatelský 

koncern Melantrich, kde Jíše pracoval celá třicátá léta 

v deníku České slovo, a to nejprve jako redaktor, a 

postupně se vypracoval až na pozici šéfredaktora. 

V prostředním oddíle se věnuji podezření, že Jíše 

patřil mezi kolaboranty, a tudíž i aktivistické novináře. 

Z dostupných materiálů jsem se snažil popsat, jaká byla 

situace v republice po německé okupaci a také uvnitř 

Melantricha. Pokusil jsem se uvést důvody, proč bylo na 

Jíšeho pohlíženo jako na kolaboranta, kvůli čemuž měl 

problémy během celého pobytu v exilu. 

Důležitou součástí je kapitola o Jíšeho činnosti 

v emigraci. Po odchodu z republiky pracoval v několika 

zemích jako zpravodaj československé informační služby. 

Uvádím konkrétní příklady jeho činnosti v Bělehradu a 

v Istanbulu a následný konflikt s Národním výborem 

v Anglii. 

V poslední části vedené chronologicky popisuji 

Jíšeho návrat do Československa, kde byl od té doby 

sledován agenty z ministerstva vnitra. Jeho život 
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v Praze nebyl jednoduchý, sice opět začal pracovat jako 

šéfredaktor ve Svobodném slově v Melantrichu, ale v té 

době čelil velkým politickým tlakům i nepříjemným 

nařčením ze strany svých kolegů. Nakonec byl v roce 1952 

zadržen a uvězněn. 

O tři roky později byl z vězení propuštěn. 

Z posledního zachovaného Jíšeho dopisu v Národním 

archivu je ovšem patrné, že jeho zdraví bylo podlomené. 

Změna režimu a věznění Jíšeho doslova zlomily. Z dopisu 

tajemníkovi Svazu československých novinářů vyplývá, že 

změnil své přesvědčení a smýšlení, a byl smířen se 

stávajícím režimem.  

V závěrečném čtvrtém oddíle jsem se pokusil 

přiblížit Jíšeho vztah a vazby k Edvardu Benešovi, 

kterého znal osobně, a dokonce o něm napsal knihu. 

Stručně se také věnuji jeho překladatelským a 

spisovatelským aktivitám. 

Podklady jsem čerpal zejména z Národního archivu 

v Praze, kde je k Jíšemu celý fond obsahující dvanáct 

krabic materiálů, také jsem prošel archiválie z fondu 

Policejního ředitelství a také fondu Archivu Syndikátu 

novinářů. Dále jsem využil imatrikulačních listin 

z archivu Univerzity Karlovy v Praze, prošel jsem 

materiály z Památníku národního písemnictví v Praze, a 

také z Archivu ministerstva vnitra v Praze. V posledním 

jmenovaném jsou zachovány zejména informace o Jíšeho 

působnosti v emigraci během druhé světové války a po 

návratu zpět do vlasti. 

Jelikož k Jíšemu nebyla doposud napsána souhrnnější 

práce, využíval jsem odborné texty, slovníky, beletrii 

či diplomové práce dostupné v knihovně Fakulty 

sociálních věd UK a v Národní knihovně v Praze. Velice 

přínosné pro mě byly paměti Jaroslava Šaldy „Budování 

tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho 
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obrana za německé okupace“, kde jsem se podrobněji 

dozvěděl o Jíšeho útěku do emigrace. Šalda byl v té době 

generální ředitel Melantrichu. Jeho vzpomínky jsou 

zároveň uceleným obrazem doby, popisuje například 

těžkosti za německé okupace. V tomto ohledu jsem využil 

i paměti Julia Firta „Knihy a osudy“. Firt v knize 

vystihuje dobu první poloviny dvacátého století, zejména 

na poli novinářském a knižním. Působil totiž jako 

ředitel tehdy jednoho z největších nakladatelství v zemi 

- Borový.  

Pro pochopení těžkostí novinářské práce v době 

protektorátu jsem prošel i stenografické zápisy 

z tiskových porad „Český tisk pod vládou Wolfganga 

Wolframa von Wolmara“ či příspěvek „Národní 

aktivismus“ publikovaný ve Sborníku Národního muzea 

v Praze. 

Pro Jíšeho kariéru byla stěžejní práce ve 

vydavatelském koncernu Melantrich, jelikož však 

dějiny Melantrichu také nejsou obsáhleji zpracované, 

čerpal jsem zejména z knihy „Melantrich 1898-1998: 

nepodlehne ani ohni ani meči“, jejímž autorem je Vojtěch 

Fejlek. 

V oddělení časopisů Knihovny Národního muzea 

v Praze jsem prošel některá vydání Českého slova a také 

Večerního Českého slova z konce třicátých let a následně 

také Svobodné slovo z konce čtyřicátých let. 

Hlavním podkladem pro moji práci byl nakonec 

„Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního 

českého denního tisku v letech 1939 až 1945“. Kniha však 

obsahuje několik věcných chyb, například nepřesné údaje 

o Jíšových překladatelských aktivitách či špatný údaj o 

jeho návratu po skončení druhé světové války zpět do ČSR. 

Pro poznámkový aparát jsem v několika případech 

využil třetí díl „Dějin československé žurnalistiky“ i 
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internetových zdrojů, protože jsem v odborné literatuře 

nenašel informace k některým vojenským osobnostem, které 

se účastnily druhé světové války a které měly vazby na 

Jíšeho. 

I přes vynaložené úsilí se mi některé údaje 

nepodařilo zjistit, jedná se zejména o časová vymezení 

Jíšeho působnosti v konkrétních zemích za jeho pobytu v 

exilu, ale i přesného určení jeho postupu na nejrůznější 

funkce, zejména ve vydavatelství Melantrich. Prošel 

některá vydání novin, kde však v tiráži jeho jméno 

nebylo zmíněno. Ze  zkratek redaktorů u jednotlivých 

textů také nebylo možné poznat, jak často se na konci 

třicátých a posléze čtyřicátých let na novinách autorsky 

podílel. 

Závěrem bych chtěl poděkovat docentce Barbaře 

Köpplové za její cenné rady a pomoc při občasných 

nesnázích při hledání adekvátních podkladů k této práci, 

a zejména a za její ochotu a čas k průběžným konzultacím. 

Další dík patří archivářce Národního archivu v Praze 

Vlastě Měšťákové.  
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1. Jíšeho cesta k novinařině 
1.1 Od studií k ministerstvu zahraničí 

 

Karel Jíše se narodil v Plzni 14. listopadu 1891. 

Pochází z živnostenské rodiny – jeho rodiče Jan a Marie 

měli celkem pět dětí. Jíšeho otec se podle 

imatrikulačního zápisu z univerzity živil jako kovářský 

mistr. Jíše absolvoval v Plzni českou obecnou školu a 

následně České gymnázium.1  

Poté odešel na studia do Prahy, kde se čtyři 

semestry věnoval medicíně (v letech 1911-1913). 2  Podle 

záznamů z Národního archivu měl také studovat osm 

semestrů sociologie na Filosofické fakultě Karlo-

Ferdinandovy univerzity. 3  Takové záznamy však archiv 

univerzity nemá. Studia na univerzitě nedokončil – podle 

dobových publikací kvůli světové válce.  

Jíše uměl několik cizích jazyků – srbštinu, 

francouzštinu, němčinu a slovenštinu.4 

Do mediální sféry vstoupil poprvé v dubnu 1920, 

když začal pracovat na tiskovém oddělení ministerstva 

zahraničních věcí. Byl přidělen do III. sekce, tzv. 

zpravodajské. Zde končí v září 1921, ale ještě téhož 

měsíce začal pracovat jako redaktor v deníku Tribuna, 

kde působil až do roku 1927. 

Na přihlášce do Syndikátu československých novinářů 

z října 1926 uvádí, že jeho měsíční plat v Tribuně činil 

čtyři tisíce korun československých. (Členem novinářské 

                                                 
1 BLODIGOVÁ, Alexandra, et al. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého 

denního tisku v letech 1939 až 1945. Praha : Matfyzpress, 2007. 159 s. 
2 Archiv Univerzity Karlovy v Praze, studijní zápisy mediků z let 1911-1913 
3 NA, f. Karel Jíše, kart. 2 
4  NA, f. ASYN, členská přihláška do Syndikátu československých novinářů z 15. října 1921. 

V přihlášce vyškrtl angličtinu, kterou se zřejmě naučil později, protože během emigrace za druhé 

světové války angličtinu využíval, dokonce z ní překládal do češtiny. 
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obce byl již od roku 1920.) V deníku působil jako 

parlamentní zpravodaj a psal úvodníky. Na začátku roku 

1925 mu ministerstvo zahraničních věcí přidělilo 

novinářské stipendium ve výši šesti tisíc švýcarských 

franků na studijní cestu do Anglie a Francie. 

František Sekanina o něm píše: „V nesčetných 

článcích a úvahách o zahraniční a vnitřní politice je 

jedním z předních zastánců národního dorozumění uvnitř 

hranic republiky a mezistátní dohody evropských států. 

Je členem Panevropské unie v Československu.“ 5  V deníku 

Tribuna skončil v roce 1927. 

V roce 1924 krátce pracoval v redakci Národních 

listů 6 , kde byl odpovědným redaktorem večerního vydání 

(od dubna do července). V roce 1929 také krátce psal pro 

list Telegraf7, a to jako odpovědný redaktor.8  

Kromě cesty do Francie a Anglie jako novinář 

vycestoval i do Maďarska. „Podle zprávy Papouška z III. 

sekce MZV ze dne 26. května 1933 měl se konat 6. června 

1933 v Budapešti Mezinárodní kongres federace novinářů, 

                                                 
5 SEKANINA, František, et al. Album representantů. Praha: Umělecké nakladatelství Josef Zeibrdlich, 

1927. 990 s. 
6 Národní listy – Deník patřil mezi nejvýznamnější české noviny. Národní listy začal 1. ledna 1861 

vydávat Julius Grégr. Deník vlastnila jeho rodina do roku 1910. Ve druhé polovině 19. století dosáhl 

nákladu deset tisíc výtisků. Noviny se věnovaly jak vnitropolitickým, tak i zahraničním tématům či 

kultuře. Po roce 1918 začala úroveň listu upadat, klesl i počet abonentů. Během první republiky 

působily jako tiskový orgán Československé národní demokracie. V době okupace se pak staly 

ústředním listem kolaborujícího Národního souručení. V dubnu 1941 bylo zakázáno jejich vydávání. 

(Pramen: VRBENSKÁ, Františka. Univerzální sušicí komora zachraňuje vzácné knihy. Knihovna 

[online]. 2007, roč. 18, č. 1, s. 99-106 [cit. 2009-02-14]. Dostupný z WWW: 

<http://knihovna.nkp.cz/knihovna71/vrben.htm>.) 
7 Telegraf  - List vydavatelství Melantrich (nár. soc. deník). Vycházel v letech 1929-1941. Telegraf měl 

v roce 1935 náklad 18 tisíc výtisků. List vznikl jako snaha ubránit se upadajícímu zájmu čtenářů a 

zároveň jako konkurence senzacechtivým novinám koncernu Tempo. Vydávání listu bylo zakázáno 

během protektorátu. Vydávání deníku listu (Pramen: BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, 

RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky : III. díl Český a slovenský tisk v letech 1918-

1944. Praha: Novinář, 1988. 315 s.) 
8 BLODIGOVÁ, Alexandra, et al. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého 

denního tisku v letech 1939 až 1945. Praha : Matfyzpress, 2007. 159 s. 
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na který byl delegován redaktor Karel Jíše. Na 

potvrzence z 26. května 1933 je podepsán Jíše, že přijal 

částku 3.000 Kč na úhradu výdajů spojených s pobytem 

v Budapešti.“9  

 

1.1.1 III. sekce ministerstva zahraničních věcí 

 

III. sekce (takzvaně zpravodajská) ministerstva 

zahraničních věcí vznikla krátce po skončení první 

světové války. V roce 1920 se její součástí stalo 

redakční oddělení, které mělo sledovat domácí a 

zahraniční tisk, vznikl také tiskový archiv a propagační 

oddělení. V témže roce do III. sekce nastoupil Karel 

Jíše a pracoval zde rok a půl. 

Ministr úřadu Edvard Beneš pověřil vedením této 

sekce Jana Hájka. K financování III. sekce vznikl podle 

zprávy z roku 1960 Studijního ústavu ministerstva vnitra 

speciální fond, který každý rok disponoval několika 

milióny korun. 

„Úkolem III. sekce ministerstva zahraničních věcí, 

zejména v poválečných letech, bylo pracovat všemi 

informačními a propagačními prostředky v šíření známostí 

a politické činnosti Československé republiky. K tomuto 

účelu byly vydávány přímo horentní sumy, aby účinek byl 

co největší. Pozornost byla zaměřena především na 

západní kapitalistické státy. … V republice obhajovala 

politiku Hradního křídla a budovala agenturu kolem 

nepohodlných skupin. V zahraničí verbovala redaktory 

různých časopisů a osoby z diplomatického prostředí za 

                                                 
9 In: AMV ČR, č. 302-73-1, Zpráva o činnosti III. sekce (zpravodajské) bývalého čs. ministerstva 

zahraničních věcí ze dne 26. dubna 1960 na Studijním ústavu zvláštního odboru MV. 
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účelem získávání špionážních zpráv, k propagaci 

Československa a vedoucích činitelů Hradního křídla.“10 

Přidělené peníze úřad používal mimo jiné k uplácení 

zahraničních novinářů, popřípadě jednotlivých tiskovin. 

„V tajné zprávě, kterou zaslal Osuský 11  dne. 20. 

dubna 1938 přednostovi III. sekce Janu Hájkovi, uvádí, 

že některé francouzské listy prováděly soustavnou kampaň 

namířenou proti Československu, k čemuž vedly i peněžní 

důvody, a je nutné počítat i s vyděračstvím a slabou 

povahou určitých novin a novinářů. Osuský hodnotil 

situaci tak, že za tehdejší protičeskoslovenskou kampaní 

jisté části francouzského tisku stály ve velké míře 

německé, italské a maďarské peníze. … při čemž řekl, že 

dle jeho názoru bylo nutné bojovat stejnými prostředky a 

doporučoval, aby na ‚usmíření‘ francouzského tisku byly 

věnovány důležité prostředky.“12 

III. sekce ukončila svoji činnost 15. března 1939. 

V té době byl již Edvard Beneš v zahraniční emigraci a 

Jan Hájek v penzi.  

                                                 
10 In: AMV ČR, č. 302-73-1, Zpráva o činnosti III. sekce (zpravodajské) bývalého čs. ministerstva 

zahraničních věcí ze dne 26. dubna 1960 na Studijním ústavu zvláštního odboru MV. 
11 Štefan Osuský (*31. března 1889 - †27. září 1973) – Publicista, politik a diplomat. V Rakousku a 

Německu studoval gymnázium, poté byl na lyceu v Bratislavě, ale dokončil jej ve Spojených státech, 

kde žil od roku 1905. Zde následně studoval teologii, filosofii, přírodní vědy a práva. Vydával 

Slovenské slovo a Slovenský týždenník. V roce 1916 se stal předsedou Slovenské ligy v USA. Při 

cestě do Evropy byl v kontaktu s Masarykem, Benešem a Štefánikem. V březnu 1918 organizoval čs. 

legie v Itálii. Jako generální tajemník čs. delegace se v zahraničí v letech 1919-1920 podílel na 

mírových smlouvách.  V roce 1921 se stal vyslancem v Paříži, kde působil do roku 1940. Zároveň byl 

čs. zástupcem ve Společnosti národů v Ženevě (1920-1930). Koncem 30. let se prosazoval za 

rovnoprávnost mezi Čechy a Slováky. V době okupace odmítl nacistům předat čs. velvyslanectví 

v Paříži. Pomáhal emigrantům z Československa. S Benešem se dostal do konfliktu kvůli 

poválečnému uspořádání republiky, proto byl v roce 1942 zbaven funkcí. V roce 1945 se vrátil do USA. 

(Pramen: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století [online]. Libri, 2001-2009 [cit. 2009-02-14]. 

Dostupný z WWW: <http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 
12 In: AMV ČR, č. 302-73-1, Zpráva o činnosti III. sekce (zpravodajské) bývalého čs. ministerstva 

zahraničních věcí ze dne 26. dubna 1960 na Studijním ústavu zvláštního odboru MV. 
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Během dvaceti let pracovalo pro útvar 1033 osob.13 

 

 

1.1.2 Deník Tribuna 

 

 První pokusy o vydávání deníku Tribuny začaly již 

v roce 1917. Vydavatelem listu měl být v Praze odpovědný 

redaktor českožidovského Rozhledu Otto Fischer a 

předseda Politické jednoty českožidovské Otakar Guth. 

Tento záměr se však nezdařil. První číslo vyšlo teprve 1. 

února 1919.14 

 Tribuna vznikla s úmyslem propagace českožidovského 

hnutí a na podporu programu prezidenta T. G. Masaryka a 

Edvarda Beneše. Zároveň měla potlačovat antisemitské 

nálady, které se tehdy rozmáhaly. „Noviny, určené 

čtenářům z okruhu českých židů, měly zprvu dobrou úroveň; 

v první polovině dvacátých let se však začaly potýkat 

s finančními problémy a upadaly i redakčně.“15 

 Šéfredaktorem listu se stal Bedřich Hlaváč. 16  

Vydavatelem a nakladatelem byl odpovědný redaktor 

                                                 
13 Tamtéž 
14 HUDEROVÁ, Olga. Deník Tribuna 1919-1928. [s.l.], 2001.  IKSŽ UK Praha. Diplomová práce. 
15 HUDEROVÁ, Olga. Deník Tribuna 1919-1928. [s.l.], 2001.  IKSŽ UK Praha. Diplomová práce. 
16 Bedřich Hlaváč (*26. prosince 1868 - †30. října 1936) – Vystudoval německou obchodní akademii a 

následně začal pracovat v pozemkovém oddělení Zemské banky království Českého, zároveň 

přispíval do hospodářských rubrik některých staročeských listů. V té době většinu svých materiálů 

nepodepisoval. Později pracoval jako disponent vídeňské Bodencreditanstalt. Z Vídně přispíval až do 

roku 1899 do Národních listů. Od toho roku do začátku první světové války byl dopisovatelem a 

parlamentním zpravodajem Času. Pokoušel se vydávat vlastní týdeník Montagspost, se kterým však 

neuspěl. Přispíval také do periodik Čechische Revue, Slawische Korrespondenze či za války do 

německy psaného deníku Union. Odtud se rozhodl odejít do Tribuny. Po jejím zániku spolupracoval 

s Prager Presse, Naší Dobou, Dneškem, Přítomností, Rozvojem, Činem či Lidovými novinami. Knižně 

vydal fejetony či monografii František Josef I. Byl blízkým spolupracovníkem T. G. Masaryka. (Pramen: 

HUDEROVÁ, Olga. Deník Tribuna 1919-1928. [s.l.], 2001.  IKSŽ UK Praha. Diplomová práce.) 
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Ferdinand Peroutka. 17  „Podle informací z dobového tisku 

čeští židé na list věnovali dohromady tři milióny korun, 

další dva milióny darovaly Svaz československých 

průmyslníků, Ústřední spolek československého průmyslu 

cukrovarnického a řada německých židů.“18  

Jíše do listu nastoupil v září 1921 a stal se 

odpovědným redaktorem večerního vydání. Tribuna 

vycházela dvakrát denně – ranní vždy v šest hodin, 

večerní ve čtyři, v pět nebo šest hodin (čas se měnil 

v průběhu let). V neděli vycházelo jen ranní vydání, 

v pondělí pouze večerní. 

 V druhé polovině dvacátých let se Tribuna dostala 

do dluhů, zároveň jí klesl náklad. Během necelých deseti 

let její existence se čtyřikrát změnila vlastnická 

struktura listu. „Tribuna se s personálními změnami 

postupně přes závislost na Ústředním spolku 

československého průmyslu cukrovarnického, Ústředním 

svazu československých průmyslníků a Škodových závodech 

dostala pod politický vliv agrárníků a stala se 

hospodářským listem.“19 

 Dne 2. prosince 1926 podalo šest redaktorů výpověď 

– Josef Kodíček, Karel Poláček, Karel Kačer, Karel Jíše, 

Ivan Herben, Jan Münzer a Josef Hutter. Spor s vedením 

                                                 
17 Ferdinand Peroutka (*6. února - †20. dubna 1978) – Během života působil jako novinář, literární 

kritik, dramatik a spisovatel. Ihned po studiích na gymnáziu na pražských Vinohradech začal 

publikovat v časopisech. V deníku Tribuna pracoval od jeho vzniku. Ve dvacátých letech psal do 

Lidových novin. V roce 1924 založil politický týdeník Přítomnost, který vedl do 10. srpna 1939. Psal 

také pro Samostatnost, Čas, Českou kulturu či do Národních listů. 1. září 1939 byl uvězněn v Praze-

Pankráci, a poté v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Nacisté ho před koncem války 

přemlouvali, aby opět vedl již pronacistickou Přítomnost, Peroutka ale odmítl. Z koncentračního tábora 

se vrátil v červnu 1945. Tři roky poté emigroval do Západního Německa poté do Anglie a New Yorku. 

V letech 1951 až 1961 zde vedl československé oddělení Rádia Svobodná Evropa. (Pramen: 

BLODIGOVÁ, Alexandra, et al. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého 

denního tisku v letech 1939 až 1945. Praha: Matfyzpress, 2007. 159 s.) 
18 HUDEROVÁ, Olga. Deník Tribuna 1919-1928. [s.l.], 2001.  IKSŽ UK Praha. Diplomová práce. 
19 HUDEROVÁ, Olga. Deník Tribuna 1919-1928. [s.l.], 2001.  IKSŽ UK Praha. Diplomová práce. 
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se však podařilo na nějaký čas urovnat, problémy přesto 

zůstaly. 20  Podle Rudého Práva na začátku roku 1927 byli 

tři redaktoři propuštěni a některým byly sníženy platy, 

mezi ně patřil i Jíše s Peroutkou. V dubnu se Jíše 

pokusil vyřešit své finanční problémy přes prezidentskou 

kancelář.  

 „Dříve měl z Tribuny příjem asi čtyři tisíce 

korun, ,… v čemž byla zahrnuta jistá substance, asi 1500 

Kč, které jsem po čtyři léta dostával. Od několika 

měsíců mně pan ředitel Bělohlávek tuto substanci 

nevyplácí, takže dostávám pouze 2500 Kč měsíčně, což 

jest přirozeně za moji namáhavou práci příliš 

málo…‘ Šéfredaktor prý o těchto záležitostech věděl a 

snažil se intervenovat u senátora Josefa Vraněho, ale 

ten Hlaváče odmítal přijmout. Proto Jíše prosil o 

přímluvu kancléře Šámala, který mu však odepřel pomoci 

s tím, že by to z jeho pozice nebylo vhodné.“21 

 Šámal kancléři v dopise napsal, že předseda podniku 

Max Pleschner22 připlácí Jíšemu a Peroutkovi. „Pleschner 

však ze správní rady odstoupil dříve, než stihl tento 

krok učinit. Nová správní rada převzala tyto domnělé 

dluhy redaktorů a vymáhala na nich obnosy ve výši 

sedmnáct a dvacet dva tisíc korun.“23  

 Jíše kvůli neshodám s vedením v roce 1927 

v dopisech několikrát žádal, aby byl zbaven funkce 

odpovědného redaktora. „Moje jméno na listě svádí 

                                                 
20 Tamtéž 
21 Tamtéž. 
22 Max Pleschner (*20. října 1870 - †5. prosince 1932) – Továrník a publicista. Patřil mezi zakladatele 

pokrokové strany a listu Čas. Z realistické strany nakonec vystoupil, protože neuznával mladočešství. 

Na začátku dvacátého století byl několik let předsedou Svazu českých pokrokových židů. Psal 

politické statě do nejrůznějších časopisů, podepisoval se pseudonymem V. Lužnický. V deníku 

Tribuna působil jako ředitel a předseda správní rady. (Pramen: HUDEROVÁ, Olga. Deník Tribuna 

1919-1928. [s.l.], 2001.  IKSŽ UK Praha. Diplomová práce.) 
23 HUDEROVÁ, Olga. Deník Tribuna 1919-1928. [s.l.], 2001.  IKSŽ UK Praha. Diplomová práce. 
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většinu osob stojících nebo přejících si vstoupiti do 

styku s Tribunou k názoru, že i v Tribuně – tak, jako je 

tomu jinde a jak i u nás bylo – odpovědný redaktor má 

k lecčemus co říci, že je možno obracet se na něho ve 

věcech redakčních se stejnou důvěrou jako na 

šéfredaktora. Protože usnesením Ředitelství, oznámeným 

oficiálně redakci, stali se zástupci šéfredaktora pouze 

pan Stern a pan Kodíček, 24  čímž jsem byl degradován 

s funkce, již jsem po řadu let zastával, považuji novou 

organisaci za projev nedůvěry se strany ředitelství a 

šéfredaktora a vyvozuji jen nutné důsledky, žádám-li, 

aby odpovědným redaktorem se samozřejmou a všude 

tradiční funkcí zástupce šéfredaktora byl jmenován 

redaktor, těšící se jak důvěře Ředitelství tak důvěře 

šéfredaktora Tribuny.“25  

Jako další důvod své nespokojenosti Jíše uvádí, že 

list propaguje časopis, který má jiný program než 

Tribuna. Vedení vzalo na vědomí Jíšeho rezignaci 

v červnu 1927. Jeho poměr k Tribuně byl ukončen 

s vydáním nového čísla 18. června. „… za podpory Klofáče 

se dostal do redakce Českého slova, kde pokračoval 

v psaní politických úvodníků.“26 

Tribunu v době jejích finančních problémů 

podporoval také ministerský předseda Antonín Švehla 27 , 

                                                 
24 Josef Kodíček – Původně měl být šéfredaktorem Tribuny. Kromě novinařiny se také věnoval 

divadlu. Proslavil se jako dramaturg a režisér Divadla na Vinohradech. Společně s Michalem 

Marešem napsal scénář prvního českého zvukového filmu Když struny lkají. (Pramen: HUDEROVÁ, 

Olga. Deník Tribuna 1919-1928. [s.l.], 2001.  IKSŽ UK Praha. Diplomová práce.) 
25 NA, f. Karel Jíše, kart. 2 
26 In: AMV ČR, č. Z-10-P-314 
27 Antonín Švehla (*15. dubna 1873 - †12. prosince 1933) – Agrární politik a ministerský předseda. Od 

roku 1902 byl místopředsedou Sdružení českých zemědělců, v roce 1906 založil časopis Venkov. Od 

roku 1908 byl osm let poslancem zemského sněmu, od roku 1909 stanul v čele České strany agrární. 

Za první světové války byl v protirakouském odboji. Od července 1918 by v čele Národního výboru. 

Po válce byl v několika vládách ministrem, v letech 1922-1929 byl ministerským předsedou. Koncem 

20. let se kvůli vážným zdravotním problémům stáhl z veřejného života. (Pramen: Kdo byl kdo v 
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tím však byla narušena politická nestrannost listu. 

Poslední číslo vyšlo 31. prosince 1928. 

 

 
1.2 Vydavatelský koncern Melantrich 

1.2.1 Stručná historie Melantrichu 

 

Nakladatelský a vydavatelský koncern Melantrich 

patřil v minulém století mezi nejvýznamnější mediální 

podniky na českém území. Počátky Melantrichu sahají do 

konce 19. století. V roce 1897 založil Václav Klofáč 28  

stranu Národních dělníků, která o rok později změnila 

svůj název na Českou stranu národně socialistickou 29 . 

Devátého července téhož roku tiskařské družstvo strany 

zakládá Tiskárnu národně sociálního dělnictva. Družstvo 

v roce 1910 koupilo starý třípatrový dům čp. 793 na 

Václavském náměstí, kde vzniklo jejich sídlo, tzv. 

                                                                                                                                         
našich dějinách ve 20. století [online]. Libri, 2001-2009 [cit. 2009-02-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 
28 Václav Jaroslav Klofáč (*21. září 1868 - †10. července 1942) – Novinář a politik. Studoval na 

lékařské a filosofické fakultě v Praze. Již v té době byl veřejně činný, patřil mezi představitele 

pokrokového hnutí mládeže. Studia ukončil na konci roku 1890, kdy vstoupil do redakce Národních 

listů. V roce 1897 stál u zrodu národně socialistické strany. O dva roky později opustil Národní listy a 

stanul v čele strany. Byl zakladatelem vydavatelství Melantrich, od roku 1901 byl poslancem říšské 

rady. V září 1914 byl zatčen, propuštěn byl na základě amnestie v červenci 1917. V červenci 1918 byl 

zvolen místopředsedou Národního výboru. V prvních dvou vládách nově vzniklého Československa 

byl ministrem národní obrany, v letech 1920-1926 byl předsedou a posléze místopředsedou Senátu. 

(Pramen: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 [online]. Libri, 2001-2009 [cit. 2009-02-14]. 

Dostupný z WWW: <http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 
29 Česká strana národně socialistická (ČSNS) – Strana vznikla v roce 1897 s názvem Česká strana 

národně sociální. Během následujících let mnohokrát změnila svůj název. V době první světové války 

se spojila s částí strany realistické a s federací českých anarchistů. Poté se jmenovala Česká strana 

socialistická, následně Československá strana socialistická a Československá strana národně 

socialistická. Před druhou světovou válkou dočasně zanikla. V únoru 1948 opět obnovila činnost jako 

Československá strana socialistická. V bakalářské práci jsou zejména v citacích užity všechny 

zmíněné názvy z různých období a i zkrácené variace názvu. (Zdroj: VLČEK, Tomáš. Totalita.cz 

[online]. 1999-2009 [cit. 2009-04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.totalita.cz>.) 
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Hvězda. Zároveň byl 17. října změněn název tiskárny na 

Melantrich – grafický umělecký ústav. 

„Budova Hvězdy byla nejen ústředím vydavatelství, 

ale i svědkem významných okamžiků dějin našeho národa, 

které se často odehrávaly před jejím průčelím, a nebyly 

to vždy jen dny svátečně rozjásané, ale i dramatické 

události, jejichž důsledky nejednou ohrozily samu naši 

národní a státní existenci, události, při nichž příliv 

cizí ozbrojené moci zaplavil republiku a pronikl i do 

budovy Melantrichu.“30 

Vydavatelská činnost koncernu byla původně skromná 

– Dělnické listy, Česká demokracie, Hlas na Dunaji, Lid 

– hlas ujařmených. Hlavním titulem Melantrichu se stal 

deník České slovo, který začal vycházet 1. března 1907. 

Deník byl spjat s národně socialistickou stranou a jeho 

vydavatelem byl J. V. Klofáč.31 

O několik let později byl Melantrich stejně jako 

mnoho jiných podniků a vůbec celý život v  tehdejším 

Rakousku-Uhersku zasažen první světovou válku. České 

slovo bylo v roce 1915 zakázáno a jeho tisk byl obnoven 

až rok po skončení války. Například ranní vydání Českého 

slova se tisklo ve třicetitisícovém, večerní 

v osmdesátitisícovém nákladu, nedělní vydání dosahovalo 

až čtyřiceti tisíc výtisků.32 

Ve dvacátých letech se vydavatelská činnost 

Melantrichu rozrostla o ilustrované časopisy, například 

Pražský ilustrovaný zpravodaj, týdeník Hvězda 

československých paní a dívek. Ve třicátých letech je 

následovaly specializované tituly jako Star (časopis pro 

                                                 
30 FEJLEK, Vojtěch. Melantrich 1898-1998: nepodlehne ani ohni ani meči. Praha: Melantrich, 1998. 

133 s. ISBN 80-7023-273-0. 
31 FEJLEK, Vojtěch. Melantrich 1898-1998: nepodlehne ani ohni ani meči. Praha: Melantrich, 1998. 

133 s. ISBN 80-7023-273-0. 
32 Tamtéž 
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sportovce), Ahoj na neděli nebo Mladý hlasatel, který 

vycházel za redakce Jaroslava Foglara.33 

„Do poloviny třicátých let zaplavil Melantrich 

novinový a časopisecký trh v republice řadou deníků, 

ilustrovaných týdeníků a jiných specializovaných 

periodik. České slovo se svým večerníkem a krajskými 

mutacemi, brněnským Moravským slovem a jeho pondělníkem, 

A Zet, Telegraf, to všechno byly noviny na velmi dobré 

profesionální a technické úrovni. O oblibě novin 

vydávaných Melantrichem svědčí statistika z r. 1934, kdy 

26,6 % papíru spotřebovaného v ČSR v tiskárnách 

odebíralo toto vydavatelství, přičemž spotřeba rotačního 

papíru v Melantrichu činila 846 vagónů ročně, 312 vagónů 

pak bylo spotřebováno na periodika vyráběná 

hlubotiskem.“34 

Právě ve třicátých letech se dostal koncern na 

vrchol. V roce 1934 vychází Večerní České slovo 

v nákladu 5OO tisíc výtisků, Foglarův časopis Mladý 

hlasatel má náklad až 200 tisíc výtisků. Melantrich 

zároveň rozšiřuje i svoji nakladatelskou činnost. Vydán 

byl například překlad románu E. M. Remarqua Na západní 

frontě klid, kterého se tehdy během krátké doby prodalo 

sto tisíc výtisků. V období před druhou světovou válkou 

jsou hospodářské výsledky Melantrichu natolik dobré, že 

                                                 
33 Jaroslav Foglar (*6. července 1907 - †23. ledna 1999) – Spisovatel a novinář. Vystudoval obchodní 

školu. V mládí se zapojil do skautského hnutí, od roku 1925 byl vedoucím oddílu. Na konci třicátých 

let začal pracovat jako novinář, když ve vydavatelství Melantrich psal pro Mladého hlasatele. Po 

skončení druhé světové války vedl časopisy Junák a Vpřed (1945-1946 a 1945-1947). Od poloviny 

desátých let působil jako vychovatel v domovech mládeže (1954-1964). Napsal 25 knih pro mládež, 

například Hoši od Bobří řeky, Chata v Jezerní kotlině, Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří či Kronika 

Ztracené stopy. V 70. a 80. letech jeho knihy nesměly vycházet. Je také autorem komiksu Rychlé šípy, 

který na pokračování vycházel v Mladém hlasateli. (Pramen: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. 

století [online]. Libri, 2001-2009 [cit. 2009-02-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 
34 FEJLEK, Vojtěch. Melantrich 1898-1998: nepodlehne ani ohni ani meči. Praha: Melantrich, 1998. 

133 s. ISBN 80-7023-273-0. 
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koncern přebírá Republikánskou lidovou pojišťovnu i 

s dluhem 12 miliónů korun. Kromě jiného také společně 

s hudebním nakladatelstvím Pazdírek v Brně vydává 

gramofonové desky ESTA.  

Ředitelství společnosti stanovilo také pokyny pro 

všechny redaktory. Radí v nich, jak psát zprávu, 

reportáž či titulek.35 (viz Přílohy) 

 Redaktoři se například měli věnovat spíše 

pozitivním než negativním zprávám, přednost měli dávat 

kratším než delším větám, nutná byla i stručnost kvůli 

nedostatku místa v novinách. Zakázáno bylo psaní 

vulgárností, nechutných, sexuálních a osobních 

záležitostí. „Nepište: O nepříjemných událostech ze 

soukromého života veřejně činných osob. V náznacích, 

jimž rozumí jen zasvěcení. Reklamy, které patří do 

insertní části. … ‚Fakta jsou svatá, komentář je věcí 

názoru.‘ Hrdinný nebo šlechetný čin je ve zprávě 

důležitější než jiná podrobnost.“36  

V reportážích se doporučovalo věnovat se známým 

lidem, přičemž nutností byla i jejich fotografie, 

redaktoři se měli vyvarovat používání frází, zároveň 

však měli být citoví, ale ne sentimentální. „Zajímají 

zjevy nezvyklé a tajemné. Na srdce čtenářovo lze působit 

rychleji, na rozum se působí trvaleji. Názory 

zúčastněných osob reportáž zpestří. Dovedete si 

přibásnit nějakou událost? Pak pište romány a nikoli 

noviny.“37  

Pokyny obsahují i doporučení, aby se redaktoři 

snažili svou prací dopomoci lepším hospodářským 

výsledkům společnosti, aby denně četli noviny a knihy, 

                                                 
35 NA, f. Karel Jíše, kart. 4 
36 NA, f. Karel Jíše, kart. 4 
37 NA, f. Karel Jíše, kart. 4 
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učili se cizí jazyky nebo aby se nezlobili, pokud jejich 

text nebude otištěn. 

„Podnik patří mezi největší a nejmodernější závody 

polygrafického podnikání v Evropě. Melantrich stojí před 

obdobím postupného oklešťování jeho majetku a činnosti 

novinové, časopisecké a knižní produkce v souvislosti 

s okupací. Melantrich má 2.000 zaměstnanců. Je zaveden 

systém jejich podílu na zisku, příspěvků na činži, 

podpůrných a sociálních fondů a prémií při překročení 

stotisícových nákladů tisku. … Postupně je 

protektorátními a nacistickými úřady, které převzaly 

akcie Melantrichu, omezována produkce. Vše je podrobeno 

cenzuře. V melantrišských tiskárnách se tiskne ilegální 

odbojový tisk. Rodiny zatčených gestapem jsou finančně 

podporovány.“38 

Po skončení války se vydavatelství ujímá Národně 

socialistická strana (8. června 1945). Generálním 

ředitelem je jmenován Julius Firt 39 . Vedení se do února 

1948 marně snaží navázat na úspěchy koncernu do doby 

před rokem 1938. V devadesátých letech 20. století se 

Melantrich opět pokouší o návrat k nakladatelské 

                                                 
38 FEJLEK, Vojtěch. Melantrich 1898-1998: nepodlehne ani ohni ani meči. Praha: Melantrich, 1998. 

133 s. ISBN 80-7023-273-0. 
39 Julius Firt (*15. listopadu 1897 - †17. května 1979) – Kulturní pracovník a politik. Vlastním jménem 

Fürth. Od roku 1929 byl ředitelem nakladatelství Fr. Borový, o sedm let později se stal ředitelem 

Lidových novin. Stýkal se jak s politiky, tak s předními osobnostmi čs. kultury, například s K. Čapkem, 

F. Peroutkou. V roce 1939 emigroval do Anglie, kde se podílel na činnosti čs. exilu. Po skončení 

druhé světové války vedl Melantrich a stal se poslancem Národního shromáždění za Čs. stranu 

národně socialistickou. Po únoru 1948 opět odešel do zahraničí, kde zemřel. Stál u zrodu vysílání 

Rádia Svobodná Evropa. V roce 1951 zde pracoval jako zástupce šéfredaktora v New Yorku, o čtyři 

roky později se stal ředitelem studia v Mnichově. (Pramen: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století 

[online]. Libri, 2001-2009 [cit. 2009-02-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 
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činnosti. „Obnovit ve zcela nové společenské situaci 

tiskový koncern typu Melantrich ani není reálné.“40 

Vlastnická struktura se v devadesátých letech 

několikrát změnila. Svoji činnost společnost ukončila 

v roce 1999. Proslulý dům na Václavském náměstí byl 2. 

října 2000 vydražen v aukci. „Po dvou neúspěšných 

aukcích dům v říjnu 2000 získala společnost La Salle, 

jež za něj zaplatila 257 miliónů korun.“ 41  

                                                

Během 

následujících čtyř let byl objekt zrekonstruován. Nyní 

jsou v něm byty, kanceláře a obchody. 

 

 

1.2.2 Jíše v Melantrichu 

 

Karel Jíše byl zaměstnán v Melantrichu již na konci 

dvacátých let. Od roku 1927 až do roku 1939 působil jako 

redaktor Českého slova. V deníku se věnoval zejména 

mezinárodním vztahům, psal úvodníky a působil rovněž 

jako parlamentní zpravodaj. 

„Karel Jíše patřil mezi staré melantrišské 

novinářské kádry, které rozmnožil po zániku českého 

židovského deníku Tribuna, odkud přišel. Byl politickým 

redaktorem, který v úvodnících často formuloval 

stanovisko nár. soc. strany k různým otázkám.“42 

„Konec konců stačí konstatovat, že v redakcích 

působily nebo spolupracovaly osobnosti jako šéfredaktor 

K. Z. Klíma43, vedoucí kulturní rubriky básník Josef Hora, 

 
40  FEJLEK, Vojtěch. Melantrich 1898-1998: nepodlehne ani ohni ani meči. Praha: Melantrich, 1998. 

133 s. ISBN 80-7023-273-0. 
41 FIALOVÁ, Lucie. Melantrich začíná sloužit veřejnosti. Právo. 25.9.2004, s. 18. 
42 DOLEJŠÍ, V.: Noviny a novináři. Praha: NPL, 1963, s. 552 
43 Karel Zdeněk Klíma (*3. Října - †23. srpna 1942) – Vystudoval reálné gymnázium v Brně, následná 

studia zeměměřičství na technice v Brně nedokončil. Poté začal pracovat jako parlamentní zpravodaj 

Národních listů ve Vídni. V roce 1903 nastoupil jako redaktor do Lidových novin. O pět let později se 

stal odpovědným redaktorem Vídeňského deníku. Po skončení první světové války založil novou 
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zahraniční dr. Kopecký, národohospodářské Jiří Hejda, 

redaktoři K. Poláček, Ivan Herben, K. Jíše, divadelní 

kritici Jindřich Vodák a Josef Träger, K. Nový, 

literární kritik F. X. Šalda aj. Noviny Melantrichu 

plnily v duchu republikánského demokratismu významné 

politicko-společenské a kulturní poslání.“44 

Do služebního poměru s Melantrichem vstoupil Jíše 1. 

listopadu 1927, tedy krátce po odchodu z deníku Tribuna. 

Od 1. ledna 1938 se stal vedoucím redaktorem ve skupině 

A (tzn. šéfredaktoři a vedoucí redaktoři hlavních rubrik 

pražských denních listů). Jeho měsíční plat od té doby 

činil 3800 Kčs. Navíc po ten čas, do kdy působil jako 

parlamentní zpravodaj, dostával dalších 500 Kčs na 

úhradu výloh. S dopisem potvrzující nový služební poměr 

dostal Jíše také ustanovení Základních služebních a 

pracovních podmínek pro redaktory časopisů akciové 

společnosti Melantrich. 

Podle tohoto dokumentu dostal každý redaktor kromě 

platu tzv. příbytečné, a to ve výši jednoho měsíčního 

platu. Peníze byly vypláceny ve čtyřech částech, vždy na 

začátku nového čtvrtletí. Redaktoři také dostávali 

novoročné (taktéž ve výši jednoho měsíčního platu), 

které se vyplácelo každoročně do 20. prosince. Pracovní 

doba byla stanovena na 40 hodin týdně tak, aby nebylo 

překročeno 175 hodin za měsíc. Podle potřeby redaktoři 

                                                                                                                                         
filiální redakci Lidových novin v Praze, kterou od roku 1920 vedl. Šéfredaktorem listu v Brně byl 

v letech 1927 až 1929. Z Lidových novin přešel do Melantrichu, kde od ledna 1930 až do roku 1938 

působil jako šéfredaktor Českého slova. Na konci roku 1938 se vrátil do Lidových novin, kde zůstal do 

roku 1941. Krátce poté byl zatčen a v Malé pevnosti v Terezíně byl umučen. Za svého života byl také 

politickým a kulturním komentátorem, psal fejetony, byl divadelním referentem. Za války spolupracoval 

s protinacistickým odbojem. (Pramen: HUDEROVÁ, Olga. Deník Tribuna 1919-1928. [s.l.], 2001.  

IKSŽ UK Praha. Diplomová práce.) 
44 FEJLEK, Vojtěch. Melantrich 1898-1998: nepodlehne ani ohni ani meči. Praha: Melantrich, 1998. 

133 s. ISBN 80-7023-273-0. 

 25



plnili nedělní či noční služby s náhradním dnem volna 

v týdnu.45 

V lednu 1938 dalo ředitelství společnosti 

zaměstnancům Českého slova dopis s rozhodnutím o nové 

organizační struktuře redakce. „Pan šéfredaktor K. 

Z. Klíma řídí redakci a jednak sám, jednak 

prostřednictvím odborných referentů rozhoduje o obsahu 

listu. V případě jeho nepřítomnosti zastupuje ho se 

všemi právy i povinnostmi vedoucí redaktor politické 

části K. Jíše. Vedoucí redaktor K. Jíše je společnosti a 

předsednictvu Čs. strany národně socialistické odpověden 

za směrnice politické části Českého slova, tj. za 

jednotnou ideovou linii a taktickou vhodnost všech 

článků a zpráv z oboru vnitřní i zahraniční politiky.“46 

V následujícím roce vycestoval Jíše jako zpravodaj 

do Německa. Kvůli tomuto účelu musel v listopadu 1938 

žádat o prodloužení platnosti cestovního pasu. „… v roce 

1939 byl vyslán tehdejším ředitelem Melantrichu do 

Berlína, kde měl dle jeho udání sondovat Hitlerovy 

úmysly. Po návratu z Berlína informoval ředitele 

Melantrichu a také tehdejšího předsedu vlády Berana 47 . 

                                                 
45  „Je povinností každého redaktora, aby své pracovní doby využil tak, aby dosáhl nejméně 

průměrného pracovního výkonu, jaký v jeho oboru lze za normálních podmínek očekávat. Do takto 

stanovené pracovní doby nepočítá se proto pracovní doba přípravná, nutná na příklad k četbě novin 

apod. Jestliže u některých redaktorů zvláštní podmínky jejich individuální práce vyžadují rozsáhlejší 

práce přípravné, jako zvláštní studium, pravidelnou četbu listů zahraničních a p., nebo mimořádné 

povinnosti společenské, politické či podobné, bude k takové okolnosti přihlédnuto při určení výše platu 

redaktorova.“ (Pramen: NA, f. 500 Karel Jíše, kart. 4 Viz Přílohy) 
46 NA, f. Karel Jíše, kart. 2 
47  Rudolf Beran (*15. listopadu 1887 - †28. února 1954) – Agrární politik. Vystudoval Vyšší 

hospodářskou školu. Působil mezi agrárníky, úzce spolupracoval s A. Švehlou. Od roku 1915 byl 

generálním tajemníkem strany. Od roku 1918 až do března 1939 byl poslancem v Národním 

shromáždění. Po Švehlově smrti se stal v roce 1933 místopředsedou strany, o dva roky později jejím 

předsedou. Od 1. prosince 1938 byl předsedou vlády. Následující rok přivítal v Praze Hitlera, generála 

Blaskowitze a říšského protektora Neuratha. V roce 1941 jej zatklo gestapo a o rok později byl 

odsouzen na deset let vězení. V roce 1943 byl z vězení propuštěn poté, co odpověděl Frankovi na 

osm otázek. Dva roky poté byl opět zatčen a v roce 1947 odsouzen na dvacet let vězení za 
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Krátce na to odjel znovu do Berlína a dle jeho vyjádření 

měl zjistit, jaké úmysly měl Hitler na Slovensku.“48 

V roce 1939 se Jíše stal šéfredaktorem ranního 

Českého slova a také Večerního Českého slova. 

„Na počátku okupace zavázal redaktory, aby si 

slíbili, že si nebudou navzájem vyčítat, co který z nich 

za okupace ve prospěch Němců napíše. Sám se pak rozhod 

odejít do emigrace. Po dohodě se Šaldou 49 , který jeho 

cestu financoval, inscenoval s ním veřejnou hádku, během 

níž mu Šalda řekl: ‚Když se vám to nelíbí, můžete 

jít,‘ aby se zdálo, že se rozešli ve zlém.“50 

V prosinci 1939 odešel Jíše do emigrace. Nejprve 

vycestoval do Bělehradu; za druhé světové války působil 

v několika zemích. 

Během svého působení v Melantrichu Jíše požádal o 

členství v Klubu československých vojenských redaktorů, 

kam byl 10. června 1936 přijat. V roce 1939 také žádal o 

zbrojní průkaz na kulovnici a brokovnici. 51  Na tento 

dokument Jíše uvedl, že je šéfredaktor Českého slova. 

„Od 1932 byl členem výboru Sdružení parlamentních 

zpravodajů Národního shromáždění ČSR. 15. 6. 1938 se 

                                                                                                                                         
protinárodní činnost a kolaboraci. Ve vězení zemřel. (Pramen: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. 

století [online]. Libri, 2001-2009 [cit. 2009-02-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 
48 In: AMV ČR, č. Z-10-P-314 
49 Jaroslav Šalda (*27. března 1880 - †31. května 1965) – Vydavatel a kulturní pracovník. Od roku 

1900 působil v Tiskárně národněsocialistického dělnictva, kde o sedm let později vyšlo první číslo 

deníku České slovo. Stal se ředitelem vydavatelství Melantrich, v letech 1924-1945 byl ústředním 

ředitelem akciové společnosti Melantrich.  Byl členem národně socialistické strany. Během druhé 

světové války se za jeho působení Melantrich podílel na vydávání ilegálních tiskovin – V boj či Rudé 

Právo. Šalda také finančně podporoval rodiny, jejichž blízcí byli za války zatčeni či popraveni. Dne 7. 

března 1941 byl zadržen. Přestože byl krátce poté propuštěn, získali v Českém slově pozice 

kolaboranti jako například Karel Lažnovský. (Pramen: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století 

[online]. Libri, 2001-2009 [cit. 2009-02-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 
50 DOLEJŠÍ, V.: Noviny a novináři. Praha: NPL, 1963, s. 552 
51 NA, f. Karel Jíše, kart. 6 
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stal členem výboru Malé tiskové dohody a téhož roku i 

kooptovaným členem Cizineckého sboru čs. tisku. Byl 

členem národně socialistické strany a od března 1948 

politickým ředitelem jejího Ústředního akčního výboru.“52 

 

 

2. Nařčení z kolaborace 

 

Na konci třicátých let byli novináři nejen na 

českém území v nelehkém postavení. Od začátku okupace 

militantní režim, který držel nad Československem 

nadvládu, očekával od novinářů jistou „poslušnost“. To 

byl jeden z důvodů, proč se v české žurnalistice začal 

uplatňovat aktivismus, tedy příklon k politice nacistů, 

mezi českými novináři jako takový zakotvil na začátku 

vzniku protektorátu. 

„Němci se pokoušeli získat české novináře k aktivní 

spolupráci již v prvních měsících okupace. Důležitým 

prostředkem, který měl novináře o nutnosti takové 

spolupráce přesvědčit, byly tzv. novinářské zájezdy. 

Těmto výpravám, směřujícím buď do Německa nebo na 

nacisty ovládaná či okupovaná území, přikládali Němci 

velký význam a v průběhu války se tyto ‚výlety‘ staly 

zavedenou propagandistickou praxí.“53 

Za německé okupace se obzvláště České slovo stalo 

doslova terčem nacistů. Titul ve svých mutacích vycházel 

v příhraničních oblastech, tedy například v Brně, 

Jihlavě, Mostě či Ostravě, proto, jak uvedl ve svých 

pamětech Jaroslav Šalda, měli o Melantrich velký zájem 

                                                 
52 BLODIGOVÁ, Alexandra, et al. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého 

denního tisku v letech 1939 až 1945. Praha: Matfyzpress, 2007. 159 s. 
53 CEBE, Jan, KONČELÍK, Jakub. Novinářský aktivismus: Protektorátní kolaborantská žurnalistika a 

její hlavní představitelé z řad šéfredaktorů českého legálního tisku. In Sborník Národního muzea v 

Praze. Praha: [s.n.], 2008. s. 39-48. 
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sudetští Němci. „Naše noviny a jejich vydavatel 

Melantrich byly u Němců známy pro svou ‚benešovskou 

politiku‘, jejich nenávist proti presidentu se přenášela 

na Melantrich. Měli pro nás označení ‚benešovské 

hnízdo‘. … Po mém přesvědčení, a to přesvědčení bylo 

všeobecné, bylo postavení Melantricha a nás všech 

nejhorší a nejchoulostivější z celého národa. Je třeba 

si vzpomenout také na všechny demonstrace fašistické a 

šejdristické mládeže proti nám v předešlých letech. 

Všichni měli spadeno na Melantricha. Ten byl pro ně 

symbolem protinacistické a protifašistické politiky.“54 

Karel Jíše již od roku 1938 čelil nařčení svých 

kolegů, že je aktivistický novinář. O jeho kolaboraci 

při výslechu na ministerstvu vnitra v roce 1952 

vypověděl Josef Vondráček. 55  „V době tak zvané druhé 

republiky v r. 1938, postavil se Karel Jíše na stejnou 

politickou základnu, jako redaktor ‚Českého slova‘ dr. 

Karel Křemen56, který byl druhým exponentem dr. E. Beneše 

                                                 
54  ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za 

německé okupace: (Paměti bývalého generálního ředitele tiskového a vydavatelského koncernu 

Melantrich). Praha: Eva Milan Nevole, 2001. 342 s. 
55 Josef Vondráček (*25. ledna 1905 - †?) – Původním povoláním novinář, před zatčením pracoval na 

ministerstvu vnitra. V roce 1952 byl držen ve vazbě, kde byl několik měsíců vyslýchán. Složka s jeho 

výpovědí má přes dvě stě stran. Mluvil o novinářích či filmových a divadelních hercích. Byl vedoucím 

pracovníkem cenzury, od roku 1942 působil jako zástupce C. Melče na oddělení tiskové dozorčí 

služby Ministerstva školství a lidové osvěty. (Pramen: In: AMV ČR, č. 3-292-1, Zápis o výpovědi 

Josefa Vondráčka ze dne 2. 8. 1952 na ministerstvu národní bezpečnosti; FINGER, Antoš. Český tisk 

pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara: Stenografické zápisy Antonína Fingera z 

protektorátních tiskových porad 1939-1941. Editoři Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Jitka 

Kryšpínová. Praha: Karolinum, 2003. 503 s.)  
56 Jaroslav Křemen (*12. dubna 1907 - †1978) – Novinář. Absolvoval reálné gymnázium v Táboře a 

poté studoval filologii, sociologii a filosofii. Již během studií se veřejně angažoval, a zároveň přispíval 

do časopisů Volnost a Věstník Svazu studentstva. V roce 1933 nastoupil do vydavatelství Melantrich. 

Dva roky vedl redakci A Zet a Moravského slova. Posléze působil jako odpovědný redaktor Večerního 

a Pondělního Moravského slova, Moravského slova a Večerníku A Zet. Jako redaktor psal také pro 

Telegraf, byl vyslán do Budapešti, Paříže či Itálie. V březnu 1941 se stal šéfredaktorem A Zetu, kde 

působil do zákazu vydávání v srpnu 1944. Poté byl šéfredaktorem Lidového deníku, kde vydržel do 

konce protektorátu. Za okupace byl aktivistickým novinářem, spolupracoval s SD. V roce 1939 se 
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v nár. soc. tisku. To znamenalo, že Jíše se postavil za 

článek Václava Klofáče, který schvaloval německý 

nacismus. Z tohoto důvodu po 15. březnu 1939, stal se 

Karel Jíše novinářským aktivistou a napsal řadu článků 

ve prospěch okupantů.“57  

Navíc se Jíše v roce 1939 účastnil dvou zájezdů do 

Berlína organizovaných nacisty. Po návratu měl vedení 

Melantrichu vypovědět, co v Německu viděl. Zejména kvůli 

těmto výjezdům byl přiřazován ke kolaborantům. Podle 

výpovědi Vondráčka se v Německu setkal a vyjednával 

s tiskovým referentem a štábním šéfem ministerstva 

propagandy Helmutem Sündermannem.  

„Seděl jsem ve vedlejší místnosti, když navštívil 

Šalda dr. Pfiffa a slyšel jsem, jak mimo jiné jednali o 

cestě Karla Jíšeho do Berlína. Po odchodu Šaldově řekl 

mně dr. Pfiff, že Karel Jíše svým politickým zaměřením 

se staví úplně přirozeně v čelo aktivistických novinářů. 

Tehdy vedl tiskové záležitosti v Čechách a na Moravě 

bývalý německý tiskový atašé von Gregory58, který v době 

okupace byl šéfem odboru tisku v úřadu říšského 

protektora. Dr. Pfiff sám byl zakladatelem první služby 

SD v Praze až do příchodu velitele SD Böhma. Z dalších 

                                                                                                                                         
účastnil novinářské cesty do Polska a rok poté na západní frontu. Po skončení války byl vyloučen 

z novinářské organizace, v roce 1945 byl zatčen. Dva roky poté byl odsouzen k trestu smrti, prezident 

E. Beneš trest změnil na doživotní žalář. V roce 1954 mu prezident A. Zápotocký trest zkrátil na 

dvacet let odnětí svobody. Na základě amnestie prezidenta A. Novotného byl v roce 1960 propuštěn. 

(Pramen: BLODIGOVÁ, Alexandra, et al. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního 

českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Praha: Matfyzpress, 2007. 159 s.) 
57 In: AMV ČR, č. 3-292-1, Zápis o výpovědi Josefa Vondráčka ze dne 2. 8. 1952 na ministerstvu 

národní bezpečnosti. 
58 Karl Alex von Gregory (*1899 - †1944) Německý úředník, který získal doktorát sociálních věd. 

Působil v NSDAP, SS-Sturmbannführer. Byl také ministerským radou. Za protektorátu vykonával 

tiskového atašé německého velvyslanectví v Praze. V letech 1939-1942 byl přednostou kulturně 

politického oddělení Úřadu říšského protektora v Praze. Zemřel během obléhání Bukurešti sovětskou 

armádou. (Pramen: FINGER, Antoš. Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara: 

Stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939-1941. Editoři Jakub 

Končelík, Barbara Köpplová, Jitka Kryšpínová. Praha: Karolinum, 2003. 503 s.) 
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rozhovorů s Pfiffem jsem vyrozuměl, že všichni tehdejší 

aktivističtí novináři jsou současně informátory tohoto 

zárodku SD a že podle jejich názorů bude organizován 

český tisk, což se také skutečně stalo. Vznikla tak 

skupina: Karel Jíše; dr. Karel Křemen /odsouzen 

k doživotnímu žaláři/; Karel Verner /v r. 1947 popraven/; 

dr. Václav Crha /odsouzen k doživotnímu žaláři/; 

Vladimír Krychtálek59 /popraven v r. 1947/; Vladimír Ryba 

/odsouzen k 7 letům/ a dr. Emanuel Vajtauer /odsouzen 

k trestu smrti v nepřítomnosti/.“60 

Vondráček ve výslechu ze dne 21. května 1952 

vypověděl, že Jíšeho aktivistické články byly dávány za 

vzor pro ostatní novináře. Zároveň doplnil, že zmocněnec 

SD Wolfgang Wolfram von Wolmar 61  určil, že Jíše bude 

vedoucím již zmíněné aktivistické novinářské organizace. 

                                                 
59 Vladimír Krychtálek (*27. ledna 1903 - †8. dubna 1947) – Novinář, kolaborant. Vedle E. Vajtauera a 

K. Lažnovského patřil mezi přední kolaborantské novináře. Vystudoval reálné gymnázium a posléze 

se věnoval technice v Brně, zároveň psal do sportovních rubrik brněnských a pražských časopisů. 

Kvůli novinařině zanechal studií a nastoupil do časopisu Sport. Na začátku třicátých let pracoval tři 

roky pro Lidové noviny, díky tomu se dostal do Bělehradu, Číny či Moskvy. Kritizoval zahraniční 

politiku E. Beneše a přikláněl se k nacistickému Německu, proto musel odejít z Lidových novin. Za 

protektorátu měl úzké vztahy s nacisty a plně podporoval program E. Moravce. Byl dosazen také do 

Národního souručení. Po atentátu na R. Heydricha organizoval tryznu Svazu novinářů. V roce 1947 

byl kvůli kolaboraci poslán před Národní soud, který ho odsoudil k trestu smrti. Následně byl popraven. 
60 In: AMV ČR, č. 3-292-1, Zápis o výpovědi Josefa Vondráčka ze dne 2. 8. 1952 na ministerstvu 

národní bezpečnosti. 
61 Wolfgang Wolfram von Wolmar (*9. června1910 - †. 2. prosince 1987) – Německý úředník, který 

byl členem SS-Hauptsturmführer. Absolvoval gymnasium v Lokti, poté pokračoval ve studiích na 

německé univerzitě v Praze. V roce 1934 stanul v čele sudetoněmeckého svazu nacistických studentů 

Studentenbund. Kvůli nacistické činnosti byl v témže roce vyhoštěn z ČSR. Po vzniku protektorátu 

působil v Praze jako vedoucí skupiny Tisk v kulturně politickém oddělení Úřadu říšského protektora. 

Zavedl pravidelné tiskové konference, na kterých předával pokyny či výstrahy (během několika 

měsíců uspořádal několik stovek těchto konferencí). V roce 1943 byl vyslán na frontu, proto ho 

v úřadu nahradil A. Söhnel. Po válce se ukrýval v Rakousku. Po krátkém pobytu ve vězení žil 

v Německu a pracoval jako novinář. (Pramen: FINGER, Antoš. Český tisk pod vládou Wolfganga 

Wolframa von Wolmara: Stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 

1939-1941. Editoři Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Jitka Kryšpínová. Praha: Karolinum, 2003. 503 

s.; BERÁNKOVÁ, Milena, MALEC, Karel. Dějiny české žurnalistiky do roku 1945: Stručný přehled. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 62 s.; BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, Alena, 
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Jíšeho chování se tehdy nelíbilo jak jeho kolegům, 

ale bylo podezřelé i politickým činitelům. „Chování 

Karla Jíšeho vzbudilo rozčarování nejen v pražských 

novinářských kruzích, ale i v kruzích politických, 

poněvadž šlo o důvěrníka dr. Beneše a o osobního přítele 

dr. Huberta Ripky 62 . Proto byl Jíše vyzván na konci r. 

194063 odbojovou skupinou seskupenou  kolem býv. senátora 

nár. soc. strany dr. Kloudy, aby odjel do emigrace. Jíše 

tuto výzvu uposlechl a uprchl do Londýna64. Jeho útěk byl 

organizován britskou IS,…“65 

Již v roce 1939 byl Jíše ve spojení se zahraničními 

zpravodajskými službami. „… odejel do Polska a později 

do Jugoslávie, kde se seznámil s několika agenty 

anglické špionážní služby a se členem sovětské rozvědky. 

Dle jeho vyjádření mu člen sovětské rozvědky nabídl 

převzetí zpravodajské služby pro střední Evropu, což 

                                                                                                                                         
RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky : III. díl Český a slovenský tisk v letech 1918-

1944. Praha: Novinář, 1988. 315 s.) 
62 Hubert Ripka (*26. července 1895 - †7. ledna 1958) – Novinář a politik. V roce 1921 vystudoval 

historii a filosofii na Karlově univerzitě. Působil v archivu ministerstva obrany, poté psal v letech 1925-

1930 pro Národní osvobození a v letech 1930-1938 pro Lidové noviny. Byl zastáncem zahraniční 

politiky Edvarda Beneše, ale v roce 1938 patřil mezi odpůrce mnichovské kapitulace. Ještě v témže 

roce odjel do emigrace a patřil mezi organizátory zahraničního odboje. V Československém národním 

výboru v Paříži byl pověřen informačními záležitostmi. Od roku 1940 byl v londýnské exilové vládě 

státním tajemníkem. Po skončení války až do února 1948 byl poslancem Národního shromáždění a 

ministrem zahraničního obchodu. Byl členem Čs. strany národněsocialistické. Po únoru 1948 odešel 

do exilu, kde zůstal až do smrti. (Pramen: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století [online]. Libri, 

2001-2009 [cit. 2009-02-14]. Dostupný z WWW: <http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 
63 Vondráček se ve výpovědi spletl v udání přesného roku, protože podle mnoha jiných dokumentů 

byl Jíše v roce 1940 již rok v zahraničí. Například od února 1940 byl v Paříži, kde se rozhodovalo o 

jeho další působnosti v emigraci (např. pramen: In: AMV ČR, č. Z-10-P-314) 
64 I v tomto ohledu se Vondráček spletl. Jíše nejprve utekl do Bělehradu, do Londýna se dostal až v 

závěru druhé světové války. (Pramen: ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, 

Československé republiky a jeho obrana za německé okupace: (Paměti bývalého generálního ředitele 

tiskového a vydavatelského koncernu Melantrich). Praha: Eva Milan Nevole, 2001. 342 s.) 
65  In: AMV ČR, č. 3-292-1, Zápis o výpovědi Josefa Vondráčka ze dne 21. května 1952 na 

ministerstvu národní bezpečnosti. 
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Jíše odmítl.“ 66  V jiném spisu ze dne 4. srpna roku 1950 

uloženém v archivu ministerstva vnitra se uvádí, že Jíše 

za své pozdější působnosti v Londýně mluvil nenávistně o 

západu. „… je podezření, zda nechce tím krýt práci ve 

prospěch západu.“67 

Podle nacistů byl pracovníkem britské tajné služby 

několik let, tedy i v době, kdy se účastnil novinářských 

zájezdů do Německa. „… že asi za rok po útěku Karla 

Jíšeho do londýnské emigrace navštívil Prahu štábní šéf 

ministerstva propagandy z Berlína Sündermann68. Jmenovaný 

byl znalcem věcí týkající se britské IS, proti které 

pracoval. Vedl protibritskou výzvědnou službu 

v Holandsku a v Portugalsku. … Sündermann v rozhovoru o 

Karlu Jíšovi prohlásil, že jeho útěk do Londýna byl 

nejtrapnější záležitostí německého vedení v Praze, 69  

protože Karel Jíše odešel do Londýna přes skupinu 

profesora Klecandy, což znamenalo, že Karel Jíše byl 

                                                 
66 In: AMV ČR, č. Z-10-P-314 
67 In: AMV ČR, č 305-253-6, zápis týkající se Jíšeho ze dne 4. srpna 1950 
68 Helmut Sündermann (*19. února1911 - † 25. srpna 1987) – Německý úředník a novinář. Na začátku 

třicátých let se stal spolupracovníkem O. Ditricha. V roce 1942 se stal zástupcem vedoucího tiskového 

odboru říšské vlády a zároveň členem Říšského sněmu. Po skončení války se věnoval novinařině. 

V roce 1951 spoluzakládal časopis Nation Europe a o rok později nakladatelství Druffel-Verlag. 

(Pramen: FINGER, Antoš. Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara: Stenografické 

zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939-1941. Editoři Jakub Končelík, 

Barbara Köpplová, Jitka Kryšpínová. Praha: Karolinum, 2003. 503 s.) 
69  „Teprve později, až po Heydrichiádě, jsem se dozvěděl, že odchod Jíšův za hranice mohl 

znamenat konec Melantricha. Karel Jíše byl šéfredaktorem, politicky tehdy mužem Benešovým, jako 

takového jsem ho za hranice vypravil, vystupoval na schůzích jako řečník, jeho útěk byl proto pro 

Wolframa a gestapo těžkou ranou. Sudeťáci použili té příležitosti k novému útoku na Melantricha, 

který měl být rozmetán a vymazán. To jsem později slyšel od Bankeho a také od Ziemby, který po 

svém příchodu v roce 1942 vyšetřoval, jak se věci s Jíšem měly.“ (Pramen: ŠALDA, Jaroslav. 

Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace: (Paměti 

bývalého generálního ředitele tiskového a vydavatelského koncernu Melantrich). Praha: Eva Milan 

Nevole, 2001. 342 s.) 
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agentem britské zpravodajské služby. 70  Ve službách této 

byl prý podle německých informací od r. 1937.“71 

Vondráček u výslechu také vypověděl, že kvůli 

Jíšeho vazbám na Beneše byli do Melantricha nasazeni 

čtyři lidé, kteří měli za úkol zjistit Benešovo spojení 

s protektorátem a odhalení finančních zdrojů domácího 

odboje vázaného na Londýn. Sám Jíše měl být podle 

nacistů hlavní spojkou Beneše s domácím odbojem. 

Jíše se v roce 1947 před Národním soudem zpovídal 

z kolaborace, musel vysvětlovat svoji účast na zájezdech 

do Berlína. V archivech není zachována jeho výpověď. 

Jeho činnost a působnost však v témže roce obhajuje 

bývalý předseda vlády Rudolf Beran. 

„Svědek žaloby pan šéfredaktor Jíše tady před 

několika dny pravil, že byl redaktorem a zpravodajem 

Českého slova v Berlíně, že docházel do německého 

ministerstva zahraničí a propagandy, že jezdil na různé 

zájezdy s představiteli nacismu že stejně ještě jiné 

české časopisy měly v Berlíně své zpravodaje. Pan 

šéfredaktor Jíše vzpomenul tady některých rozhovorů 

s různými politickými osobnostmi ministerstva zahraničí, 

kam docházel za představiteli SS, na různých zájezdech. 

Jistě denně v Berlíně jako jiní novináři slyšel o nás 

chválu i hanu – přání Němců nebo výhružky.  

To dávala tehdejší doba. A přece za to ho nikdo 

nemohl viniti. Bylo snahou českého tisku, aby byl 

informován po Mnichově co nejlépe. Sloužil jistě svému 

listu a národu poctivě tak, jak mohl. Že se zprávy 

                                                 
70 Vondráček ve výslechu dále uvádí, že i Adolf Banke z SD se o Jíšem také zmiňuje jako o agentu 

britské IS. O odchodu Jíšeho do emigrace byl prý informován i tehdejší generální ředitele 

vydavatelství Jaroslav Šalda. „V seznamech, které vypracovával dr. Pfiff z SD, měl tento uvedené 

jméno Karla Jíšeho, jako agenta britské IS.“ (Pramen: In: AMV ČR, č. 3-292-1, Zápis o výpovědi 

Josefa Vondráčka ze dne 2. 8. 1952 na ministerstvu národní bezpečnosti.) 
71 In: AMV ČR, č. 3-292-1, Zápis o výpovědi Josefa Vondráčka ze dne 2. 8. 1952 na ministerstvu 

národní bezpečnosti. 
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novinářů braly s reservou, to zejména v době stranicko-

politických bojů, bylo všeobecně známo. Už proto, že 

jedna a ta samá věc v každých novinách byla líčena 

jinak.“72 

Přestože nelze s jistotou říci, zda Jíše skutečně 

byl v období druhé republiky a začátku okupace 

aktivistickým novinářem či zda spolupracoval se 

zahraničními informačními službami, kvůli podezření 

z kolaborace byl až do konce války několikrát prověřován 

a podezírán.73 

 

 

2.1 Útěk z republiky 

 

Jíše se před svým útěkem za hranice republiky 

účastnil domácího odboje. Z dostupných materiálů se 

zachovalo jedno prohlášení, v němž Jíše vysvětluje, co 

dělal v období mezi lety 1939 až 1945.74  

„Ihned po okupaci jsem se činně účastnil domácího 

odboje proti okupantům vybudováním zpravodajské sítě a 

dodáváním zpráv za hranice. Byl jsem členem hnutí Obrana 

                                                 
72 In: AMV ČR, č. S-122-1, Bývalý předseda vlády Rudolf Beran před Národním soudem. Jeho 

obhajovací řeč pronesená 28. a 29. března 1947 
73  „V tajném záznamu J. V. Hyky ze dne 5. března 1940 je uvedeno, že výzvědné oddělení 

francouzského generálního štábu se dotazovalo u NVČS na spolehlivost Jíšeho. Zjistili, že Jíše byl ve 

styku s Němci. … V nepodepsané zprávě ‚ZOE‘ /pozn. ref. plk. Piky/ z 2. 3. 1942 je žádáno o vyslání 

Jíšeho do SSSR, jako korespondenta čs. tisku. … Sověty prý se na Jíšeho dívají nepříznivě, pro jeho 

účast na zájezdu čsl. žurnalistů do Berlína. … Dne 3. 6. 1943 oznámil Ripka čs. gen. Konsulátu 

v Jerusalémě, že Jíše se vzepřel příkazu čs. MZV Londýn, když nechtěl odjet do Teheránu. Dále 

Ripka uvádí: ‚… Redaktor Jíše nebyl by mohl být vzhledem k svému postupu v Praze po Mnichově 

zařazen jako úředník do služeb ministerstva zahraničních věcí, byl však vzhledem k vykonané práci 

v Bělehradě a později považován za externího spolupracovníka a jako takovému mu byl vyměřen 

plat…‘“ (Pramen: In: AMV ČR, č. 302-73-1, Zpráva o činnosti III. sekce (zpravodajské) bývalého čs. 

ministerstva zahraničních věcí ze dne 26. dubna 1960 na Studijním ústavu zvláštního odboru MV.) 
74 Jíše ve třicátých letech pracoval v deníku České slovo vydavatelského koncernu Melantrich, a to až 

do svého útěku do emigrace koncem roku 1939. (viz kapitolu 1.2.2 Jíše v Melantrichu) 
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národa75, organisace pplk. Berky76 … Prostřednictvím dr. 

Kratochvíla a popraveného novináře Ant. Pešla77 jsem byl 

ve spojení s ÚVODem 78  /svědkyně žena Ant. Pešla/. Tato 

činnost trvala do vánoc 1939, kdy jsem byl nucen utéci.79 

Tajný přechod přes slovenské, maďarské a jihoslovanské 

                                                 
75 Obrana národa – Ilegální odbojová organizace založená zejména vojáky. Jejím úkolem měla být 

příprava na ozbrojené vystoupení proti okupantům. Pracovala na zpravodajské činnosti a přípravě 

sabotážních akcí. Na konci roku 1939 proti organizaci tvrdě zasáhlo gestapo. V následujícím půlroce 

nacisté Obranu národa z velké části zlikvidovali. (Pramen: BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, 

Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: III. díl Český a slovenský tisk v letech 

1918-1944. Praha: Novinář, 1988. 315 s.) 
76 Miloslav Berka (*23. srpna1892 - †?) – Absolvoval gymnázium na Královských Vinohradech v Praze, 

poté se živil jako úředník. Během první světové války byl na ruské frontě. Po skončení války se stal 

referentem ministerstva národní obrany, byl profesorem taktiky na škole válečné. Na začátku druhé 

světové války byl zatčen jako národní rukojmí a uvězněn v koncentračním táboře Buchenwald. 

(Pramen: Vets.estranky.cz [online]. 2005 [cit. 2009-03-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.vets.estranky.cz/clanky/galerie-hrdinu/plukovnik-miloslav-berka>.) 
77 Antonín Pešl (*31. prosince 1891 - †22. prosince 1942) – Novinář. Během první světové války patřil 

mezi zakladatele československých legií v Itálii. Po válce byl vedoucím zahraniční rubriky Národního 

osvobození. Za druhé světové války patřil k vůdcům domácího odboje. Nacisty byl zajat a popraven. 

(Pramen:  Vets.estranky.cz [online]. 2005 [cit. 2009-03-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-trebic/desov.; BERÁNKOVÁ, Milena, KŘIVÁNKOVÁ, 

Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: III. díl Český a slovenský tisk v letech 

1918-1944. Praha: Novinář, 1988. 315 s.) 
78  ÚVOD – Ústřední vedení odboje domácího. Koordinační orgán, který měl zaštiťovat ilegální 

skupiny nekomunistického odboje. ÚVOD přijal program Petičního výboru Věrni zůstaneme, který 

počítal s ekonomickými, politickými či kulturními reformami. (Pramen: BERÁNKOVÁ, Milena, 

KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: III. díl Český a 

slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, 1988. 315 s.) 
79 Jíšeho útěk byl dlouho předem připravován. Ve svých pamětech na Jíšeho emigraci upozornil 

Jaroslav Šalda.  Zároveň svým tvrzením vyvrací, že by Jíše byl kolaborant (viz kapitola 2. Nařčení 

z kolaborace). „Šéfredaktor Karel Jíše na podzim roku 1939 mi oznámil, že jim, šéfredaktorům 

českého tisku, na obvyklé týdenní konferenci von Wolfram pohrozil, že je už dost pasivního postoje 

českých novin k Říši a že napříště poměr ten se musí projevit aktivně. On, Jíše, že to dělat nebude a 

že zmizí za hranice, kde stejně je třeba, aby se tam objevil šéfredaktor některého českého listu. Pro 

politickou rumařinu doporučil do ranního Českého slova Karla Lažnovského, ten že to bude dělat 

rád.“ (Pramen: ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho 

obrana za německé okupace: (Paměti bývalého generálního ředitele tiskového a vydavatelského 

koncernu Melantrich). Praha: Eva Milan Nevole, 2001. 342 s.) 
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hranice jsem prodělal spolu s gen. /tehdy pplk. gen. 

št./ Hrabovským80.“81 

Podle Šaldy Jíše odešel o Vánocích, aby si jeho 

zmizení několik dní nikdo nevšiml. Přechod přes hranice 

měl Jíše s Hrabovským uskutečnit na lyžích. Prý tehdy 

byla velice krutá zima, oba při cestě omrzli a Jíše si 

dokonce nalomil nohu. Byli v nebezpečí, protože jim 

hrozilo, že budou chyceni. 

Jíše se dostal do Bělehradu 8  (Jugoslávie tehdy 

                                                

2

nebyla ještě ve válce)83 14. ledna 1940, odkud však hned 

na začátku února 1940 odjel do Paříže, kde jednal 

s tamním Národním výborem. Ve Francii byl Jíše uznán 

schopným, proto by odveden do československé zahraniční 

armády. Několik týdnů strávených v Paříži Jíšeho 

znepokojovalo. V dopisu z 23. března adresovanému 

prezidentovi vysvětluje, že si připadá neužitečný a že 

 
80 Jaroslav Hrabovský (*20. srpna1895 - †?) – Během první světové války se stal důstojníkem ruských 

legií. Po skončení války se díky studiím na vysoké škole válečné stal důstojníkem generálního štábu. 

V prosinci 1939 odešel do ciziny, kde velel československému pěšímu pluku č. 3. Následně ve Velké 

Británii prováděl výcvik čs. armády. Účastnil se bojů při osvobozování Slovenska. (Pramen: 

PLISKOVÁ, Kamila. Trnavka.cz [online]. neuveden [cit. 2009-03-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.trnavka.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=100005&id_obce_3=72502>.) 
81 NA, f. Karel Jíše, kart. 9, Jíšeho výpověď na časově blíže neurčeném dokumentu 
82 „Pobýval tam kdysi a měl styky, dovedl také srbsky. Sháněl jsem pro něho marně dináry a nakonec 

jsem ho vypravil se 60.000 Kč. Nějaké dináry mu opatřil redaktor Kepka, ale to byla maličkost na první 

diškerece. Daroval mu také pro každý případ nový, kolkovaný chorvatský křestní list, který mu zůstal 

po jakémsi stejně starém jugoslávském studentovi ze Záhřebu.“ (Pramen: ŠALDA, Jaroslav. Budování 

tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace: (Paměti bývalého 

generálního ředitele tiskového a vydavatelského koncernu Melantrich). Praha: Eva Milan Nevole, 

2001. 342 s.) 
83 Jíšeho cestu do Bělehradu potvrdil tehdy plukovník František Hieke-Stoj. „Byl jsem tehdy čs. 

vojenským zmocněncem, později velitelem čs. vojenské mise v Jugoslávii. Jíše se u mne ihned po 

svém příjezdu hlásil a žádal o přijetí do čs. armády v zahraničí. Protože šlo o novináře a politicky 

činného muže, odeslal jsem ho do Paříže k Národnímu výboru, když napřed sledoval v Bělehradě 

konferenci balkánských států, z níž nám přinesl cenné informace.“ (Pramen: NA, f. 500 Karel Jíše, 

kart. 9; místopřísežné prohlášení Hieka-Stoje z 15. února 1948) 
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si přeje pracovat.84 Koncem dubna se vrátil do Bělehradu 

– Jíše uměl srbochorvatsky, navíc i v emigraci zůstával 

ve spojení s domácím odbojem.85  

„V dohodě s vojenskými orgány /gen. Ingr/ jsem byl 

Národním výborem poslán na Balkán, kde jsem organizoval 

z Jugoslávie zpravodajskou službu a protiněmeckou 

propagaci. V této činnosti jsem pokračoval po vstupu 

Jugoslávie k paktu tří v Istanbulu.“86 

Jíše dostával za svoji zpravodajskou činnost podle 

rozhodnutí Národního výboru v Paříži od 1. března 1940 

měsíční plat 5000 dinárů. V zahraničí užíval krycího 

jména Dragutin a Ada.87 

Z dopisu Huberta Ripky vyplývá, že Jíše měl 

společně s vyslancem Jaroslavem Lípou a poslancem Jožkou 

Davidem řídit v Bělehradě veškerou informační službu. 

David měl udržovat styky s jihoslovanskými krajany, 

Jíšeho úkolem bylo dodávat informace jugoslávským, 

bulharským, rumunským a dalším úřadům, institucím či 

politickým činitelům informace. Od nich pak měl vyzvědět 

zprávy, které by byly potřebné pro Národní výbor 

                                                 
84 „Nevím, pane presidente, pamatujete-li se na jedno nedorozumění, které vzniklo, když jsem kdysi 

navrhoval, abych Vás provázel na Vašem zájezdu na Podkarpatskou Rus. Vzpomínám této příhody 

jen proto, abych Vám řekl tak otevřeně, jak jste mně dříve laskavě dovoloval, že ani zde nechci ‚jezdit 

salonním vozem‘. Nehledám funkce, hledám práci. Navrhl jsem působení na Balkáně, jehož poměry i 

mentalitu znám a který považuji za krajně důležité místo, i vzhledem k válečným možnostem. Mohl 

bych tam jednak dodávat informace tamním lidem, co to je německá okupace a jaké jsou německé 

plány a ukázat jim názorně, čeho se musí obávat, jednak dostávat informace, které by zase byly 

důležité pro akci naši.“ (Pramen: NA, f. Karel Jíše, kart. 6, dopis ze dne 23. března 1940 zaslaný 

z Paříže prezidentovi.) 
85 „Nutno zdůrazniti, že Jíše měl velmi dobré vztahy k domácímu odboji, od kterého dostával velmi 

cenné zprávy a to nejen o tom, co Němci dělají, ale i co chystají. Všechny zprávy nám dával 

k disposici. Jíše mluvil velmi dobře srbochorvatsky a podrobně ovládal balkánské poměry. Vykonával 

za nás četné intervence u novinářů i politiků, mezi nimiž měl velké styky, a tak i zde nám byl velice 

nápomocen.“ (Pramen: NA, f. Karel Jíše, kart. 9; místopřísežné prohlášení Hieka-Stoje z 15. února 

1948) 
86 NA, f. Karel Jíše, kart. 9, Jíšeho výpověď na časově blíže neurčeném dokumentu 
87 In: AMV ČR, č. Z-6-314 

 38



v Paříži. „Pro tento úkol se Vám dává k disposici podle 

zdejšího rozhodnutí z 12. března 1940 čj. 838/40 na 

pomocný personál 1.800 franků měsíčně a na úhradu 

věcných vydání částka 1.800 franků rovněž měsíčně, které 

se Vám budou v příslušné protihodnotě vypláceti 

v dinárech panem vyslancem Lípou v Bělehradě, počínajíc 

1. květnem 1940.“88 

Jíše dostal také příkazy, co má dělat, kdyby se 

Jugoslávie také dostala do válečného konfliktu. 89  O 

několik dní později dostal dopis, ve kterém ho Národní 

výbor v Paříži informoval, že každý týden bude dostávat 

do Bělehradu podrobný referát obsahující informace 

z došlých zpráv a také z denního tisku.90 

„Z Bělehradu odejel do Cařihradu, kde užíval 

krycího průkazu na jméno Yohn Homan, a v Palestině na 

jméno Dragutin Pilsic.“ 91  Na konci února 1942 byl Jíše 

ustanoven šéfredaktorem Československé informační a 

propagační služby v Istanbulu, kam vycestoval ihned na 

začátku března. Krátce poté ministerstvo zahraničních 

věcí v Londýně navrhovalo, aby se Jíše přesunul do 

Sovětského svazu, protože měl dobrý politický rozhled a 

byl schopen sledovat sovětský tisk. K jeho přesunu do 

SSSR však nakonec nedošlo. 92  Jíše ve svém prohlášení 

pouze uvádí, že byl v Istanbulu ve spojení se sovětskou 

informační službou.  

                                                 
88 NA, f. Karel Jíše, kart. 6, dopis ze dne 23. dubna 1940 zaslaný Hubertem Ripkou z Paříže 
89  „Pro nebezpečenství hrozící eventuelně válečnou zápletkou s Německem, popřípadě s Itálií, 

žádáme Vás snažně, abyste při své činnosti šetřil všech bezpečnostních opatření a postaral se spolu 

s panem vyslancem Lípou, aby se včas zachránily veškeré písemnosti Vaší kanceláře, po případě 

vyslanectví tak, aby se jejich eventuelní ztrátou neohrozily životy našich lidí.“ (Pramen: NA, f. Karel 

Jíše, kart. 6, dopis ze dne 23. dubna 1940 zaslaný Hubertem Ripkou z Paříže) 
90 NA, f. Karel Jíše, kart. 6, dopis ze dne 29. dubna 1940 zaslaný z Paříže do Bělehradu 
91 In: AMV ČR, č. Z-10-P-314 
92 In: AMV ČR, č. Z-6-314 
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V Turecku měl Jíše opět zpracovávat informace, 

které nadále přeposílal. V jednom blíže neurčeném 

referátu uvádí, že do Istanbulu se dostal leták německé 

nacionální strany, který uvádí rozbor mezinárodní 

situace. Následně kritizuje nacismus, který podle letáku 

přivedl Německo do bídy. „Jediné, co může aspoň částečně 

spasit Německo a způsobit, aby jeho porážka nebyla tak 

absolutní, jaká je dnes zřejmá po posledních úspěších 

spojenců, je co nejrychlejší odstranění nacismu a 

nastolení režimu, jaký zastávala německá strana 

nacionální. Nestane-li se tak, bude osud Německa strašný. 

Buď bude jeho porážka absolutní proto, že je vedeno 

nacismem, který svět nenávidí, anebo proto, že další 

trvání nacismu musí v Německu nezbytně a nevyhnutelně 

vést k bolševické vnitřní revoluci, která by pak byla 

pro Anglii a Ameriku zase příčinou k totálnímu zničení 

Německa, aby se bolševismus nerozrostl po Německu,“ 93  

interpretoval Jíše informace z letáku. V referátu dále 

popisuje obavy Turků z napadení Dardanel Němci, protože 

shromažďují své vojsko v Bulharsku. 

„Vzhledem k tomu, že londýnská klika mu počala 

nedůvěřovat, odvolala ho z Cařihradu do Beyruthu, odkud 

nadále podával špionážní zprávy do Londýna.“94 

„Po krátké činnosti u konsulátu v Beyrutu jsem se 

hlásil o převzetí do činné vojenské služby a dnem 10. XI. 

1942 jsem byl presentován jako por. pěch. v zál. a. č. 

Z/10,000.235. Matriční číslo 1-4698. S československou 

jednotkou ze Středního východu jsem jako velitel 

dvanácté roty odjel do Anglie a přidělen službou 

                                                 
93 NA, f. Karel Jíše, kart. 6, časově blíže neurčený dokument označený pouze „Karel Jíše: Zprávy 

z Turecka“ 
94 In: AMV ČR, č. Z-10-P-314 
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ministerstvu národní obrany v Londýně, kde jsem byl pod 

velením generála Brože, dnes velitele pražské divise.“95 

Jíše se však původně neměl do Londýna vydat. 

Ministerstvo zahraničních věcí ho odvelelo do Teheránu. 

Jíše se tomuto příkazu vzepřel. Hubert Ripka ho poté 

přestal pokládat za spolupracovníka ministerstva a 

přestal mu dávat plat. „Poznamenal, že o redaktora 

Jíšeho nemá zájem ani ministerstvo národní obrany. 

V blíže neznačeném důvěrném záznamu ze dne 15. 9. 1943 

je uvedeno, že Jíše byl k čs. MNO v Londýně přidělen na 

nějaký čas a práce, která mu byla svěřena, měla být 

‚habilitací‘ pro další jeho použití. Mělo mu být uloženo, 

aby v písemné zprávy uvedl vše, co v zahraničí viděl a 

zažil od té doby, co opustil republiku, v Paříži, 

Bělehradě, Istanbulu na Středním východě až po příjezd 

do Anglie.“96 

Dalším úkolem, který byl Jíšemu přidělen, bylo 

vypracování rozhlasového projevu pro československé 

vojáky, kteří musí bojovat po boku Němců či kteří 

pracují v Todtových organizacích. 97  (viz Přílohy) Jíše 

chtěl svůj projev osobně přečíst v rozhlase, to mu však 

vedení v Londýně zakázalo. Rozhodnutí zdůvodnil Ripka 

tím, že si nepřeje, aby se Jíše v rozhlase angažoval. 98  

Projev byl nakonec publikován, ale přečet jej někdo jiný. 

„Rozhlasový pracovník při čs. konsulátu v Beyruthu 

Josef Svatoš přípisem ze dne 4. 2. 1945 /průklep/ si 

stěžoval u dr. Ripky na činnost a chování Jíšeho. Jíše 

se snažil dostat do Anglie proto, aby mohl proti vládě 

něco podniknout, zejména proti některým členům vlády. 

                                                 
95 NA, f. Karel Jíše, kart. 9, Jíšeho výpověď na časově blíže neurčeném dokumentu 
96 In: AMV ČR, č. Z-6-314 
97 NA, f. Karel Jíše, kart. 6, Jíšeho hlášení z 6. prosince 1943, jehož součástí je i vypracovaný projev 

pro rozhlas 
98 Tamtéž 
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Z těchto důvodů nechtěl zůstat ani v Beyruthu, nechtěl 

přijmout místo v Teheránu a v jiných místech kam byl 

posílán.“99 

 

 

3. Návrat do vlasti a k novinařině 

 

Jíše se do Československa vrátil až v září 1946, 

protože po skončení války mu nebyl vydán nový cestovní 

pas.100 V dostupných archiváliích však není uvedeno, proč 

mu nové doklady nebyly ihned vydány. 

„Po návratu z Anglie byl ve styku se Zenklem 101 , a 

tento mu v roce 1948 nabídl vedení volební kampaně 

v Českém slově 102 . V tomto roce byl také jmenován 

redaktorem Českého slova a revue Socialistický směr. Po 

únorových událostech stal se členem užšího 

představenstva a předsedou kulturně propagační komise 

Čsl. strany socialistické. V dubnu téhož roku byl poprvé 

zatčen, ale po třech dnech propuštěn. 1

                                                

03  V letních 

 
99 In: AMV ČR, č. Z-6-314 
100 In: AMV ČR, č. Z-10-P-314 
101 Petr Zenkl (*13. června 1884 - †2. listopadu 1975) – Politik. Vystudoval filologii a na střední škole 

vyučoval češtinu. Byl členem Československé strany národně socialistické. Po vzniku 

Československa pracoval jako úředník ministerstva sociální péče, poté byl ředitelem Ústřední sociální 

pojišťovny, ve 30. letech organizoval Pracovní kolony a Prapory práce. Na konci desetiletí byl 

pražským primátorem. Za okupace byl zatčen a vězněn v koncentračním táboře. Po válce byl opět 

pražským primátorem a následně náměstkem předsedy vlády K. Gottwalda. Po převratu v únoru 1948 

odešel do USA, kde byl v čele Rady svobodného ČSR a exilové ČsNS. (Pramen: Kdo byl kdo v našich 

dějinách ve 20. století [online]. Libri, 2001-2009 [cit. 2009-02-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 
102 Deník České slovo již v té době neexistoval. List se přejmenoval na Svobodné slovo. České slovo 

přestalo vycházet 31. března 1945 (37. ročník, č. 27). /V Národní knihovně ČR lze ještě po dni zániku 

najít výtisky stejnojmenného večerníku, který vycházel v období 3. dubna 1945-4. května 1945./ 

Svobodné slovo začalo vycházet 11. května 1946. (Pramen: KAŠÍK, Milan. Celostátní deníky 

vycházející na současném mediálním trhu. Strategie. 11.11. 2002, č. , s. 23.)  
103 Zatčen byl 15. dubna 1948 pro podezření z protistátní činnosti. Propuštěn byl 18. dubna 1948. 

(Pramen: In: AMV ČR, č. 305-253-6, referát 64b. z 4. srpna 1950) 
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měsících byl delegován na sjezd Polské demokratické 

strany, čsl. stranou socialistickou. Sjezdu se 

nezúčastnil, protože mu nebyl vydán cestovní pas. Ještě 

v témže roce si zažádal o přiznání práv zahraničního 

vojáka podle par. 55. Jeho žádost mu byla MNO 

zamítnuta.“104 

Po návratu do vlasti nechalo ministerstvo národní 

bezpečnosti Jíšeho sledovat. Josef Vondráček ve své 

výpovědi uvedl, že on sám na něj nasadil Bohuše Arnolda, 

který měl zjistit, s kým se Jíše schází či kde pracuje.  

„Po únoru 1948 dozvěděl jsem se od svého 

spolupracovníka Bohuše Arnolda-Jasana, že se tento 

setkal v kavárně ‚Slavie‘ Národního divadla s redaktorem 

Karlem Jíšem, který tam seděl ve společnosti dvou 

anglicky mluvících mužů. Arnold-Jasan se tehdy od Jíšeho 

dozvěděl, že zůstane trvale v ČSR a že se uchází o místo 

šéfredaktora Svobodného slova po uprchlém Ivanu 

Herbenovi 105 . Arnold-Jasan se setkal s Jíšem na můj 

příkaz, ještě několikráte a zjistil, že tento se opírá o 

nějaké vlivné činitele KSČ, kteří jeho kandidaturu na 

místo šéfredaktora Svobodného slova podporují. Mělo se 

tehdy údajně rozhodovat mezi Jíšem a ing. Technikem, 

který byl kandidátem tak zvané obrozené čs. strany 

socialistické. Šéfredaktorem Svobodného slova se nakonec 

stal Karel Jíše. Arnold-Jasan tehdy ve svých zprávách 

                                                 
104 In: AMV ČR, č. Z-10-P-314, časově neoznačený dokument, jedná se o soupis formací z jiných 

zdrojů a složek. 
105 Ivan Herben (*26. února 1900 - †25. října 1968) – Novinář. Absolvoval vojenskou akademii, ale 

krátce poté se začal věnovat novinařině. Ve dvacátých letech byl redaktorem Tribuny, od roku 1928 

deset let psal do Českého slova, poté vedl brněnskou redakci Lidových novin. Během okupace byl 

v odboji. Byl však zatčen a v letech 1940-1945 byl vězněn v koncentračním táboře. Po válce vstoupil 

do ČsNS, stal se členem jejího předsednictva a posléze šéfredaktorem Svobodného slova. Po únoru 

1948 odešel do USA, kde s F. Peroutkou a P. Tigridem zakládal Svobodnou Evropu. (Pramen: Kdo 

byl kdo v našich dějinách ve 20. století [online]. Libri, 2001-2009 [cit. 2009-02-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 

 43



uvedl, že Karel Jíše píše tajně do Práva lidu106. … Karel 

Šváb 107  nařídil prý tehdy Špirkovi, aby zařídil u 

některých činitelů Čs. strany socialistické, se kterými 

byl tehdy ve styku, aby se stal Karel Jíše šéfredaktorem 

Svobodného slova, že KSČ má na tom zájem. Karel Šváb 

řekl prý tehdy Špirkovi doslova: ‚My víme, že Jíše je 

starý agent IS, ale přivedl ho ten starý lotr Heřman 

Taussig, tak to s ním zkusíme‘…“108 

V roce 1949 byli Karel Jíše a František Šlechta 109  

jmenováni vedoucími Melantrichu. O dva roky později se 

Jíše rozvedl se svou ženou Alexandrou (rozenou 

Cífkovou).110 

Po roce 1948 se sice Jíše dostal na výší pozice jak 

ve straně, tak v Melantrichu, přesto se neubránil tvrdé 

kritice. Například z jednoho spisu ministerstva národní 

                                                 
106 Právo lidu byl ústřední deník Sociálně demokratické strany. List vycházel v letech 1893-1938 a 

1945-1948. V polovině třicátých let vycházelo jeho večerní vydání v nákladu 76 tisíc výtisků. (Pramen: 

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

III. díl Český a slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, 1988. 315 s.) 
107 Karel Šváb (*13. května 1904 - †13. prosince 1952) – Politik a komunistický aparátník. Politicky se 

angažoval již v meziválečném období, a to v Komunistické straně Německa a posléze v Rudé pomoci 

v Československu. Po skončení druhé světové války se dostal do Ústředního výboru KSČ. 

V následujícím roce se stal vedoucím špionážního oddělení, které vzniklo z iniciativy R. Slánského. 

Po únoru 1948 se stal náměstkem ministra bezpečnosti. Byl členem Komise K, která v politických 

procesech předem rozhodovala o rozsudcích. V roce 1951 byl náhle zatčen a o rok později odsouzen 

a popraven. V roce 1963 byl rehabilitován. (Pramen: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století 

[online]. Libri, 2001-2009 [cit. 2009-02-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 
108 In: AMV ČR, č. 3-292-1, Zápis o výpovědi Josefa Vondráčka ze dne 2. 8. 1952 na ministerstvu 

národní bezpečnosti. 
109 František Šlechta (*? - †?) - Patřil mezi komunisty, kteří během okupace pracovali v ilegalitě. Byl 

mezi zakládajícími členy Komunistického svazu mladé generace, který byl součástí KSČ. Úkolem 

KSMG byla propagandistická činnost, v Praze vydával list Mladá garda, posléze svaz tiskl ilegální 

Rudé právo. Vedení KSMG bylo v roce 1941 zatčeno nacisty. (Pramen: BERÁNKOVÁ, Milena, 

KŘIVÁNKOVÁ, Alena, RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: III. díl Český a 

slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, 1988. 315 s.) 
110 In: AMV ČR, č. Z-10-P-314; z archiválií není známo, kdy si ženu bral a proč se rozvedli. Z věnování 

k dětské povídce vyplývá, že spolu měli děti.  
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bezpečnosti vyplývá, že jej blíže neurčená Helena 

Čermáková nařkla, že patří mezi lidi, kteří slouží 

komunistům, a je nutné si na ně dávat pozor. Na 

konferenci krajských tajemníků socialistické strany 

čelil stížnosti, že za jeho vedení má Svobodné slovo 50 

až 60 procent remitendy, přičemž dříve nebylo ani 

k dostání, jaký byl o něj zájem. „Některými tajemníky 

bylo naznačeno, že Jíše píše ‚papežštěji‘ nežli Bareš 

v Rudém Právu.“111 

„Dne 2. 8. 1952 byl zatčen a odsouzen na 6 let. Po 

odpykání 3 let112, byl na základě amnestie113 propuštěn na 

svobodu. Po propuštění žádal fy. Melantrich o náhradu 

za neoprávněné rozvázání pracovního poměru. Obdržel 

celkem 18.500 Kčs.“114 

 Svaz československých novinářů zrušil na schůzi 

svého předsednictva dne 26. srpna 1952 Jíšemu členství. 

Dopis o vyřazení z organizace byl zaslán na konci srpna 

šéfredaktorovi Svobodného slova L. Technikovi.115 

Co dělal v následujících letech není z archivních 

materiálů příliš známo. Podle Jíšeho vyjádření měl po 

propuštění z vězení velké zdravotní problémy (v té době 

bylo Jíšemu již 64 let). „… po několikáté těžké chorobě 

                                                 
111 In: AMV ČR, č. 305-253-6, referát 64b. z 4. srpna 1950 
112 „Podle článku III. okr. Prok. V Jičíně propuštěn na základě amnestie z 9. 5. 1955 č. j. spisu 3 I. 

8/54.“ (Pramen: In: AMV ČR, č.Z-6-314) 
113 „Jak protizákonné bylo mé zatčení, věznění a nakonec /u třetího! soudu/ odsouzení na podkladě 

podvodné záminky a podvrženého ‚přiznání‘, toho jasným důkazem jest, že po přečtení mé stížnosti 

mne z vlastního rozhodnutí přijal president republiky Antonín Zápotocký, jenž také osobně zařídil mé 

hmotné zabezpečení, léčení a vrácení občanských práv.“ (Pramen: NA, f. ASYN, dopis Karla Jíšeho 

z 8. srpna 1958 zaslaný tajemníkovi Svazu československých novinářů.) 
114 In: AMV ČR, č. Z-10-P-314 
115 NA, f. ASYN, dopis předsedy přijímací komise syndikátu novinářů Jiřího Hochmana zaslaný 29. 

srpna 1952 do redakce Svobodného sova. 
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se nyní konečně zotavuji natolik, že hodlám pokračovat 

v práci …“116 

Změna režimu po únoru 1948 a zřejmě i věznění 

přispěly ke změně Jíšeho smýšlení a pravděpodobně i 

změně politické orientace. Vyplývá to z dopisu, který 

zaslal v roce 1958 tajemníkovi Svazu československých 

novinářů. Žádal v něm o opětovné získání členství ve 

svazu, protože chtěl mít přístup do studijní knihovny a 

novinářského archivu. Již před svým zatčením pracoval 

pro svaz na blíže neurčené dokumentární politické práci. 

„Brzy jsem totiž zjistil spoušť, jakou v politickém 

myšlení národně socialistických straníků a souběžců 

nadělaly tisk a politika předsednictva nársoc. strany – 

složeného převážně z londýnské emigrace a jejích 

intimních přátel, jež podle rozkazu Británie a Spojených 

států záměrně zaměřilo boj všemi prostředky proti 

socialismu a proti přátelství a vděčnosti k Sovětskému 

svazu, nijak nehledíc na to, že tak připravuje nový 

Mnichov. Z mnoha rozhovorů jsem zjistil jak hluboko a 

široko se zdařilo rozsévání jedu a nenávisti a za hlavní 

úkol zbývajících mně let aktivní novinářské a politické 

činnosti jsem si stanovil takovou politicko výchovnou 

činnost, abych nejen pomohl zlikvidovat to špatné, ale 

na vlastním příkladu ukázal cestu z názorového zmatku 

k jasnosti a z bezvýchodnosti k velkým cílům. Dal jsem 

si takový úkol proto, že jsem jednak pociťoval část 

odpovědnosti za svou slepotu v novinářské činnosti 

předválečné, jednak proto, že jsem přerod od reformismu 

k revolučnímu socialismu prožil sám. Jsem z mála už 

novinářů aktivních téměř po celou první republiku /od 

listopadu 1921/, za svého téměř čtyřletého působení na 

Balkáně, Turecku a Středním východu jsem měl možnost na 

                                                 
116 NA, f. ASYN, dopis Karla Jíšeho z 8. srpna 1958 zaslaný tajemníkovi Svazu československých 

novinářů. 
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vlastní oči pozorovat zločinnost koloniální politiky i 

kapitalistickou krutost požírání slabšího silnějším a za 

tříletého pobytu v Anglii vnitřní rozklad a krisi 

kapitalistického státu i jalovost reformistické 

socialistické politiky. A poznal jsem, jak osudově 

zákonitá byla cesta první republiky k Mnichovu a jak 

dějinně logický byl pochod leninismu k vítězství. 

Je pochopitelné, že všechny tyto zkušenosti musily 

vést k základní revisi mého předválečného myšlení a 

jednání. Ostatně skutečností lehce zjistitelnou jest, že 

hned po svém návratu domů jsem se aktivně zúčastnil boje 

proti zrádné politice předsednictva nársoc. strany117, že 

jsem činně spolupracoval se stranou komunistickou dávno 

před únorem 1948, což ostatně nejlépe prokazuje to, že 

jsem byl vyznamenán řádem Února II. tř. Po porážce 

reakce jsem v obnovené socialistické straně v marx-

leninském duchu, pokud jsem to ovšem uměl, přetvářel i 

její politickou výchovu.“118 

Z archivních materiálů není známo, jaká byla reakce 

Svazu československých novinářů na Jíšeho dopis či co 

posléze dělal (zda se léčil nebo na něčem pracoval). 

Karel Jíše zemřel dne 24. prosince 1959. Do své 

smrti žil v Praze.119 

 

 

 

 

 

                                                 
117 „Jíše je starý nár. soc. a vždy byl na t. zv. levém křídle. Byl též ve výkonném výboru strany. Byl 

však úhlavním nepřítelem nejen Ripky, ale i Stránského, Drtiny a ostatních, kteří v roce 1945 ovládli 

tuto stranu.“ (Pramen: In: AMV ČR, č 302-73-7, výpověď Františka Hieka-Stoje z 25. listopadu 1949)  
118 NA, f. ASYN, dopis Karla Jíšeho z 8. srpna 1958 zaslaný tajemníkovi Svazu československých 

novinářů. 
119 BLODIGOVÁ, Alexandra, et al. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého 

denního tisku v letech 1939 až 1945. Praha: Matfyzpress, 2007. 159 s. 
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4. Vztah k Benešovi 

 

 Z dostupných materiálů není známo, kdy se Jíše 

seznámil s Edvardem Benešem, přesto lze usoudit, že 

poprvé se s ním setkal během své práce na ministerstvu 

zahraničních věcí. (V III. sekci ministerstva 

zahraničních věcí Jíše pracoval od dubna 1920 do září 

1921.) 

I po odchodu z úřadu však zůstal minimálně s jeho 

rodinou v bližším kontaktu, protože díky konexím s 

Benešovými byl zaměstnán v Melantrichu.  

„… vstoupil vlivem dr. Jiřího Beneše, tehdejšího 

ředitele ‚Melantrichu‘ a synovce tehdejšího presidenta 

dr. Beneše, do redakce nár. socialistického ‚Českého 

slova‘, jako úvodníkář a vnitropolitický redaktor. 

Redaktor Jíše byl známý jako exponent dr. E. Beneše, 

v kteréžto funkci napsal řadu článků proti Jiřímu 

Stříbrnému120 a proti KSČ.“121 

 Jíše věděl o životě Edvarda Beneše jistě mnoho a 

podle dostupných materiálů lze říci, že k jeho osobě ve 

dvacátých a třicátých letech vzhlížel s úctou. To byl 

zajisté jeden z důvodů, proč jej oslovila Ústřední 

dělnická škola v Praze, aby k Benešovým padesátinám o 

něm napsal knihu. Její název je „Edvard Beneš státník a 

                                                 
120 Jiří Stříbrný (*14. ledna 1880 - †21. ledna 1955) – Novinář a politik. Od mládí byl členem národně 

socialistické strany v letech 1911-1918 ji zastupoval jako poslanec v Říšském sněmu, také působil 

jako redaktor Českého slova. Stál u zrodu samostatného Československa. Poté byl vůdčí osobností 

socialistické strany, několikrát se stal ministrem. Postupem času začal být velice kritický k Benešovi i 

Masarykovi. V roce 1926 odešel z vlády, dokonce musel opustit i stranu. Rok poté založil nové 

politické uskupení Stranu slovanských národních socialistů, která se v následujících letech několikrát 

přejmenovala. Na začátku období tzv. druhé republiky ostře kritizoval Beneše, za protektorátu se však 

politicky neangažoval. Po skončení války byl odsouzen na doživotí. V žaláři zemřel. (Pramen: Kdo byl 

kdo v našich dějinách ve 20. století [online]. Libri, 2001-2009 [cit. 2009-02-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 
121 In: AMV ČR, č. 3-292-1, Zápis o výpovědi Josefa Vondráčka ze dne 2. 8. 1952 na ministerstvu 

národní bezpečnosti. 
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vůdce v demokracii“, je rozdělena na tři části, přičemž 

Jíše psal předmluvu a prostřední díl, ve kterém se 

věnuje Benešově vztahu k národu, zamýšlí se nad posláním 

Slovanstva, sociální spravedlností a píše zde v jedné 

kapitole o tom, jak Beneš následoval Masaryka. Zbylé dvě 

části napsali Jan Münzer122 a Josef Vondráček.   

 V předmluvě Jíše píše o důležitosti vzdělání, víře 

v národ či hledání úspěchu a pomoci. Podle něj je totiž 

práce a činnost Beneše hodná následování. Jeho životní 

příběh by měl být jistou motivací a možná i inspirací. 

„A může tyto cíle, jimž je věnována práce Ústřední školy 

dělnické, podepřít něco lépe než příklad Edvarda Beneše, 

bojovníka a státníka, politika a vůdce, se životem plným 

odříkání a zápasů, téměř školský příklad úspěchu, 

poctivosti, píle, vzdělání a schopností a hlavně víry 

v sama sebe? Říká se, že příčinou krise je pokleslá 

důvěra. Jistě však v prvé řadě pokleslá důvěra jednoho 

každého v sebe. Narovnat těmto podléhajícím hlavu a 

páteř, vrátit je jim samým a národu, to je posláním této 

drobné knížky a jistě dobrou oslavou Benešových 

padesátin.“123 

 Koncem třicátých let, přestože byl Jíše svými 

kolegy označován za kolaborantského novináře, patřil 

mezi ty, co nesouhlasili s Mnichovskou dohodou. Jíše prý 

podle mnoha výpovědí chtěl bojovat a nechtěl se Německu 

vzdát. V tomto ohledu se měl stavět proti Benešovi. Jíše 

poté, co vstoupil do zahraniční informační služby, se 

několikrát dostal do konfliktu s tehdejším prezidentem. 

                                                 
122 Jan Münzer (*29. dubna 1898 - †1950) – Literární kritik a novinář. Kromě literární kritiky se během 

svého života zabýval překladatelstvím z němčiny, zejména dílo Karla Krause. Působil v Českém slově 

jako zahraničně-politický redaktor. (Pramen: FIRT, Julius. Knihy a osudy. Brno: Atlantis, 1991. 336 s.) 
123 JÍŠE, Karel, MÜNZER, Jan, VONDRÁČEK, Josef. Edvard Beneš, státník a vůdce v demokracii. 

Praha: Ústřední škola dělnická, 1934. 107 s. 
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„Jíše byl ve velmi nepřátelském poměru k Ripkovi a 

měl i svůj kritický poměr k dr. Benešovi, a to hlavně 

proto, že Beneš nechtěl v roce 1939 bojovat. S tímto 

svým názorem se Jíše nikdy netajil. V Londýně měl Jíše i 

několik nedorozumění. První bylo ihned po příjezdu do 

Anglie. Jak mi Jíše sdělil, stalo se to takto: čs. jedn. 

ze Středního východu přišel uvítat do tábora dr. Beneš. 

Při této příležitosti byl proveden i slavnostní pochod a 

Jíše byl zařazen jako velitel roty. Byl dr. Benešem 

poznán, ale na vyzvání, aby se k němu dostavil, neučinil 

tak. Prohlásil, že je nemocen. Podobný případ se stal i 

v divadle,… V Londýně byla snad v roce 1944 pořádána 

nějaká protestní schůze namířená proti tehdejší 

londýnské vládě a státní radě. Tuto schůzi svolal Maxa124, 

a také na této schůzi měl hlavní referát. Jíše schůzi 

zahajoval, a poněvadž byl voják, byl stíhán tamním MNO. 

Na podkladě toho byl dán do zvláštního poměru mimo 

službu.“125 

 Podle jiných zdrojů Jíše svůj kritický postoj 

k Benešovi pouze předstíral. Ve své výpovědi to uvedl 

Josef Vondráček: „Zbytek126 na moji otázku, proč Jíše se 

                                                 
124 Prokop Maxa (*28. května 1883 - †9. února 1961) – Politik a diplomat. Na začátku dvacátého 

století působil v Masarykově realistické straně a zároveň byl profesorem na obchodní akademii. 

Během první světové války patřil v Rusku mezi přední činitele zahraničního odboje. Ke konci války byl 

několik měsíců vězněn v Moskvě. Poté se vrátil do vlasti a stal se diplomatem, působil v Nizozemsku, 

Polsku a Bulharsku. Za druhé světové války byl v exilu a v letech 1940-1945 byl členem Státní rady 

v Londýně. Během pobytu v Anglii také působil v prosovětském slovanském hnutí. Po válce byl ve 

Svazu národní revoluce, po převratu v roce 1948 stál u zrodu Svazu bojovníků za svobodu. Ten se 

posléze změnil na Svaz protifašistických bojovníků a Maxa byl v padesátých letech členem jeho 

ústředního výboru. (Pramen: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století [online]. Libri, 2001-2009 [cit. 

2009-02-14]. Dostupný z WWW: <http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php>.) 
125 In: AMV ČR, č. 302-73-7 
126  Zbytek byl úředníkem ministerstva vnitra. Vondráček se díky němu dostával k nejrůznějším 

informacím. Zbytek získal práci na úřadu díky bývalému generálovi Bartíkovi. Zbytek a Vondráček 

spolu pravidelně mluvili o SD a IS, protože oba dříve patřili ke stejné skupině IS. (Pramen: In: AMV 

ČR, č. 3-292-1, Zápis o výpovědi Josefa Vondráčka ze dne 2. 8. 1952 na ministerstvu národní 

bezpečnosti.) 

 50



postavil v Londýně proti dr. Benešovi, mně odpověděl, že 

se tak stalo z důvodů formálních a sice: aby Jíše zakryl 

pravé vtahy k Benešovi a zpět do ČSR před německými 

vyzvědači v Londýně a dále, aby vyvolal proti dr. 

Benešovi oposici při jeho cestě do Moskvy, aby se prý 

Beneš mohl při jednání s tamějšími politickými 

představiteli na tuto oposici vymluvit. Zbytek mně tehdy 

vysvětlil, že oposice Jíšeho proti Benešovi byla vedena 

z důvodů taktických a to zprava, kdežto oposice ing. 

Schwarze a ing. Brunnera, byla oposice faktická a zleva. 

Zbytek tvrdil, že mezi Benešem a Jíšem ve skutečnosti 

nejsou žádné rozpory.“127 

 

 

4.1 Spor s ministerstvem národní obrany 

 

I přes spory v Londýně (viz kapitola 2.1 Útěk z 

republiky), Jíše poté, co byl postaven mimo vojenskou 

službu, žádal o zrušení toho výnosu. Již předtím dostal 

medaili za zásluhy druhého stupně. „Vrátil ji s obšírnou 

zprávou přímo gen. Ingrovi.“128  

 Kvůli zrušení výnosu o postavení mimo službu vedl 

rozsáhlou korespondenci jak s ministerstvem, tak posléze 

i přímo s Benešem. „… konstatuji, že tento výnos 

ministerstva národní obrany odporuje jak právnímu řádu 

Republiky československé, tak dobrým mravům, a že jím 

proto ve smyslu par. 106 služebního řádu AI1 vázán 

nejsem. Obsah výnosu jako protizákonný neberu na 

vědomí.“129  

                                                 
127 In: AMV ČR, č. 3-292-1, Zápis o výpovědi Josefa Vondráčka ze dne 2. 8. 1952 na ministerstvu 

národní bezpečnosti. 
128 In: AMV ČR, č. 302-73-7 
129NA, f. Karel Jíše, kart. 7, Jíšeho dopis MNO z 12. února 1945 
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Některé pasáže jednoho z prvních dopisů jsou ostře 

namířeny proti Benešovi: „Pracoval jsem za hranicemi a 

mou práci zde posoudí soudy Republiky, jimž se všichni 

budeme odpovídat přes diktátorské dekrety, jaké 

londýnská ‚vláda‘ pana dr. Beneše Republice chystá. 

Nikdo - ani ministerstvo národní obrany – nemá práva 

zacházet se mnou jako s onucí a já tímto proti 

nedůstojnému jednání ministerstva národní obrany proti 

mé osobě co nejrozhodněji protestuji. Je nutno hluboce 

litovat, že se vedoucí orgán československé armády dal 

zneužít k politické mstě.“130 

 Úřad ještě téhož měsíce na stížnost odpověděl, ale 

Jíšemu nevyhověl. Ministerstvu se mimo jiné nelíbilo, že 

Jíše píše v dopise o londýnské vládě v uvozovkách. Další 

korespondenci si Jíše s úřadem vyměnil v následujících 

měsících. Výnos byl však zrušen až na přelomu let 1947 a 

1948, vyplývá to z dopisu, který byl zaslán prezidentu 

Benešovi.131 

 

 

5. Jíše překladatel a spisovatel 

5.1 Překlady z angličtiny 

 

Jíše díky své bohaté jazykové výbavě krom 

novinových článků překládal nejrůznější dokumenty, a to 

jak během druhé světové války zprávy důležité pro 

československou informační službu, tak si například 

překlady z angličtiny přivydělával. 

                                                 
130 NA, f. Karel Jíše, kart. 7, Jíšeho dopis MNO z 12. února 1945 
131 „Pane presidente, dovolte, prosím, abych Vám především poděkoval za vzácnou laskavost, se 

kterou jste tak trpělivě naslouchal výkladům o mém komplikovaném vojenském poměru, i za to, že jste 

projevil vůli mi pomoci.“ (Pramen: NA, f. 500 Karel Jíše, kart. 7, Jíšeho dopis z 11. února 1948.) 
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Podle zachovaných dopisů v Národním archivu 132  Jíše 

za svého pobytu v Londýně překládal do češtiny několik 

anglicky mluvených filmů či nejrůznější texty. Jíše byl 

v letech 1944 a 1945 v kontaktu s British Commonwealth 

Film Corporation, Ltd., a také s British Movietonews, 

Ltd.133 Například za překlad filmu „Convoy“ obdržel tehdy 

šek na 378 šilinků.134 

Také překládal knihu, jejíž originál i překlad se 

zachoval a je součástí Jíšeho fondu v Národním archivu 

v Praze. 135  Její český překlad je „V první linii“. 

V časově nedatovaném dopisu je žádán J. M. Wyattem, aby 

knihu o německém útoku na Anglii přeložil. Rozsah 

publikace je 48 tisíc slov, přičemž Jíše měl po dohodě 

obdržet 42 šilinků za každých tisíc slov.136 

 

 

5.2 Jíše spisovatel 

 

Již ve třicátých letech se Jíše jako autor podílel 

na knize „Edvard Beneš, státník a vůdce v demokracii“. 

Jak sám v úvodu vysvětlil, o napsání knihy k padesátým 

narozeninám Edvarda Beneše ho požádala Ústřední dělnická 

škola v Praze. Knihu napsal společně s Josefem 

Vondráčkem a Janem Münzerem. (viz kapitola 4. Vztah 

k Benešovi).137 

V Londýně se Jíše podílel také na psaní knihy, 

jejíž název se nezachoval, popisující odboj proti 
                                                 
132 NA, f. Karel Jíše, kart. 9 
133 Tamtéž 
134 NA, f. Karel Jíše, kart. 9, dopis z 24. ledna 1944 zaslaný Jíšemu z British Commonwealth Film 

Corporation, Ltd. 
135 NA, f. Karel Jíše, kart. 9 
136 NA, f. Karel Jíše, kart. 9, časově neurčený dopis zaslaný Jíšemu 
137 JÍŠE, Karel, MÜNZER, Jan, VONDRÁČEK, Josef. Edvard Beneš, státník a vůdce v demokracii. 

Praha: Ústřední škola dělnická, 1934. 107 s. 
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německé říši a zároveň odhaluje činnost páté kolony ČSR. 

Kniha vyšla v Londýně v roce 1943 a její rozsah je 83 

stran strojopisu.138 

V padesátých letech napsal také předmluvu ke knize 

Emila Svobody „Duch socialismu“. 1  Další Jíšeho 

                                                

39

materiály nebyly publikovány nebo se nepodařilo zjistit, 

zda byly vydány, ale jsou zachovány ve fondu Národního 

archivu v Praze.140  

Během války psal sám pro sebe úvahy – například 

„Stará a nová Evropa“ či „Sociální vývoj 18. a 19. 

století“. 141  Texty jsou ručně psané a poměrně dobře 

čitelné. Zamýšlí se nad dějinným vývojem Evropy, Ameriky 

a zabývá se slovanstvím. 

Napsal mimo jiné i povídku pro děti „Motýlí hrádek“. 

Povídka má 103 stran strojopisu a napsal ji v roce 1929, 

ale zřejmě nebyla nikde vydána.142 

V předmluvě uvádí: „U modřínu jsem mnohokráte za 

svých dětských let trávil a patře na rej motýlů, snil 

jsem třeba celé odpůldne. Motýlci stávali se lidmi a 

jako lidé žili, různé radosti a strasti měli. Jednou, 

když jsem přišel k homoli, cosi zde bylo co sem 

nepatřilo. Hledal jsem co asi to je. A už to mám! 

Čmeláci! Skutečně, u třešinky měli svou chalupu. Snad to 

byli ti samí, kterým rozpustilí kluci, u křížka za 

‚obecnicí‘, vybrali med a chalupu vypálili. Moje povídka 

o jejich osud se rozšířila. Teď už snad znáte Homoli? 

 
138 Text zachovaný v Národním archivu v Praze je nesvázaný a bez obálky a nejsou zde uvedeni 

autoři ani název. Pouze na deskách, ve kterých je uložen strojopis, je napsáno, že jde o knihu 

vydanou v Londýně. Její skutečné vydání se nepodařilo potvrdit. 
139 SVOBODA, Emil. Duch socialismu. Praha: Klub socialistické kultury, 1950. 153 s. 
140 NA, f. Karel Jíše 
141 NA, f. Karel Jíše, kart. 9, ručně psané úvahy, Stará a nová Evropa má datum 16. července 1940 
142 V Jíšeho fondu v Národním archivu byl pouze strojopis, tedy povídka bez obálky a text byl bez 

grafických úprav. V Památníku národního písemnictví v Praze ani Národní knihovna v Praze Motýlí 

hrádek nemají v evidenci, proto lze usuzovat, že povídku napsal Jíše jen pro sebe a svoji rodinu. 
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Tichý onen kout, kam lidská noha zřídka kdy vkročí. To 

je vše co jsem chtěl říci k této povídce, která byla 

původně napsána pro moje děti a kterou svým dětem a 

jejich mamince věnuji.“143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 NA, f. Karel Jíše, kart. 9, povídka Motýlí hrádek, předmluvu napsal 2. října 1929 
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Závěrem 

 

Život Karla Jíšeho je plný zvratů a dobře vystihuje 

dějiny prvních šedesáti let dvacátého století v českých 

zemích. Sběr materiálů a sepsání Jíšeho kariéry mapuje 

proměnu české společnosti zejména v dramatickém období 

od začátku třicátých let, kdy Československo stejně jako 

zbytek světa tvrdě postihla hospodářská krize, přes 

vzestup nacismu, a následnou německou hegemonii v Evropě 

během druhé světové války až po změnu politického 

klimatu po nástupu komunistické strany k moci na konci 

čtyřicátých let. 

Jíše patřil mezi úspěšné a vlivné osobnosti 

Československa. Svědčí o tom jak jeho kariérní postup 

v Melantrichu, tak i jeho působení v československé 

zahraniční službě – do rukou se mu dostala například 

složka se jmenným seznamem lidí popravených během 

heydrichiády. Neméně důležité jsou vazby na vrcholné 

politiky a hlavně osobní vztah k Edvardu Benešovi. 

Ucelená práce o Karlu Jíšovi je názorným příkladem 

osobnosti s velkými ambicemi, silným charakterem, 

odhodláním a přesvědčením jistého boje za demokracii, 

spravedlnost a za udržení morálních hodnot. Avšak i on 

musel být konfrontován s tvrdou realitou a krutostí 

přerodu společnosti a jejího nového vnímání světa a 

mocenského rozdělení Evropy. Jeho život je de facto 

smutnou ukázkou nadaného člověka, který skončil v žaláři. 

Na jeho dalším osudu už lze sledovat, jaké šrámy na jeho 

přesvědčení tehdejší režim zanechal. Jíše umírá sám a 

zřejmě vnitřně rozpoložený a zničený. 

Navíc dokazuje, jak tehdy byla tenká hranice mezi 

žurnalistikou a politikou. Podle mě je těžké Jíšeho 

soudit s takovým časovým odstupem, ale jsem přesvědčen, 
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že do zmíněných problémů se dostal právě kvůli své 

politické angažovanosti. 
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Resumé 

 

Jíše´s life was so complicated and his destiny is a 

good example of the change of history and society in the 

first sixty years in 20th century. The most import part 

of this bachelor paper is the description of the period 

betwen the years 1930 and 1950. During this time the 

Czech society faced distress, after that the nazis´s 

domination came and then there was such a difficult 

progress of the policy system in the Czechoslovak after 

the end of World War Two. 

Journalist Karel Jíše was very succesfull in his 

job and belonged among most purchased people in the 

Czechoslovak. His advancement in the corporation 

Melantrich and also his work for the Czechoslovak 

informational service could be the confirmation of this. 

Very import were his connections with prominent 

politicians. 

  This bachelor paper „Karel Jíše – journalist and 

translator“ declares how ambitious Jíše was. He wanted 

to keep moral values and fate for democracy. However he 

was also confronted with the cruel reality and a cruel 

change of society. He was imprisoned and then a new 

political atmosphere influenced his opinion and mind. 
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Příloha č. 4: Jíšeho výzva do rozhlasu (přepis)  

 

Dnešní výzva patří těm kamarádům vojákům, 

příslušníkům československé branné moci, kteří jsou mimo 

hranice Čech a Moravy. Patří kamarádům, kteří násilně 

byli vtaženi do německé armády, i těm,kteří byli nahnáni 

do Todtových pracovních oddílů a dnes ve stálém 

nebezpečí života mají ulehčovat krvavý ústup germánské 

armády z jepičí dobyvatelské slávy. A mluvíme ke všem 

kamarádům vojákům československé armády, ať jsou kdekoli 

pod německým násilím a jakýmkoli způsobem donucováni 

sloužit bídným pangermánským plánům. Žádáme všechny, aby 

od ní žili ve stavu činorodé bdělosti. Hle, co tím 

myslíme: 

 Německo není dnes poraženo jen na ruské a italské 

frontě. Rozhodující a pro německé plány katastrofální 

porážku utrpěl nacismus také na diplomaticko-politické 

frontě, stejně důležité. Generální propagační linii 

založili Goebbels s Hitlerem na předpokladu, že se 

anglosaské země nemohou na trvalo dohodnout se Sovětským 

svazem. Celý zlatý poklad Německa a všechno nakradené 

zlato z okupovaných zemí vyčerpal Berlín na propagační 

akce. Jimž na západě chtěl vznítit branný odpor proti 

Rusku, anebo aspoň rozeštvat spojenecký tábor. Taková to 

byla kalkulace Berlína: Kdyby všechno zklamalo ve válce, 

vyhraje Německo zase mír, jako v roce 1918, protože se 

znova podaří nabulíkovat západu, že jedině Hitler jest 

ochránce křesťanství a evropské kultury a že jedině 

Německo brání západ proti východu. 

 Nuže, tento ohromný propagační švindl právě v této 

době definitivně propadl. Tak dokonale, že i 

nejposlednější Germán pozná, že před Německem nestojí 

nic jiného než hrozná, ale spravedlivá propast. Německo 

hrůzu rozpoutalo, v hrůze se zadáví. Za této beznaděje 
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je rozklad a zhroucení Německa už jen věcí času, který 

nechceme a nemůžeme předpovídat. Ale tato doba  je pro 

nás všechny příležitostí udělat, co od nás žádá 

republika a národ. Tj. připravit se k zasazení poslední 

rány germánskému otrokáři, k vyčištění země od nečistoty 

a k činné pomoci spojencům v pacifikaci světa. 

 A tu také vám vojákům kdekoliv v Německu připadá 

důležitý úkol. Vojákům na frontě, aby se co nejrychleji 

dostali na druhou stranu, kde jsou očekáváni a kde je 

všechno pro ně připraveno – i tady už jich s námi hodně 

slouží zas v československé uniformě a co nejdříve k vám 

sami promluví v rozhlasu. Kamarádi v Todtových 

organizacích mohou a budou škodit, ne pomáhat německému 

ústupu a jako kamarádi na frontě i oni se budou 

připravovat k rychlému odchodu na druhou stranu. Víme o 

vás a počítáme s vámi. Je však třeba ještě jiných věcí: 

Dávejte dohromady soupis všech Čechoslováků ve svém 

okruhu, stýkejte se spolu a promýšlejte, co dělat. Vy, 

kdož jste v okupovaných zemích, stýkejte se 

s vlasteneckým obyvatelstvem, pomáhejte mu a s ním 

připravujte konec Německa. Vy, kamarádi v Německu, 

udělejte přesný soupis všech Čechoslováků, mějte 

v evidenci všechny koncentrační tábory a naše 

příslušníky v nich a promýšlejte, jak v germánském 

chaosu dostat je i sebe domů. Pečlivě sbírejte doklady o 

německých zvěrstvech, fotografie, výpovědi svědků, 

dokumenty, dávejte pozor, kam co je zastrčeno 

z československého majetku uměleckého i strojového, 

navštěvujte se, mluvte spolu a pěstujte bratrskou shodu. 

Stýkejte se, pokud možná, se slovanskými bratry ve 

stejném osudu, v Polsku pomáhejte tamnímu obyvatelstvu; 

upevňujte se vzájemně ve víře v budoucnost, ve 

slovanství a v upřímnost spolupráce s Ruskem. A buďte 

stále v bdělé činorodosti. Nemůžeme vám radit, jak 
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pracovat, protože to víte vy mnohem lépe než my odtud, a 

víte koneckonců, že Čechu je třeba jen napovědět. Víme, 

že je vám úzko, jste jakoby ztraceni germánském moři, 

ale i vám už klíčí a vyrůstá bylina svobody. Mějte oči 

otevřeny a svaly napjaty. Čas se naplňuje. 
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Příloha č. 5: Základní služební a pracovní podmínky pro 

redaktory časopisů akc. spol. Melantrich. (Přepis 

původního dokumentu z roku 1937) 

 

 

I. 

 

Ustanovení níže uvedená vztahují se na redaktory, a 

pokud není jinak výslovně v nich ustanoveno i na 

redaktorské začátečníky /§ 1 zákona o redaktorech, č.189 

Sb.z. a . z roku 1936/ těchto listů: 

České slovo, Večerní České Slovo, A-Zet, České Slovo v 

Moravské Ostravě, Moravské Slovo, Večerní Moravské Slovo, 

všechna vydání A-Zet na Slovensku a podkarpatské Rusi, 

Hvězda, Pražský Ilustrovaný Zpravodaj, Ahoj na neděli, 

Star, Eva, Vkus, Mladý Hlasatel a Telegraf. 

 

 

II. 

 

Redaktoři rozdělují se do skupin: 

 

A. Šéfredaktoři a vedoucí redaktoři hlavních rubrik 

pražských denních listů 

B. Šéfredaktoři denních listů mimopražských 

C. Šéfredaktoři ostatních listů 

D. Redaktoři 

E. Reportéři: a/ v sídle redakce listu 

    b/ v místech ostatních 

F. Začátečníci 

G. Neplně zaměstnaní redakční spolupracovníci. Na 

osoby zařazené do skupiny G nevztahují se tyto 

„Služební a pracovní podmínky“. Jejich vztah k akc. 

spol. Melantrich upravuje  se zvláštní smlouvou. 
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III. 

 

 S každým redaktorem v čl. I. uvedeným bude do 31. 

prosince 1937 uzavřena individuální služební smlouva. 

Smlouvou budou určeny: 

 1. Skupina, do které je redaktor zařazen. 

 2. Určení místa jeho působení. 

 3. Jeho plat. 

 4. Jeho dovolená. 

 5. Výpovědní lhůta. 

 

 Měsíční plat redaktorův bude vyplácen vždy prvého 

dne každého měsíce. Kromě platu obdrží redaktor 

příbytečné ve výši jednoměsíčního platu, jež bude 

vyplaceno každoročně ve čtyřech lhůtách vždy prvého dne 

kalendářního čtvrtletí, a novoročné ve výši 

jednoměsíčního platu, které bude vyplaceno každého roku 

do 20. prosince. 

 

 Dovolená redaktorova je určena zákonem o 

redaktorech. Nebude-li sjednána zvláštní dohoda, vyčerpá 

redaktor svou dovolenou v období mezi 1. květnem a 30. 

zářím. Dovolenou rozvrhne šéfredaktor listu ve shodě s 

redaktory tak, aby i v době dovolených byl zajištěn 

normální chod redakčních prací. Neshodne-li se redakce, 

určí rozvrh dovolení šéfredaktor sám, při čemž bude dbát 

toho, že pro měsíce školních prázdnin mají přednost 

redaktoři, kteří mají děti školou povinné. 

 

 Rovněž výpovědní lhůta je určená zákonem. Nesmí být 

kratší, než je pravidelná výpovědní lhůta vyplývající ze 

zákona. 
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IV. 

 

 Redaktor, který řádně plní své služební 

povinnosti,má nárok na platový postup. Protože však 

práce redakční vylučuje možnost postupu automatického, 

bude služební postup platový řízen podle těchto zásad: 

 

 1. V prvních šesti letech služby redaktorské v 

některém z listů akciové společnosti: Byl-li redaktor 

beze změny po dobu jednoho roku ve své skupině, rozhodně 

ředitelství a. s. Melantrich na základě kvalifikace, 

stanovené po slyšení šéfredaktora, zda redaktor zůstane 

nadále ve své skupině a o jakou částku bude pro příští 

rok zvýšen jeho plat. Kdyby ředitelství rozhodlo, že 

plat redaktora zvýšen být nemá, oznámí redaktoru písemně 

své důvody a určí lhůtu, ve které bude otázka zvýšení 

redaktorova platu znovu posouzena. Tato lhůta nebude 

delší než dvě léta. 

 

 V dalších dvanácti létech služebního poměru 

redaktorova bude otázka zvýšení platu posuzována podle 

stejných směrnic, avšak vždy po dvou létech služby v 

téže skupině. 

 

 Plat redaktora s delší služební dobou než 18 let 

bude nadále upravován jen zvláštní smlouvou po slyšení 

šéfredaktora. 

 

 Vydavatelstvo výslovně prohlašuje, že ustanovení 

článku IV. má podle finančních možností společnosti 

zajistit redaktoru pravidelný platový postup, a to 

postup v prvých šesti létech služby každého roku a v 

dalších dvanácti létech každého druhého roku, při čemž 

podmínka vyhovující kvalifikace byla určena jen za tím 
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účelem, aby individuálním posuzováním pracovní 

výkonnosti a způsobilosti redaktorovy byly mírněny 

nepříznivé důsledky postupu automatického. 

 

 

V. 

 

 Pracovní doba redaktorů bude šéfredaktory stanovena 

tak, aby nepřesahovala v celku 175 pracovních hodin 

měsíčně /40 pracovních hodin týdně/. Je-li redaktor 

podle potřeby služby povinen pracovat pravidelně v 

neděli, má právo na náhradní volný den v týdnu. Rovněž 

kdyby organisace práce vyžadovala delší pracovní dobu 

denní, takže celková pracovní doba by přesahovala 175 

hodin měsíčně, má redaktor právo na náhradní pracovní 

přestávku. Vykonává-li redaktor svou práci převážnou 

měrou v hodinách nočních, t. j. od 19. do 7. hodiny, 

činí jeho pracovní doba 36 hodin týdně /156 hodin 

měsíčně/. 

 

 Je povinností každého redaktora, aby své pracovní 

doby využil tak, aby dosáhl nejméně průměrného 

pracovního výkonu, jaký v jeho oboru lze za normálních 

podmínek  očekávat. 

 

 Do takto stanovené pracovní doby nepočítá se proto 

pracovní doba přípravná, nutná na příklad k četbě novin 

a pod. Jestliže u některých redaktorů zvláštní podmínky 

jejich individuální práce vyžadují rozsáhlejší práce 

přípravné, jako zvláštní studium, pravidelnou četbu 

listů zahraničních ap., nebo mimořádné povinnosti 

společenské, politické či podobné, bude k takové 

okolnosti přihlédnuto při určení výše platu redaktorova. 
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 Kromě normální pracovní doby musí být redaktor k 

disposici po nepředvídanou práci v době mimopracovní. Za 

takovou pohotovost vyplatí a. s. Melantrich redaktorům 

každoročně podíl na zisku společností dosaženém. Výši 

podílu určí každoročně správní rada dle docíleného 

výsledku. 

 

 

VI. 

 

 Daň z důchodu s příslušnými přirážkami a jiné daně 

placené srážkou se služebních požitků, budou redaktorům 

sráženy s platu podle zákonných ustanovení. Příspěvky 

pensijní budou z poloviny placeny vydavatelstvem, z 

druhé poloviny sráženy s platu redaktorova. Příspěvky na 

pojištění nemocenské a poplatky ze smluv bude 

vydavatelstvo platit až do odvolání ze svého. 

 

 

VII. 

 

 Zúčastní-li se redaktor služebně z příkazu 

šéfredaktorova schůze nebo jiné předem ohlášené události, 

s níž je pravidelně spojena nutnost osobní útraty, nebo 

která se koná večer nebo v neděli, přísluší mu - bylo-li 

to v místě jeho působnosti - náhrada v částce 20.- Kč. 

 

 Při služební cestě přísluší redaktoru dieta ve výši 

40.- Kč za den a 30.- Kč za noc. Kromě toho obdrží 

náhradu jízdného v plné výši. Redaktor, jemuž 

vydavatelstvo hradí celoroční železniční jízdenku, nemá 

nárok na jízdné. Nebylo-li předem stanoveno, jakého 

dopravního prostředku bude pro služební cestu použito, 

činí náhrada pro redaktory skupiny A až D hodnotu 
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jízdného na železnici tam i zpět ve II. třídě 

rychlovlaku, pro ostatní hodnotu jízdného ve III. třídě  

rychlovlaku. I když dopravní prostředek nebyl předem 

určen, budou nahrazeny plné cestovní výlohy spojené s 

dopravním prostředkem dražším, bylo-li užití takového 

prostředku v nutném zájmu listu. Redaktor má právo na 

přiměřenou zálohu na výlohy před nastoupením služební 

cesty. 

 

 Redaktor, který z příkazu šéfredaktorova konal 

službu v redakci v neděli bez náhradní pracovní 

přestávky, má nárok na náhradu za půl dne v částce 30.- 

Kč, za celý den o částce 50.- Kč. 

 

 

VIII. 

 

 Redaktor, koná své služební práce pravidelně v 

místě, kde byl individuální smlouvou ustanoven. SLužební 

místo může být změněno po slyšení šéfredaktora, jestliže 

zájem služby takovou změnu vyžaduje. V případě přeložení 

trvalého bude redaktoru poskytnuta potřebná doba k 

přestěhování, budou mu uhrazeny přiměřené stěhovací 

výlohy a plat upraven tak, aby přeložením neutrpěl 

hmotnou újmu. 

 

 Má-li být přeložen redaktor z Prahy - anebo 

kterýkoli redaktor jiný, který už byl v běžném roce 

jednou přeložen - je třeba jeho souhlasu. Při přeložení 

dočasném přísluší redaktoru náhrada v částce, o kterou 

byly tím zvýšeny jeho náklady na bydlení, stravování a 

podobné. Dohodou může být tato náhrada určena i částkou 

paušální. Ustanovení o úpravě platu pro přeloženého 

redaktora neplatí, byl-li přeložen z trestu. Z testu 
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může být redaktor přeložen, jestliže jeho pracovní výkon 

je nedostatečný nebo dopustil-li se takového činu nebo 

takových činů, že další jeho setrvání v dosavadním 

služebním místě je nežádoucí. O tom rozhodně ředitelství 

a. s. Melantrich po slyšení šéfredaktora a důvěrníka 

redakce. 

 

 Do ciziny může být redaktor přeložen jen se svým 

souhlasem. V tomto případě přísluší mu náhrada výloh 

spojených s normálním, redaktorovu společenskému 

postavení odpočívajícím ubytováním a stravováním, 

náhrada výloh spojených s výkonem zaměstnání a náhrada 

cestovného. Jeho pravidelné služební požitky nejsou tím 

dotčeny. 

 

 

IX. 

 

 Kdyby redaktor byl při výkonu svých služebních 

povinností postižen úrazem, nebo kdyby onemocněl a jeho 

onemocnění byla prokazatelně přímo zaviněna výkonem 

služby, uhradí mu a. s. Melantrich částku, o kterou 

prokázané přiměřené ošetřovací výlohy přesahují úhradu 

léčebných výloh poskytnutou nemocenskou pojišťovnou. 

 

 Redaktor, jemuž vznikly mimořádné výdaje 

onemocněním v rodině, úmrtím člena rodiny nebo narozením 

dítěte, má možnost požádat o peněžitou výpomoc správu 

fondu Votického. 
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X. 

 

 Redaktor je povinen při svém zaměstnání dbát 

prospěchu a dobré pověsti listu, vydavatelstva a čs. 

strany národně socialistické. Kdyby z hrubé nedbalosti 

nebo ze zlého úmyslu se dopustil činu, nebo opomenutí, 

jež by měly za následek poškození listu, podniku, nebo 

čs. strany národně socialistické na cti, na vážnosti 

nebo na vážných zájmech hmotných, bude takový čin 

důvodem k okamžitému zrušení služebního poměru 

redaktorova. Avšak redaktor, který byl z takového činu 

obviněn, musí být před rozhodnutím vyslechnut a redakce 

listu, v němž působil, bude vyzvána, aby se o vině 

redaktorově vyslovila. 

 

 Okamžité zrušení služebního poměru bez výpovědní 

lhůty nastane i v tom případě, kdyby redaktor se 

dopustil ze zlé vůle nebo z hrubé nedbalosti nevěrnosti 

ve službě, to jest v případě prozrazení vážného 

tajemství redakčního, výrobního, organisačního nebo 

obchodního tajemství vydavatelstva, nebo důvěrných 

opatření, záměrů anebo věci rázu politického či 

hospodářského, jež mu byly sděleny jako redaktoru listu 

akc. spol. Melantrich. 

 

 Za nevěrnost ve službě ve smyslu předchozího 

odstavce pokládá se i jakákoliv forma nedovolené 

politické, stranické, žurnalistické nebo obchodní 

spolučinnosti s osobami, listy, stranami nebo podniky, 

které jsou k akc. společnosti Melantrich a k jejím 

listům nebo k čs. straně národně socialistické v poměru 

nepřátelském nebo konkurenčním. 
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 Redaktor, který úmyslně způsobil vydavatelstvu 

škodu tím, že napsal nebo do listu zařadil vědomě zprávu 

nepravdivou, aby právě škodu způsobil, bude ve smyslu 

zákona o služební smlouvě soukromých zaměstnanců 

propuštěn bez výpovědní lhůty. Redaktor, který takovou 

škodu způsobil z hrubé nedbalosti, je povinen akciové 

společnosti Melantrich škodu uhradit. Podle stupně 

nedbalosti rozhodne ředitelství po slyšení redakčního 

důvěrníka, zda redaktor bude povinen nahradit škodu 

celou nebo jen její část. Jinak útraty právního 

zastoupení redaktorů ve sporech vzniklých bez zlého 

úmyslu nebo bez jejich hrubého zavinění pro obsah listů, 

dále event. pokuty, k nimž by byl redaktor pro obsah 

listů v takových sporech odsouzen, hradí akciová 

společnost Melantrich ze svého. Kdyby však při tom 

vznikla škoda tím, že by redaktor z nedbalosti nebo z 

jiného zaviněného důvodu neoznámil včas důkazní 

prostředky, neuposlechl soudního předvolání, neodevzdal 

včas osobě pověřené /právnímu zástupci nebo právnímu 

poradci/ soudní listiny nebo pod., hradí redaktor z 

části nebo zcela škodu takto vzniklou. Závazek akciové 

společnosti zaplatiti za redaktora právní výlohy nebo 

pokuty zaniká, jestliže redaktor svěří svou obhajobu 

jinému než právnímu zástupci nebo právnímu poradci 

ředitelstvím společnosti ustanovenému. 

 

 Redaktorova redakční, dopisovatelská nebo 

vydavatelská spolupráce s jinými listy je dovolena jen 

se souhlasem vydavatelstva, Toto ustanovení netýká se 

součinnosti s odborovými stavovskými listy novinářskými. 

 

 

 

 

 77



XI. 

 

 Redaktor, který nebyl po celý rok ve služebním 

poměru redaktorském k akc. spol. Melantrich má podle 

skutečné doby nárok na aliquotní část oněch služebních 

požitků, jež vyplývají z celoroční práce redaktorovy 

/+novoročné, podíl na zisku, náhrada za celoroční 

pohotovost k mimořádné  práci+/. 

 

 

XII. 

 

 Pokud nebylo něco jiného určeno těmito podmínkami, 

nebo ujednáno služebním smlouvou individuelní nebo jinou 

zvláštní úmluvou, platí ustanovení zákona o redaktorech 

o zaměstnancích ve vyšších soukromých službách. 

 

 Kdyby z jakéhokoliv důvodu vznikl rozpor mezi 

obsahem smlouvy individuální a ustanovením těchto 

základních služebních a pracovních podmínek, platí 

ustanovení, jež je pro redaktora výhodnější. 

 

 

XIII. 

 

 Případné spory vzniklé z výkladu těchto základních 

služebních podmínek budou likvidovány komisí složenou z 

vedoucího ředitele akc. společnosti Melantrich /nebo jím 

jmenovaného zástupce/, z šéfredaktora příslušeného listu 

a z redakčního důvěrníka. Kdyby ve sporu šlo o 

šéfredaktora nebo důvěrníka, určí příslušná redakce 

jiného zástupce. Teprve kdyby tato komise spor do 

jednoho měsíce neodstranila, může vydavatelstvo nebo 

redaktor nastoupit cestu práva. Ustanovení článku XIII. 
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nevztahuje se však na případy uvedené v odst. 1. až 3. 

článku X. 

 

 

XIV. 

 

 Tyto základní služební a pracovní podmínky platí 

ode dne 1. ledna 1938. Ustanovení jejich článků III., 

IV., IX. a XI. nevztahují se však na začátečníky skupiny 

F /čl. II./. Podmínky pro plně neplně zaměstnané 

spolupracovníky se pak vůbec upravují zvláštní smlouvou. 

 

 

 

 V Praze, dne 15. prosince 1937. 
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Pokyny pro redaktory a dopisovatele denních 

listů a. s Melantrich. 

 

 

I. 

 

 Pište: 

 

1. Krátce -  je málo místa. 

2. Jen to, co zajímá více lidí. 

3. Raději o věcech dobrých než špatných. 

4. Tak, aby Vám všichni rozuměli - i lidé prostí. 

5. Dramaticky, ale bez frází, zajímavě, ale bez 

kudrlinek. 

6. Jednoduše. Kratší věta je lepší než dlouhá, 

jednoduchá je vhodnější než složená.  Mluvíte v 

přechodnících? Proč je tedy píšete? 

7. Jen česky /slovensky/ a jen správně česky 

/slovensky/, bez cizích slov. 

8. Bez zkratek a pro české /slovenské/ čtenáře. Tedy: 

délky v metrech a kilometrech, ne v yardech a 

mílích, váhy v kilogramech a metrických centech, 

nikoli v pudech a librách,  obsah v litrech nebo 

hektolitrech, nikoli v galonech ap. 

9. Jen pro všechny čtenáře, nikoli jen pro některé. 

10. Pravdu a nic jiného než pravdu. 

 

 

II. 

 

 Nepište: 

 

1. Vulgárně. 

2. O věcech nechutných, o sexu, o věcech rodinných. 
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3. O nepříjemných událostech ze soukromého života 

veřejně činných osob. 

4. Polemiky pro polemiky. 

5. V náznacích, jimž rozumí jen zasvěcení. 

6. Nic, co by bylo možno citovat na důkaz nepřátelství 

k jiným státům nebo národům. 

7. O sobě a svých dětech. 

8. Reklamy, které patří do insertní části. 

9. Hanlivě o tom, co jste včera chválili, leda že 

byste mohl zároveň uvést důvod změny svého názoru. 

10. Polopravdy a dohady. 

 

 

III. 

 

 Získávání zpráv. 

 

V místě, kde působíte, seznamte se osobně. 

 

1. S lidmi veřejně činnými, zejména s funkcionáři čs. 

strany národně socialistické. 

2. S okresním hejtmanem a s úředníky okresního úřadu. 

3. Se všemi soudci. 

4. S policejními úředníky a se všemi četníky. 

5. S řediteli velkých podniků, nemocnic a p. 

6. Máte zapsány telefony těchto osob? Máte jejich 

životní data a fotografie? 

7. Každou zprávu ověřte, jděte na místo události. 

8. Nevěřte informaci, kterou Vám dá osoba na věci 

nezúčastněná. 

9. Omluvte se, když jste ukřivdili. 

10. Nikdy nezapomínejte, že snadno ukřivdíte, ale 

novinářskou křivdu nikdy úplně  nenapravíte. 
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IV. 

 

 Obsah zpráv 

 

1. Než začnete psát, uvažte, kolik čtenářů bude vaše 

práva zajímat. 

2. „Fakta jsou svatá, komentář je věcí názoru“. 

3. Na prvé místo zprávy přijde oznámení: co, kdo, kde, 

kdy /datum, den, ne včera nebo převčírem/, proč a 

jak. 

4. Podstatné věci nepatří na konec. Při lámání mohou 

vypadnout. 

5. Jména osob, míst, udání škody, viny a p. vždy 

uveďte naprosto přesně. Chyby v těchto věcech 

čtenář neodpouští. 

6. Zpráva, která způsobí radost, je lepší než zpráva o 

tragédii. 

7. Při neštěstí budou nejbedlivějšími čtenáři příbuzní 

obětí. Buďte k nim šetrní. 

8. Hrdinný nebo šlechetný čin je ve zprávě důležitější 

než jiná drobnost. 

9. Nedělejte sensaci ze zprávy, když v ní není. 

10. a znova: Nevymýšlejte, neostouzejte. 

 

 

V. 

 

 Stylizace zpráv 

 

1. I zlámaná noha je zpráva, dovedete-li ji napsat v 

podobě povídky o pěti řádcích. 

2. Držte se věci. 

3. Délka, úprava i tón zprávy musí být v souladu s 

obsahem. 
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4. Nevykrašlujte zprávy vymýšlenými podrobnostmi, 

5 Nikdo není vinen, dokud mu to nedokážete. 

6. Podezřelý není ještě pachatelem, pachatel musí být 

usvědčen a žalovat lze všechno. 

7.  Kdo porušil zákon, nikdy nesmí být chválen nebo 

litován /vražda dítěte, zločiny z bídy a p./ 

8. Zločin musí být odsouzen, romantické dobrodružství 

ochlazeno, aby zpráva nesváděla k napodobování činu. 

9. V referátech ze soudní síně nechte soudit soudce, 

nesuďte sami. 

10. Když jste zprávu napsali, vyškrtněte z ní: 

  a./ všechno zbytečné, 

  b./ všechno neověřené, 

  c./ všechno žalovatelní, 

  d./ vše, co může čtenáře popudit proti listu. 

 

 

VI. 

 

 Reportáž 

 

1. Reportáž je zajímavé líčení ze skutečného života. 

Opakujeme: líčení zajímavé ze života skutečného. 

2. Zajímavé zjevy nezvyklé a tajemné. 

3. Sociální reportáž má význam jen tehdy, obsahuje-li 

zároveň zprávu o řešení nebo návrh řešení 

sociálního problémů. Líčení bídy bez odpovědi, jak 

ji odstranit, šíří  beznaději. 

4. Každý rád čte o lidech, které zná - reportáže o 

lidech v kraji známých /vždy fotografii/. 

5. Hledejte všelidský zájem ve věcech i událostech. 

6. Názory zúčastněných osob reportáž zpestří. 

7. Na srdce čtenářovo lze působit rychleji, na rozum 

se působí trvaleji. 
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8. Fráze odpuzují i rozum i srdce. 

9. Buďte citoví, nebuďte sentimentální. 

10. Dovedete si přibásnit nějakou událost? Pak piště 

romány nikoli noviny. 

 

 

VII. 

 

 Titulky 

 

1. Titulek je nejvážnější a nejtěžší část zprávy. 

2 Při drobném prodeji novin titulek rozhoduje. 

3. Titulek přehnaný je hloupý, titulek nic neříkající 

je zbytečný. 

4. Mnozí čtenáři mají kdy jen na titulky a také chtějí 

vědět, co se děje. Řekněte jim to v  titulcích. 

5. Fráze v titulku je hloupost? 

6. Píšete-li titulek, nevěřte, že čtenář včera četl 

noviny a že ví, oč jde. 

7. V nadpisu článku nikoho neodsuzujte, 

8. Slova v titulku nezkracujte. 

9. Ohromný titul a malá zpráva je nevkus, maličký 

titulek nad velkou zprávou je typografický omyl. 

10. V titulku neplačte, neděste se nad zločinem, 

neplašte čtenáře. 

 

 

VIII. 

 

 Zvláštní pokyny 

 

1. Co můžeš udělat dnes, nesmíš odložit na zítřek. 

2. Hospodářský zájem listu je váš zájem. 
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3. Sledujte inserci ve svých i jiných listech. 

Uvidíte-li, že některé podniky u nás neinserují, 

uvažujte, proč. Nezavinili jste to zbytečným útokem? 

4. Čtěte! Denně čtěte noviny, knihy, revue! 

5. Učte se cizím řečem. Přihlaste se do našich kursů. 

6. Svou stavovskou čest pokládejte za stejně cennou, 

jako svou čest osobní. 

7. Nezlobte se, není-li vaše zpráva uveřejněna. 

8. Nemyslete si, že je tím ohrožena vaše existence. 

9. Plagiát je důvodem k výpovědi. 

10. Nepište v rozčilení. 

 

 

IX. 

 

 Technika novin 

 

1. Seznamte se podrobně se všemi obory práce v redakci 

a přizpůsobte se technickým potřebám redakce. 

2. Seznamte se s tiskárnou. Prostudujte cestu zprávy z 

redakce až do prodejny novin. 

3. Studujte typografickou úpravu listů, naučte se znát 

všechny typy písma. 

4. Poznejte organisaci celého podniku. 

5. Snažte se pochopit smysl a účel našich listů, a 

příčiny rozdílů v jejich celkovém uspořádání. 

6. Naučte se fotografovat a podívejte se, jak se 

dělají obrázky v novinách a pro noviny. 

7. Naučte se lámat stránky. 

8. Stále zjišťujte, jací lidé kupují naše listy, ať 

víte, pro koho píšete. 

9. Oznamujte redakci důležité zprávy všeho druhu, i 

když nepatří do novin. 
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10. Ptejte se svého nadřízeného na vše, čemu v novinách 

nebo na novinách nerozumíte. 

 

 

X. 

 

 Pokyny osobní 

 

1. Jednejte vždy a všude slušně, zdvořile, nevtíravě. 

Musíme všichni společně usilovat o lepší zvuk slova 

„novinář“. 

2. Nikdy, za žádných okolností neprozraďte redakční 

tajemství. 

3. Nemluvte - ani se známými - o vnitřních 

záležitostech novin. 

4. Buďte kolegiální ke svým spolupracovníkům. 

5. Buďte loyální k podniku a jeho vedení. 

6.  Nebojte se bojů, ale nevyhledávejte svárů. 

7. Dobré jméno novin je vaše dobré jméno. 

8. Novinářství je těžká a v pravém slova smyslu 

odpovědná práce. 

9. Noviny nikdy nejsou horší než jejich redaktoři. 

10. Novinářství není zaměstnání. Je to vášeň, záliba, 

obětování se. Noviny se dělají srdcem, duší i 

mozkem. Jsou životním cílem a náplní života 

novinářova. Kdo dovede  opustit noviny, aby šel za 

svým lepším, nikdy nebyl novinářem. 

 
 
 
 
 


