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Anotace 

Tato práce se věnuje roli Lidových novin při formování, vzniku, existenci a zániku 

Národní strany práce v období let 1925-1930, kdy byla strana součástí politického 

spektra Československa. Cílem práce je na příkladu období 1925-1930 vyvrátit 

představu Lidových novin jako vždy nezávislého periodika, zobrazit stranickost média a 

charakterizovat míru vlivu, který měl na obsah listu tehdejší vydavatel LN a současně 

předseda NSP Jaroslav Stránský. Práce nastiňuje dobový kontext a poskytuje představu 

o vazbě Lidových novin na politickou scénu před rokem 1925. Pozornost je věnována 

podílu tematiky týkající se strany na politickém zpravodajství i na celkovém obsahu 

listu či preferenčním tématům, která byla v listu v této souvislosti nastolována. Důraz je 

také kladen na roli osobností Lidových novin (K. Čapek, F. Peroutka) v Národní straně 

práce a na míru, kterou prosazovaly zájmy strany ve svých textech. Metodou práce je 

především reinterpretační obsahová analýza. 

 

Annotation 

This bachelor thesis is focused on the role of the newspapers Lidové noviny in 

foundation, existence and termination of the Národní strana práce (National Labor 

Party) in the period 1925-1930, when the party was part of the political spectrum of 

Czechoslovakia. The aim of this work is, by the example of the period 1925-1930, to 

disprove the idea of the independent newspapers and to characterize the degree of 

influence the publisher of the Lidové noviny newspapers and founder of the Národní 

strana práce party Jaroslav Stránský had on the content of the newspapers. The work 

shows historical context and provides a picture of political bands the Lidové noviny 

newspapers has on the political scene before 1925. Attention is paid to the share on the 

theme in the political news as well as to the theme public in conjuction with the Národní 

strana práce party. Emphasis is also placed on the role of personalities of the Lidové 
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noviny newspapers (K. Čapek, F. Peroutka) in the Národní strana práce party and the 

amount of promotion of the party in their texts. The method of work is reinterpretation 

content analysis. 
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Úvod 

 

Dvacátá léta 20. století byla v historii Lidových novin obdobím největší slávy. 

Každodenní tiráž čítala přední literáty té doby, o které se zasloužil především člen 

redakce a od roku 1919 šéfredaktor Arnošt Heinrich. Bratři Čapkové, Ferdinand 

Peroutka, Rudolf Těsnohlídek, Eduard Bass a jiní zde publikovali své názory, básně tu 

otiskovali Antonín Sova, Fráňa Šrámek či Otokar Fischer a další literáti. Podzim roku 

1925 se však stal pro Lidové noviny etapou, ve které rezignovaly na svoji přednost, jež 

byla na počátku 20. století do jisté míry neobvyklá. Na fakt, že nebyly přímo navázány 

na žádnou politickou stranu. „ Čtenáři je však stále kupovali raději než noviny jiné, 

zejména proto že vystupovaly jako deník nestranický, se zřejmou snahou o seriózní 

zpravodajství a zasvěcené komentáře,“1 uvádí ve své historii Lidových novin Jiří 

Pernes. Ač zde hovoří především o pozdějším roce 1938, stejně kladný vztah měli 

k Lidovým novinám i čtenáři na počátku dvacátých let 20. století. A vzhledem 

k obsazení redakce zvučnými jmény snad bychom si mohli dovolit i tvrzení, že Lidové 

noviny dvacátých let byly považovány za skutečné „čtení prvotřídní“. Za základní 

hypotézy proto považujme tvrzení, že Lidové noviny byly skutečně zcela nezávislé, 

případně, že neexistovaly vazby na dobové jeviště politických dramat již před rokem 

1925. Závěr práce by měl zároveň objasnit, jak příliš se napojení na Národní stranu 

práce v listu projevilo a do jaké míry se v agitaci angažovaly novinářské osobnosti 

Lidových novin. 

 

 První kapitola pojednání úvádí do historických souvislostí, které jsou pro další 

pochopení textu klíčové, především do struktury tehdejšího politického spektra a 

navázání médií na jednotivé strany. Na ni navazuje stať zobrazující Lidové noviny 

v podobě roku 1925 (jejich obsahovou koncepci, periodicitu, rozsah politického 

zpravodajství vůči ostatním rubrikám aj.) a rovněž vazbu Lidových novin na politickou 

scénu před rokem 1925. Třetí kapitola se zabývá procesem formování Národní strany 

práce (tj. okolnostmi jejího vzniku, vůdčími osobnosti, programovými pilíře, tiskovými 

orgány aj.), její existencí a zánikem v roce 1930. Hlavní část této práce se 

v jednotlivých podkapitolách věnuje obrazu Národní strany práce v Lidových novinách 

                                                 
1 PERNES, Jiří. Svět Lidových noviny 1893-1993. Praha: Lidové noviny, 1993. s. 58 
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ve zkoumaném období, osobnosti Jaroslava Stránského jako vydavatele LN a předsedy 

strany či postoji tehdejšího šéfredaktora Arnošta Heinricha. Pozornost je dále věnována 

podílu tematiky týkající se strany na politickém zpravodajství i na celkovém obsahu 

listu či preferenčním tématům, která byla v listu v této souvislosti nastolována. Samotné 

podkapitoly pak jsou věnovány volbám 1925, 1928 a 1929 a rozsahu, kterým Lidové 

noviny mobilizovaly nerozhodnuté voliče. V závěrečné kapitole je důraz kladen na roli 

osobností Lidových novin (K. Čapek, F. Peroutka) v Národní straně práce a na míru, 

kterou prosazovaly zájmy strany ve svých textech.  
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1. Teoretické východisko 

 

Většina publikací, které se zabývají teorií politické komunikace, pracuje 

s premisou, že se zájmy účastníků ve vazbě politická strana-médium liší. Zatímco pro 

úspěch strany je nezbytné prosadit do média pro ni důležitá témata, racionálně 

uvažujícímu tržnímu médiu jde především o prodaný náklad. Pokud tyto subjekty chtějí 

spolupracovat, je nezbytné dosáhnout konsenzu a určitého průniku těchto zájmů. 

Vzájemný vztah média s politickým uskupením však není v současné době nijak 

obvyklým, neboť v převažující politické kultuře není takováto otevřená spolupráce 

tolerována. Z toho důvodu strany často používají taktiku různých mediálních 

manipulátorů (např. spin-doctors, whistleblowers), kteří se snaží vybranou agendu do 

média prosadit, a je jen v rukou jednotlivých vydavatelských domů, jak moc 

ovlivnitelné novináře zaměstnávají. „A ť už je vztah politické a masové komunikace 

vnímán a řešen jakkoli, je zřejmé, že provázanost mezi těmito dvěma fenomény je těsná, 

komplexní a vzájemná, a přitom nesamozřejmá, konfliktní – a hlavně nutná.“2 Zde je 

možné dodat, že zmíněná oboustranná provázanost je v posledních desetiletích rovněž 

rovnocenná. Nejdůležitější poznatek výše uvedené citace a celkově teorie politické 

komunikace je skutečnost, že vztah médií a politiky je vztahem konfliktním. 

Konfliktním do takové míry, že teorie politické komunikace se v podstatě nezaobírá 

situacemi, kdy místo konfliktu dochází k absolutnímu konsenzu, a tak zde není možné 

uplatňovat východiska vycházející ze současné odborné literatury týkající se právě 

teorie komunikace v politickém rozhodovacím procesu. Pro období první republiky byl 

totiž charakteristický právě tento konsenzus. 

 

Situace mezi válkami byla zcela odlišná a v podstatě nesrovnatelná se 

současným obdobím. V řadě případů zde hrál roli podřízený vztah média vůči politické 

straně. Tisky té doby byly převážně vydávány nejvýznamnějšími politickými 

uskupeními, která pochopila vliv novin na voliče, a tak ústředí strany ve velké míře 

určovalo agendu listu, mluvilo do složení redakce, a tím pádem směřovalo médium 

konkrétním politickým směrem, ať již doprava, či doleva. Toto je zvlášť markantní 

v případě ranních vydání listu, která byla skutečně jakýmisi tiskovými mluvčími strany. 
                                                 
2 ŘÍCHOVÁ, Blanka, JIRÁK, Jan (eds.). Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000. s. 6 
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Stranickost je základním rysem mediálního systému první republiky, to je třeba mít 

vždy na paměti. Vazby byly navíc ve zkoumané době tak rozsáhlé, že se v takové míře 

již poté nikdy neopakovaly, a to ani v době před rokem 1989. Tehdy byly sice také 

hlavní deníky tiskovým orgánem politických stran3, nicméně jak politická, tak mediální 

scéna té doby byla – na rozdíl od prvních dvaceti let po vzniku samostatného státu – až 

příliš omezena. Během prvních dvou desítek let samostatného Československa není 

součástí politické komunikace ani tak ovlivňování médií zadními vrátky pomocí 

mediálních poradců, manipulátorů či pomocí jiných způsobů, jak nastolit chtěnou 

agendu, ale politickou komunikací první republiky je žurnalistika samotná. Noviny se 

rovnají výkladní skříni dané politické strany a s tímto zřetelem je jejich obsah také 

určován. Úvodníky titulních stran jsou vyhrazeny redaktorům, kteří nejvíce horují pro 

svoji stranu, a publicistická sekce spílá především nejbližším politickým rivalům.  

 

V tomto prostředí, kde stranickost médií byla samozřejmostí, se tedy v polovině 

dvacátých let Lidové noviny nacházely. Ještě před tím než se jimi začneme zabývat 

podrobně, shrňme si tehdejší nejvýznamnější politické hráče a popišme si jejich vliv na 

mediální scénu.  

 

1.1 Agrárníci 

Nejvýznamnější politickou stranou v námi sledovaném období byla bezpochyby 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, jež byla známa spíše pod 

označení strana agrární. „Agrární strana přirozeně hájila zejména zájmy svých voličů, 

tedy venkova, což bylo v průmyslovém Československu určitým paradoxem.“4 Klíčovou 

postavou byl pro agrárníky Antonín Švehla, který dlouhou dobu působil jako 

československý ministr vnitra a později i jako ministerský předseda. Hlavním deníkem 

agrárnické strany se stal Venkov, jenž poprvé vyšel v roce 1906 a věnoval se především 

významu zemědělství a rolnictví pro národní hospodářství. Strana mimo jiné vydávala i 

bulvárně laděný Večer a regionální Lidový deník, jenž nevěnoval takový prostor 

politice, ale spíše oblastním tématům. 

                                                 
3 Rudé právo vydávané KSČ, Svobodné slovo jako orgán Československé strany socialistické a Lidová 
demokracie jako tisk lidovců 
4 VODIČKA, Karel, CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky. Praha: Portál, 2003. s. 30 
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1.2 Čs. sociáln ě demokratická strana d ělnická 

Především mezi dělníky ve velkých průmyslových městech či mezi intelektuály 

měla voliče sociální demokracie. Ta byla od roku 1921 již bez své extrémně levicové 

odnože, ze které v tomto roce vznikla Komunistická strana Československa. Ústředním 

tiskovým orgánem sociálních demokratů se stalo Právo lidu, výrazně politický deník, 

založený v devadesátých letech 19. století, který se tisknul v tiskárně Antonína Němce 

přímo v sídle strany. Od roku 1912 byla současně vydávána jeho mutace, a to Večerník 

Práva lidu.  

 

1.3 Čs. strana socialistická 

Strana vzniklá v roce 1918 sloučením několika politických subjektů vystupovala 

pod tímto názvem pouze do roku 1926. V tomto období ji opustil její čelní představitel 

Jiří Stříbrný5 a přejmenovala se na stranu národně socialistickou. Socialisté, později 

tedy národní socialisté, byly spojeny s velikou části tehdejšího mediálního trhu. 

Součástí jejich aktiv byl v prvé řadě rozsáhlý vydavatelský koncern Melantrich, jenž 

vydával 4 celostátní deníky včetně tiskového orgánu strany České slovo a jeho večerní 

mutace Večerník českého slova. Ta se od Českého slova lišila ve svém zaměření na 

běžnějšího zákazníka, neboť její charakter byl zábavnější a zpravodajství méně politické 

než v případě ústředního tiskového orgánu strany. Melantrich vydával rovněž i několik 

regionálních deníků v Čechách a na Slovensku a velké množství časopisů.6  

 

1.4 Čs. strana lidová 

Lidovecký tisk charakterizuje fakt, že byl vždy spíše regionální povahy, a to 

především zaměřený na Moravu7. Ústředním orgánem byly konzervativní Lidové listy, 

které byly tištěny v tiskárně na Karlově náměstí, avšak ve srovnání s deníky výše 

                                                 
5 V té době si Stříbrný zakládá vlastní vydavatelství Tempo, v němž na trh uvádí periodika bulvárního 
charakteru Polední list, Večerní list, Expres aj. 
6 Vydával například řadu časopisů (Pražský ilustrovaný zpravodaj, Ahoj, Hvězda, Mladý hlasatel 
s legendárními Rychlými šípy na zadní straně obálky a další) 
7 Tento fakt je poměrně logický, neboť Morava je mnohem více katolicky založená než Čechy 
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uvedených stran měly mnohem slabší pozici. Lidovci se i přes téměř monopolní 

postavení vydavatelství Melantrich věnovali zájmovému tisku pro ženy, mládež atd.  

1.5 Čs. národní demokracie 

O národních demokratech bude v této práci ještě mnohokrát řeč, neboť to byla 

právě strana Karla Kramáře, ze které se odštěpila levicová frakce, aby posléze založila 

Národní stranu práce. Národní demokracie vznikla na konci první světové války 

sloučením několika menších stran a byla stranou spíše pravicovou, směřující 

v některých momentech až k fašismu, a mající voličskou základnu především 

v pražském a českém měšťanstvu. Tyto voliče oslovoval tiskový orgán strany Národní 

listy tištěný v Pražské akciové tiskárně. V redakci Národních listů původně seděli i 

někteří novináři (v čele s Karlem Čapkem), kteří na konci 20. let odešli právě do 

Lidových novin. Důvodem ukončení jejich činnosti v Národních listech bylo výraznější 

nacionalistické směřování strany, jež se nevyhnutelně promítalo i do stranického tisku. 

Od roku 1926 byl součástí mediálního vlastnictví národní demokracie i Večerník Národ, 

který však začal být vydáván v době, kdy byl trh večerníků už do značné míry rozdělen. 

 

 

Své tiskové orgány měli rovněž komunisté, živnostníci a řada dalších politických 

stran, nicméně výše uvedené listy jsou pro pochopení vazby dobových médií na 

politickou scénu nejdůležitější. Uvést je třeba také periodika, která si nezávislost na 

stranických aparátech udržela. Mezi takové patřila například Národní politika a až do 

klíčového roku 1925 právě Lidové noviny. Dvacátá léta minulého století byla tedy 

periodou, kdy nad mediální oblastí vládla přísná stranickost a nezávislého tisku bylo 

jako pověstného šafránu. Nutno však podotknout, že stranictví neovlivňovalo dobové 

deníky do takové míry, že by informovaly pouze o programových prohlášeních či 

konajících se schůzích. Směr listů vycházel z určitého stranického postoje, nicméně 

politika se odehrávala pouze na několika prvních stranách.  

 

A do této doby přichází na politickou scénu Národní strana práce, která má 

jedinečnou možnost. Jeden z jejich zakladatelů je zároveň vydavatelem zatím 

stranickým aparátem „neobsazeného“ média, Lidových novin. 
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2. Lidové noviny p řed rokem 1925 a v roce 1925 

 

2.1 Vazby na politickou scénu 

Ačkoli v předchozí kapitole autor uvádí, že do roku 1925 je možné Lidové 

noviny považovat za nezávislé, napojení na tehdejší politické prostředí lze vysledovat 

již do období jejich vzniku. Když je totiž v roce 1893 známý brněnský advokát a politik 

Adolf Stránský zakládal, byl již dva roky předsedou Moravské lidové strany, u jejíhož 

vzniku stál, a rovněž vydavatelem stranických Moravských listů. Se vznikem 

Československa a poválečným uspořádáním Evropy v roce 1918 se proměnila i 

politická scéna stejně jako vazby představitelů Lidových novina na ni. Snaha o 

konsolidaci stranického systému, jenž byl značně ovlivněn světovou válkou i sílící vůlí 

po vytvoření vlastního státního celku, vyvrcholila v únoru 1918, kdy „se spojily strany 

mladočeská, státoprávně pokroková, lidovopokroková a část strany pokrokové 

(realistické) a ustanovila se strana nová s názvem Česká státoprávní demokracie. K té 

se později připojili i staročeši“.8 Vedle předsedy strany Karla Kramáře, zasedli ve 

výkonném výboru například i Adolf Stránský a jeho syn Jaroslav, pozdější zakladatel 

Národní strany práce.9 V den konání první schůze Revolučního národního shromáždění 

14. listopadu 1918, které bylo sestaveno podle výsledků voleb z roku 191110, byl 

s bouřlivým potleskem zvolen Karel Kramář jako předseda vlády a šestnáct vládních 

členů, mezi nimiž byl i nový ministr obchodu, doktor Adolf Stránský. Během 

následujících sto čtyřiceti pěti schůzí, které se do ustanovení nového Národního 

shromáždění v roce 1920 uskutečnily, se Adolf Stránský postupně stal členem ústavního 

výboru (z něhož později vystoupil), imunitního výboru a výboru pro jednací řád, 

přednesl jeden návrh změny zákona o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství 

a organisace správní a dvakrát pronesl k Národnímu shromáždění řeč. Členem 

revolučního shromáždění byl také syn Adolfa Stránského Jaroslav. I ten byl při výkonu 

mandátu značně aktivní: členství v pěti výborech, návrh zákona o sňatku občanském, tři 

pozměňovací návrhy či funkce zpravodaje při projednávání tří zákonů z oblasti trestního 

práva. 

                                                 
8 DVOŘÁK, Tomáš. Národní strana práce (1925-1930). Praha, 1997. s. 120 
9 Mezi členy výkonného výboru České státoprávní demokracie patřili i další představitelé pozdější 
Národní strany práce: Karel Engliš či Jan Herben 
10 Česká státoprávní demokracie obdržela 46 z 256 dostupných mandátů 
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Rok 1919 znamenal pro politickou scénu v blízkosti Lidových novin dvě změny: 

Česká státoprávní demokracie se na březnovém sjezdu přejmenovala na 

Československou národní demokracii, představila nový, nacionalisticky orientovaný, 

program, a tak již tehdy položila základy k vnitrostranickému sporu, jenž eskaloval 

v roce 1925 založením Národní strany práce. Na nový směr strany reagoval Jaroslav 

Stránský v Lidových novinách ze 17. srpna 1919 v článku V přestávce: „Dnes dva roky 

se u nás politické strany nově tvořily, nově křtily, nově kupily; dnes rok byly cele 

zabrány organizací a agitační prací; neukázala první politická sezona naši 

samostatnosti z dostatek, že ani jejich složení ani jejich skupení není definitivní? (…) Je 

čas, aby strany si znova vysvětlovaly, odůvodňovaly, kriticky revidovaly a opravovaly i 

svoji politiku i svůj stranický raison d´être. Upřímná bude živa, neomylná pohoří,“ píše 

Stránský.11 

 

 Druhou změnou roku 1919 bylo dosazení Arnošta Heinricha na post šéfredaktora 

Lidových novin. Heinrich, dosavadní redaktor listu, byl stejně jako Stránští členem 

Národního shromáždění: členem výboru sociálně-politického, menšinového a 

rozhraničovacího a výboru mírového a pro vnitřní kolonisaci. Rozpravy se Heinrich 

zúčastnil pouze jednou, na schůzi 20. prosince 1918 (tedy ještě ne v pozici šéfredaktora 

LN), a to k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí r. 1919: „P ředstavte si, pánové, 

že na příklad takový náš arcipastýř olomoucký tam sedí docela klidně na svém 

ohromném panství, disponuje docela volně s výnosy, a bude-li zachováváno dosavadní 

tempo v těchto věcech, pánové, jak my na Moravě známe věci, budou se volby do 

Národního shromáždění na Moravě konati za arcibiskupské peníze. (Výborně. Potlesk. 

Výkřik: To neradi dávají!) Poněvadž máme za to, že ty peníze již náležejí československé 

republice, pak ovšem bychom velice neradi viděli, aby byla agitace proti nám placena z 

těchto peněz,“ nabádá na sklonku roku 1918 Heinrich.12  

 

Jaroslav Stránský byl poté za stranu národních demokratů i členem Národního 

shromáždění zvoleného na období 1920-1925, ovšem ke konci března 1921 se svého 

poslaneckého mandátu vzdává. 

 

                                                 
11 STRÁNSKÝ, Jaroslav. V přestávce.  Lidové noviny. 17. 8. 1919, r. 27, s. 1. 
12 stenoprotokol 12. schůze Národního shromáždění československého z let 1918-1920 konané 20. 
prosince 1918 (přístupné z http://www.snemovna.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/012schuz/s012007.htm) 
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2.2 Podoba Lidových novin v roce 1925 

 

V roce 1925 vycházely Lidové noviny od pondělí do neděle, a to kromě neděle 

ve dvojím vydání: v ranním, jež mělo náklad přibližně 35 000 výtisků a stálo 70 haléřů, 

a v odpoledním s nákladem cca 40 000 výtisků a cenou 20 haléřů. Celkem bylo ve 33. 

ročníku v roce 1925 vydáno 652 čísel, z čehož je patrné, že od dvojice ranního a 

odpoledního vydání bylo lze se odchýlit a některá odpolední vydání nebyla vůbec 

vytištěna. Lidové noviny roku 1925 měly na dobu tradiční formát 46x31 cm a jejich 

vydavatelem byl doktor trestního práva na brněnské univerzitě – již výše zmíněný –

Jaroslav Stránský, syn zakladatele Lidových novin Adolfa Stránského a mimo jiné také 

vydavatel Přítomnosti Ferdinanda Peroutky. 

 

2.2.1. Grafická a obsahová koncepce 

O grafickou podobu Lidových novin ve dvacátých letech 20. století se zasloužil 

především výtvarný redaktor Eduard Milén, jenž do Lidových novin přišel v roce 1921. 

Se šéfredaktorem Heinrichem se například rozhodli pevně určit rubriky i vzhled 

jednotlivých stran, proti čemuž se samozřejmě ozvaly některé hlasy. „Toto řešení, proti 

němuž bylo jako proti každé novotě napřed plno námitek, které se snášely na hlavu 

vedoucího redaktora… mělo pro Lidové noviny dalekosáhlý význam… Čtenář si uvykl 

na pevný pořádek. Věděl, že na sedmé straně najde obrázek se vtipem, na páté straně 

entrefilet a dole pod čarou román, nemusel dlouho obracet, aby si vyhledal soudní síň 

nebo sportovní rubriku… Jako každé řešení, které je účelné a praktické, mělo nové 

rozvržení stran…znamenitý vliv na celý vzhled listu“ 13 

 

Návrh záhlaví titulní strany vytvořil v roce 1924 Jaroslav Benda, který dle 

instrukcí použil písmo ležaté a bez ozdob.14 První sloupec obsahoval úvodník, který 

však často přesahoval i do vedlejších sloupců. Pravidelným úvodníkem byly pondělní 

poznámky z týdne Karla Zdeňka Klímy, ve kterých glosoval uplynulých sedm dní. Střed 

listu byl vyhrazen pro nejvýznamnější zprávy dne, a to v podobě titulku a čela zprávy. 

Pravý okraj listu byl tradičně publicistický, a tak zde čtenáři často nacházeli sloupky 

                                                 
13 PERNES, Jiří. Svět Lidových noviny 1893-1993. Praha: Lidové noviny, 1993. s. 78 
14 tamtéž 
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Karla Čapka, K. Z. Klímy či jiného člena redakce. Spodní část stránky byla literárně 

zaměřená – spisovatelé zde publikovali básně či povídky. 

 

Ve chvíli, kdy čtenář noviny rozevřel, byly mu předloženy zprávy z domova (na 

straně dvě) a události v zahraničí (strana tři). Jak uvádí Jiří Pernes: „ Čtvrté straně se 

říkalo „před denními“ a tvořila jakýsi pružný nárazník. Mohly se na ni totiž protáhnout 

zahraniční politické zprávy, pokud měly málo místa na straně předchozí. Ale mohla se 

tam také umístit krátká soudnička, sem přicházely zprávy o větších kriminálních 

událostech a také oznámení a informace různých korporací a spolků. Na čtvrté straně se 

setkávaly a střetávaly zájmy redaktorů ze všech resortů a ti zde také sváděli zápas o 

místo pro své příspěvky.“15 Od května roku 1925 byla součástí čtvrté strany také rubrika 

Veřejná správa. Pátá strana byla zpravidla věnována částečně inzerci, částečně další 

literární tvorbě. Součástí šesté strany byla Soudní síň, ale také v malé tabulce na okraji 

stránky Povětrnostní zprávy státního meteorologického ústavu. Kultuře se věnovala 

strana sedm, kde byla také pravidelně umisťována kreslená anekdota, připravovaná 

mezi jinými i Josefem Čapkem, Adolfem Hoffmeisterem či Zdeňkem Kratochvílem. 

Sportovní zpravodajství v rubrice Tělesná kultura byl umístěn původně také na sedmé 

straně, ale s rozvojem jednotlivých sportů, klubů a týmu často přecházel i na stranu 

následující. Postupem času se vedle tradičních dostihů, kopané a lehké atletiky začaly 

objevovat i sporty nové – rohování (dnešní box), tennis, hockey a lyžařství. Pozvánky 

na různé kulturní a společenské akce poskytovala čtenářům část Dnes a zítra na osmé 

straně. Strany devět, deset a často i jedenáct byly věnovány sekci Národní hospodář, jež 

informovala obchodníky o cenách komodit (bavlny, cukru, masa, obilí, kávy aj.), o 

kurzech cenných papírů na pražské burze a o situaci na měnovém trhu pod titulkem 

Devisy. 

 

2.2.2.  Nedělní vydání 

Nedělní vydání Lidových novin bylo vždy rozsáhlejší, čítalo minimálně dvacet 

stran (často však docházelo k tomu, že inzerce vydání rozšířila na dvacet dva či dvacet 

čtyři stran) a bylo také dražší, stálo 80 haléřů. Až do strany dvanáct se sváteční Lidové 

noviny v průměru nelišily od běžného vydání. Třináctá a čtrnáctá strana byly věnovány 

                                                 
15 PERNES, Jiří. Svět Lidových noviny 1893-1993. Praha: Lidové noviny, 1993. s. 78 
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ženám. Ty zde nalezly rubriky Móda a společnost, Pařížská móda, nepravidelnou 

Kosmetickou korespondenci a Domácnost, která hospodyňkám přinášela rady, jak vařit 

zeleninu, jak udělat domácí zmrzlinu, jak ošetřovat dětské šatstvo a jiné.   

 

 Většinou na straně 15 přinášela redakce nedělní oddechové křížovky, rébusy a 

často i píseň včetně notového zápisu. S novým rokem 1925 přinesly Lidové noviny také 

nový druh „hádanky a hlavolamu, který se stal po mah-jongu nejoblíbenější zábavou 

anglické a americké společnosti“16, a to tzv. americkou křížovku (criss-cross puzzle). 

Poprvé se objevila 18. ledna a již v listu zůstala. Reakce čtenářů byly skutečně 

nečekané: „Criss-cross puzzles zaujaly československé čtenářstvo stejně jako americké 

a anglické. Množství došlých rozluštění je doprovázeno projevy nadšení z příjemné 

zábavy. Než jakkoli taková sdělení redakci těší, prosíme luštitele, aby se omezili jen na 

prosté oznámení výsledku. Příliv korespondence je v redakci tak velký, že se obšírnými 

přípisy kontrola jednotlivých rozluštění velmi stěžuje. (…) Také nemáme nijakou radost, 

dojde-li nás rozluštění v obálce nějakého úřadu s razítkem »Věc úřední, poštovného 

prosta«. Puzzlata se sice náramně dobře řeší právě v úředních hodinách, ale tak úřední 

věc to přece jen není.“17 Obrovský zájem čtenářů svědčí i o tom, že v lednu měla 

„puzzlata“ pouze 9x9 políček a v červenci některá už i 28x15.  

 

Následující šestnáctá strana byla často věnována celá inzerci a redakční obsah 

pokračoval na straně 17 literární tvorbou jednotlivých redaktorů. Můžeme zde nalézt 

fejetony, povídky či satirické karikatury o několik políčkách (dnešními slovy v podstatě 

komix). Témata byla nadčasová, a tak se čtenáři dozvěděli, kdo je kdo na koňských 

dostizích či jak vzniká divadelní hra. Seriál o jednotlivých fázích přípravy divadelního 

představení pocházel z pera Karla Čapka a ilustracemi jej doprovodil jeho bratr Josef. 

Součástí nedělního vydání byla i celostránková rubrika Dětský koutek, kde řada autorů 

publikovala pohádky, povídky pro menší čtenáře, naučná čtení o vynálezech a přírodě, 

hádanky či říkanky. Bohaté ilustrace rubrice dodali Ondřej Sekora, J. Král a jiní. Lidové 

noviny přinášely i rozsáhlý šachový koutek (nejčastěji str. 18), jejž léta vytvářel dr. 

Zdeněk Mach. Poslední strana byla vždy věnována znovu inzerci či reklamním 

sdělením. 

                                                 
16 Lidové noviny. 18. 1. 1925 
17 Lidové noviny. 8. 2. 1925 
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2.2.3. Odpolední vydání 

Odpolední vydání Lidových novin stálo pouze 20 haléřů a mělo čtyři strany. 

Titulní strana byla koncipována stejně jako u tradičního ranního vydání, ale obsahovala 

jiné zprávy. V pravém sloupku nacházeli čtenáři rubriku Moje tetování Egona Erwina 

Kische, jež vycházela vždy ve středu, či seriál o jednotlivých součástkách rozhlasových 

přijímačů Spojte se se světem. Součástí titulní strany byla i rubrika Ze světa, která 

přinášela zahraniční zpravodajství. Druhá strana odpoledního vydání obsahovala denní 

zprávy a většina zbylých rubrik, tj. Soudní síň, Trhy, Tělesná výchova či pravidelná 

karikatura, byla vměstnána na stranu tři. Čtvrtou stranu si rozdělily přehled kulturních 

událostí Dnes a zítra, krátké rubriky Bez drátů a Ze světa filmu (vycházely až v 2. 

polovině roku) a fantastická groteska na pokračování Rudolfa Těsnohlídka Vrba zelená, 

kde autor uplatnil komičnost zlodějské hantýrky. Vrbu zelenou později vystřídal Basil 

Thomson a jeho Podivní lidé, následován Dr. Robertem Bartschem a příběhy s titulem 

Grasel a jeho kamarádi. Zbytek vyplnila inzerce. 
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3. Národní strana práce  

 

3.1 Formování a vývoj 

Od roku 1922 byla atmosféra uvnitř Československé národní demokracie značně 

napjatá. Spory mezi pražským konzervativním centrem v čele s Karlem Kramářem a 

levicovým moravským křídlem vrcholily a k urovnání nepřispěl ani kritický postoj 

pravicového vedení národních demokratů k prezidentu Masarykovi. Právě odtažitý 

vztah strany k Masarykovi vedl část zmíněného levicového křídla k odchodu a 

k vytvoření nové politické strany – Národní strany práce. Jaroslav Stránský, jeden ze 

zakladatelů nové strany, komentoval později svůj odchod z národní demokracie takto: 

„Mandátu poslaneckého jsem se vzdal dobrovolně, když moje strana, z níž jsem ovšem 

později vystoupil, stupňovala svůj boj proti Masarykovi a proti ministru zahraničních 

věcí, a když její řečník na schůzi hrozil, že nebudeme republice platit daně.“ 18 

K oficiálnímu ustavení strany došlo 15. září 1925, předsedou organizačního výboru se 

stal Jaroslav Kallab a místopředsedou Jaroslav Stránský. Vnuk Jaroslava Stránského 

Martin Stránský ve své rodinné historii uvádí, že k vytvoření nové strany inklinoval 

Jaroslav Stránský delší dobu. „Za finanční pomoci Hradu a jeho otce Adolfa, dále pak 

podpory Lidových novin připravoval Jaroslav založení nové politické strany, která měla 

mimo jiné podporovat i Hrad. Této činnosti byl navíc nakloněn i Ferdinand Peroutka a 

jím řízená revue Přítomnost. Základ strany měla tvořit pracující inteligence, která spolu 

s hradními intelektuály v čele s Karlem Čapkem podporovala Masaryka.“19 

 

Programové prohlášení nového uskupení na politické scéně bylo 16. září otištěno 

v nově vzniklém stranickém týdeníku Národní práce, v Přítomnosti a v Lidových 

novinách. V posledně jmenovaném periodiku mu byla věnována celá druhá strana 

vydání a místem muselo ustoupit pouze drobné inzerci. „Nová strana hodlá přispěti 

k tomu, aby se u nás vytvořil modernější a slušnější pojem stranictví, než v jakém si 

libují strany dosavadní. Nebude pěstovati stranictví slepé a nebude odpírati úctu a 

uznání mužům významu celonárodního jen z toho důvodu, že jsou organisováni v jiné 

                                                 
18 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Moje odpověď.  Lidové noviny. 1. 12. 1928, r. 36, s. 1. 
19 STRÁNSKÝ, Martin Jan. Osobní stránky MUDr. Martina Jana Stránského [online]. [2000] [cit. 2008-
02-03]. Dostupný z WWW: <http://www.narodni.cz/cz/index.html>. 
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straně. (…) Je jen přirozeno, že po založení strany, jež by spočívala na těchto zásadách, 

se volá nejvíce z řad veřejného a soukromého zaměstnanectva.“20 Pod prohlášením bylo 

podepsáno 47 signatářů především z řad státních úředníků a osobností veřejného života. 

Nalezneme zde například oba bratry Čapky, Ferdinanda Peroutku, Karla Zdeňka Klímu, 

Fráňu Šrámka, vydavatele Lidových novin Jaroslava Stránského, jejich zakladatele 

Adolfa Stránského, senátora za národní demokracii Jana Herbena, profesora Právnické 

fakulty Masarykovy university Jaroslava Kallaba či Dr. Viléma Mathesia, profesora 

Karlovy university. Národní strana práce se rychle rozrůstala a její organizační struktura 

se rozšiřovala i do jiných měst: do Kladna, Slavkova, Plzně, Hodonína aj. Místní 

organizaci získala strana i na Slovensku, kde se jejím tiskovým orgánem stal týdeník 

Nový smer. S blížícími se listopadovými volbami do parlamentu se schůze a sjezdy 

strany stávaly častějšími, a Národní strana práce navíc uzavřela volební dohodu se 

stranou pokrokovou. Ve volebním souručenství, jak vedení stran dohodu nazývalo, tak 

obě strany kandidovaly pouze pod jednou kandidátní listinou, a to Národní strany práce.  

 

3.2 Tiskové orgány 

Politické zájmy Národní strany práce její vedení neprosazovalo pouze uvnitř 

Lidových novin a Přítomnosti, tj. periodik, jež vydával Jaroslav Stránský, ale i na 

stránkách svého vlastního, stranického tisku. Strana práce si během pěti let své 

existence, vytvořila několik tiskových orgánů, přičemž šest níže uvedených listů svoji 

příslušnost uvádělo ve vydavatelské tiráži či přímo prostřednictvím podtitulku. To, že 

Lidové noviny mají ke straně rovněž velmi blízko, uváděl Stránský pouze v úřední 

registraci.21 Mezi oficiální tiskové orgány patřila periodika: 

 

 

Národní práce 

hlavní orgán Národní strany práce; čtyřstránkový až šestistránkový týdeník vycházející 

v Praze v období 16. září 1925 -  27. prosince 1928 

 

 

                                                 
20 Lidové noviny. 16. 9. 1925 
21 KUBÍČEK, Jaromír. Český politický tisk: na Moravě a ve Slezsku v letech 1918-1938. Brno: Blok, 
1982. s. 152 
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Jihlavský týden - List Národní strany práce pro Českomoravskou vysočinu 

čtyřstránkový až osmistránkový týdeník vydávaný v Prostějově původně Josefem 

Bartošem, od 10. prosince 1926 župním výkonným výborem Národní strany práce; 

vydáván 19. listopadu 1926 – 19. června 1930 

 

Náš kraj 

čtyřstránkový až šestistránkový týdeník vydávaný v Třebíči župním výkonným 

výborem Národní strany práce v období 7. prosince 1927 - 19. června 1930 

 

Rozvaha – týdeník Národní strany práce 

čtyřstránkový až dvanáctistránkový týdeník vydávaný v Prostějově původně Zdenou 

Wolkerovou, od 5. ledna 1927 Vydavatelským spolkem Rozvaha, přímo napojeným na 

Národní stranu práce; vydáván 6. října 1926 - 14. března 1930 

 

Stráž nad Ostravicí – pokrokový týdeník politický 

čtyřstránkový týdeník vydávaný ve Frýdku místním orgánem Národní strany práce 

v období 5. května 1928 - 29. března 1930 

 

Znojemský týden 

čtyřstránkový až šestistránkový týdeník vydávaný ve Znojmě župním výkonným 

výborem Národní strany práce v období 21. listopadu 1927 - 19. června 1930 

 

Hlavním tiskovým orgánem strany byl, jak je výše uvedeno, týdeník Národní 

práce, jenž poprvé vyšel ve středu 16. září 1925. Jaký obsah se v prvním vydání 

nacházel, se dozvídáme přímo z Lidových novin o den dříve v článku Časopis Národní 

práce: „Zítra ve středu ráno vyjde v Praze první číslo týdeníku Národní práce, jež 

přináší kromě programového prohlášení Národní strany práce tři politické básně J. S. 

Machara, články dra Jaroslava Stránského »Můj pud k rozkladu«, prof. dra Kallaba 

»Co očekávám od Národní strany práce«, dra Karla Čapka »Kompromis«, docenta dra 

B. Verunáče »Technikové a Národní strana práce«, kromě četných úvah a poznámek.“ 

Redakce nového týdeníku byla značně totožná s autory, kteří publikovali v Lidových 
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novinách. Do Národní práce přispívali K. Čapek, F. Peroutka, K. Z. Klíma, J. Herben, J. 

Kallab a další. Od roku 1926 se týdeník dokonce tiskl v tiskárně Lidových novin.22  

 

3.3 Úpadek a zánik  

V prvních volbách, které jsou pro každou nově vzniklou politickou stranu vždy 

klíčové, obdržela Národní strana práce 98 240 hlasů
23 (především z řad moravských 

intelektuálů), což nevydalo ani na jediný mandát, a tak už několik měsíců po založení 

strany vyvstala otázka, zdá má takového politické uskupení vůbec smysl a zda je vůle 

pokračovat dále. Toto rozčarování a záchvěv rezignace však byly v zápětí zaplašeny 

nově nalezenou vírou v úspěchy příští. Morálka straně prozatím zůstala, nicméně ji 

začaly tížit organizační problémy v čele s těmi finančními. „To, že se strana práce 

nedostala do parlamentu – a také že slábly jisté příspěvky, které dostávala kupříkladu 

z ministerstva zahraničních věcí –, zvolna začalo vyvolávat její finanční obtíže.“24 

Během roku 1927 již ochabovalo i nadšení členů, a tak se brzy začaly objevovat 

spekulace, co se stranou bude dál. Z těch nejčastějších zaznívaly ty, že se Národní 

strana práce připojí ke straně národně sociální, ke které měla z tehdejšího politického 

spektra nejblíže (což se také později potvrdilo, jak autor práce dále uvádí). Pro tuto vizi 

hovořil i ten fakt, že vedení strany národní socialisty de facto otevřeně podpořilo, když 

před obecními volbami v roce 1927 vyzvalo členy regionálních sdružení, aby zvážili, 

zda mají pro kandidaturu dostatek členů. V případě, že jich je málo, bylo jim 

doporučeno „odevzdati hlas té straně, která jest národní práci svým programem 

nejbližší. A přitom mluveno bylo o straně čsl. Národních socialistů“ 25 Na konci roku 

1928, kdy se konaly volby do zemských zastupitelstev, už tvořila Národní strana práce 

téměř částečně autonomní frakci národních socialistů. Finanční potíže a stále větší míra 

deziluze vůdčích osobností stály za tím, že členům strany bylo doporučeno volit stranu 

národně sociální. Socialisté se za tuto velkorysou podporu odvděčili tím, že některým 

představitelům strany nabídli místo na svých kandidátních listinách. A tak v zemských 

volbách 1928 za národní socialisty kandidoval například jeden ze zakladatelů 
                                                 
22 KUBÍČEK, Jaromír. Český politický tisk: na Moravě a ve Slezsku v letech 1918-1938. Brno: Blok, 
1982. s.152 
23 DVOŘÁK, Tomáš. Národní strana práce. In MALÍŘ, Jiří, MAREK, Pavel. Politické strany: vývoj 
politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861–2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 
617-628. 
24 DVOŘÁK, Tomáš. Národní strana práce (1925-1930). Praha, 1997. s. 120 
25 DVOŘÁK, Tomáš. Národní strana práce (1925-1930). Praha, 1997. s. 121 
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a ideových vůdců strany práce Jan Herben. O rok později ve volbách velkých, 

parlamentních, přešel na kandidátskou listinu socialistů i Jaroslav Stránský a bylo jen 

otázkou času, kdy strana definitivně zveřejní datum svého zániku. Z předchozí 

spolupráce s národními socialisty bylo rovněž jasné, s jakým politickým uskupením by 

se strana ráda sloučila. Přestože řada národních socialistů neviděla příliš ráda na 

kandidátkách jména spojená se stranou práce z toho důvodu, že „si ještě příliš dobře 

pamatovali, jak ostře proti nim strana práce vystupovala zejména v době před 

parlamentními volbami na podzim 1925“26, uznali tento krok jako ryze politický a  

v zájmu potenciálního úspěchu své strany. Členové vedení strany práce a především 

Jaroslav Stránský byli totiž atraktivní pro značnou skupinu voličů, kterou mohli národní 

socialisté získat na svoji stranu. V říjnových volbách získal Stránský poslanecký 

mandát, a tak chtěl uzavřít kapitolu strany práce co nejrychleji. Stalo se tak 16. února 

1930 v Obecním domě v Praze, kdy Národní strana práce oficiálně zanikla, a to se 

slovy, že vedení strany členům doporučuje vstoupit do československé národně 

socialistické strany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 DVOŘÁK, Tomáš. Národní strana práce (1925-1930). Praha, 1997. s. 123 
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4. Obraz Národní strany práce v Lidových novinách 

 

Nově vzniklá strana dostávala na stránkách Lidových novin značný prostor již 

od svého vzniku. Jak již autor této práce výše uvedl, 16. září 1925 přinesly Lidové 

noviny programové prohlášení strany a věnovaly mu celou druhou stranu listu. Den 

poté, 17. září, polemizoval na titulní straně vydavatel Stránský ve svém úvodníku 

s názvem Vzpomínka jako na zavolanou s Karlem Kramářem: „A právě proto, že se u 

nás tak zle rozumí lásce ke straně, věřím v poslání té strany nové, která chce bojovat 

také za nové stranictví, a která si napsala do programu, že »není nutno, aby stranictví a 

slušnost se vylučovaly«.“27 Právě národní demokracie a Karel Kramář jako její čelní 

představitel byli během života strany práce hlavním cílem řady ostrých polemik. Na 

straně dvě pak shrnoval článek Prohlášení Národní strany práce a pražský tisk slabé 

reakce pražských novin na vznik nové politické strany: „Prohlášení Národní strany 

práce bylo pražským tiskem přijato velmi rozpačitě.“ 28 

 

Zajímavý je postoj šéfredaktora Lidových novin Arnošta Heinricha, který 

Stránského politickou angažovanost neviděl příliš rád, a tak stále častěji docházelo mezi 

ním a vydavatelem Stránským k rozepřím. Jak uvádí i Jiří Pernes, vydavatel Stránský si 

dobře uvědomoval sílu média, jakým Lidové noviny v té době bezesporu byly, a chtěl ji 

využít i ve prospěch Národní strany práce. Šéfredaktor Heinrich však prosazoval Lidové 

noviny jako list nestranický a Stránského záměrům dokonce značně odporoval, avšak 

svůj postoj později změnil. „Usoudil, že nová strana (Národní strana práce – pozn. aut.) 

by skutečně mohla pomoci k odstranění nedostatků, jimiž republika trpěla.“ 29 Například 

z Heinrichova úvodníku Politické programy z 8. listopadu je jeho postoj dobře čitelný: 

„Programové projevy národní strany práce se omezují na tyto a takovéto konkrétní a 

aktuálně politické úkoly a to je v českém politickém životě velký pokrok. Je to první 

projev nového ducha politického, odvrat a uvědomělé přetržení rakouské tradice v české 

politice, kterou jsou zatíženy všecky ostatní strany v republice.“30 

 

                                                 
27 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Vzpomínka jako na zavolanou.  Lidové noviny. 17. 9. 1925, r. 33, s. 1. 
28 Lidové noviny. 17. 9. 1925 
29 PERNES, Jiří. Svět Lidových noviny 1893-1993. Praha: Lidové noviny, 1993. s. 81 
30 HEINRICH, Arnošt. Politické programy. Lidové noviny. 8.11.1925, r. 33, s. 1. 
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V druhé polovině září roku 1925 věnovaly Lidové noviny velkou míru 

pozornosti osobnostem, které Československou národní demokracii buď opustily, či 

rovnou přestoupily do Národní strany práce. Tak tomu bylo i v neděli 20. září, kdy do 

Národní strany práce vstoupil do té doby národnědemokratický senátor Jan Herben. 

Lidové noviny toho dne otiskly na 2. straně Herbenovo prohlášení zaslané 19. září 

výkonnému výboru národní demokracie pod názvem Dr. Herben vstupuje do Národní 

strany práce. „M ůj úmysl byl odejít ze strany národně demokratické, až se skončí 

parlamentní období. Z obecné nespokojenosti rodí se však nová strana, Národní strana 

práce, která bohudík není zatížena žádným hříchem minulosti, která však chce přejmout 

pokrokový program, na němž byla zbudována ve svých skvělých a nadšených začátcích 

národní demokracii. Přestupuji do této strany, neboť se mi zdá, že v ní nebudu muset 

zapírat směr a taktiku, k nimž jsem se dopracoval po boku T. G. Masaryka,“ vysvětluje 

Herben své pohnutky k odchodu z národní demokracie s tím, že si členství v senátě 

zatím ponechává, neboť počká, odhodlá-li se strana žalovat u volebního soudu, že ji 

opustil z důvodů nízkých a nečesných.31 V neděli 27. září pak Herben vyzývá bývalé 

realisty, aby prozřeli a podobně jako on opustili národní demokracii: „My realisté, kteří 

jsme pomáhali roku 1918 tvořit stranu národně-demokratickou, dožili jsme se v ní 

zklamání.“32 

 

Ve středu 23. září obhajuje profesor Právnické fakulty Masarykovy university 

Jaroslav Kallab ve svém úvodníku s názvem Politické stranictví důležitost vzniku nové 

politické strany jako té, která není zatížena hříchy minulosti. „Teď nastává povinnost 

orientovati se skutečně politicky, rozvrstviti se ve strany, jež by reprezentovaly různé 

názory na konkrétní otázky politické, poněvadž jen zabezpečíme-li existenci a rozvoj 

státu, můžeme ukojiti potřeby individuální. Tuto novou politickou orientaci nebylo lze 

vytvořiti v rámci některé trvající strany politické. Neboť všechny jsou zatíženy buď 

církevnictvím nebo zájmovostí, a i kdyby chtěly se vydati na nové cesty, musely by 

napřed překonati nedůvěru, již vzbudily dosavadní svou politickou praksí. Tím se 

vysvětluje vznik nové národní strany práce. Netvrdí, že by chtěla a mohla býti útvarem 

trvalým. Chce však připravovati půdu pro nové rozvrstvení našich politických stran, 

v němž by dělítkem již nebyly úzké zájmy jednotlivých skupin ani určitá politická 

                                                 
31 Lidové noviny. 20. 9. 1925 
32 Lidové noviny. 27. 9. 1925 
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dogmata, nýbrž názor na nejúčelnější řešení konkrétních politických otázek v zájmu 

celého státu,“ píše Kallab.33 

 

Se vznikem nových místních organizací se také rozrůstaly sloupce, které byly 

určeny pro zápisy ze schůzí Národní strany práce a pro zachycení atmosféry, jež jednání 

doprovázela. Texty byly velkou měrou jednotné a až příliš oslavující. Jako ukázku uvádí 

autor práce článek Schůze Národní strany práce v Praze z titulní strany listu 2. 

listopadu: „Prosté plakáty, ohlašující, že dr. Jaroslav Stránský promluví dnes na 

veřejné schůzi, dostačily, aby se zcela naplnil ohromný sál Lucerny. Nebyla to však 

schůze, byla to vyhraná bitva.(…) Když dr. Stránský svou řeč skončil, děkoval mu 

ohlušující potlesk, jenž nebral konce. Pokus hloučku národně-demokratických fašistů 

rozbít schůzi výkřiky a debatou, stejně jako vystoupení jednoho naivního čs. socialisty 

skončil se naprostým fiaskem.“34 Vydavatel Stránský reagoval v Lidových novinách i na 

hlasy, které říkaly, že za založením Národní strany práce stojí z velké části přání 

prezidenta Masaryka a peníze Hradu. Čtenáři si Stránského opozici mohli přečíst 29. 

září v zápisu z veřejné schůze Národní strany práce ve Slavkově. „Napsal jsem ovšem 

výslovně, že si pod takovým názvem nepředstavuji stranu v úzkém smyslu slova, nýbrž 

tábor soustředivé tendence množit a chránit odkaz našeho osvobození. Soudným lidem 

je jistě zřejmo, že snaha nové strany státi se jádrem tohoto tábora neznamená, že strana 

vznikla z Masarykova příkazu nebo zmocnění nebo podnětu,“  bránil se Stránský 

narčení.35 

 

 

4.1 Volby v roce 1925 

Času nebylo mnoho, Národní strana práce vznikla přece jen pouhých osm týdnů 

před listopadovými volbami a v redakci sílilo napětí. „Dlouholetý pracovník 

nakladatelství Borový a Lidových novin Jaroslav Pilz vzpomíná, jak nervózní nálada 

před volbami v jejich redakci vláda a jak se redaktoři sázeli, kolik dostane strana 

Stránského při volbách do poslanecké sněmovny v Praze a do senátu v pražském kraji,“ 

uvádí ve své historii Lidových novin Jiří Pernes.36 S blížícím se termínem voleb 

                                                 
33 KALLAB, Jaroslav. Politické stranictví.  Lidové noviny. 23. 9. 1925, r. 33, s. 1. 
34 Lidové noviny. 2. 11. 1925 
35 Lidové noviny. 29. 9. 1925 
36 PERNES, Jiří. Svět Lidových noviny 1893-1993. Praha: Lidové noviny, 1993. s. 81 



Bakalářská práce                       Lidové noviny jako nástroj politické komunikace Národní strany práce v letech 1925-1930 

 

- 29 - 

 

nabývaly materiály Národní strany práce v Lidových novinách na síle. Druhá strana 

ranního vydání získala nové stále rubriky - Z národní strany práce a Organisace národní 

strany práce v Čechách, které vyplňovaly zápisy ze schůzí, přepisy proslovů a jiná 

oznámení. Rozsáhlejší byly i pozvánky na schůze strany, které původně nijak zvlášť 

nevyčnívaly z ostatního obsahu a podobaly se běžným pozvánkám na společenské či 

kulturní akce. Na počátku října však některé z nich dostaly výrazné okraje, tučné písmo 

a obecně se svojí grafickou koncepcí blížily spíše inzerátům. O „mediální masáži“ 

čtenářů svědčí například pozvánka z 8. října, jež byla umístěna na druhé straně na 

čtvercové ploše a svým silným černým okrajem značně přitahovala pozornost. 

„Národní strana práce na Moravě pořádá dnes ve čtvrtek 8. října o půl 19. hodině ve 

velké dvoraně legionářského domu v Jihlavě veřejnou schůzi. O programu strany a 

politických poměrech promluví dr. Jaroslav Stránský“37 Druhý den byl o této schůzi 

otištěn shrnující článek v rozsahu několika sloupců.  

 

Před volbami se na stránkách Lidových novin také častěji projevovala nelibost 

nové strany k předsedovi národní demokracie Karlu Kramářovi a k národní demokracii 

jako takové. V přepisu řeči Jaroslava Stránského v rámci stranické schůze ve Znojmě 

v Lidových novinách 22. října je Kramářovi předhazován jeho nejistý postoj k německé 

otázce: „Nevyčítáme dru Kramářovi jeho rakouskou orientaci. (…) Ale chceme, aby dr. 

Kramář nezapomínal, jak tehdá smýšlel a psal o předpokladech českého státu. 

»Nemůžeme býti samostatným státem«  – napsal ještě v roce 1912 – »a kdybychom jím 

byli, nemohl by být také výhradně českým, Němci v zemích koruny české, kterých je 

tolik, nemohli by nikdy být považováni za něco, čeho není zapotřebí si všímati« Vím, že 

dr. Kramář po české samostatnosti stejně toužil jako všichni druzí. Ukazuji jen, jak 

soudil o jejích důsledcích a jak svůj soud dnes zrazuje,” popichuje Stránský bývalého 

ministerského předsedu.38 Invektivy vůči Kramářovi i celé národní demokracii si 

neodpouští ani Ferdinand Peroutka ve svém článku Sloužící nacionalismus z 24. října: 

„To je tedy ten nacionalismus. Je jiný, je-li dr. Kramář ve vládě, a jiný, je-li mimo ni. 

Tu stojí Kramář proti Kramářovi. Máme-li na vybranou, souhlasíme s tím Kramářem, 

který byl méně podrážděný. Nacionalismus, s kterým dnes národní demokracie jezdí po 

všech vlastních schůzích i po schůzích národní strany práce je nacionalismus 

                                                 
37 Lidové noviny. 8. 10. 1925 
38 Lidové noviny. 22. 10. 1925 
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zužitkovaný pro účel voleb. Je to oposice proti rozumu. Té propadá každá strana, která 

nemůže konati přehlídku svých sil bez lehkého mrazení v údech.“39 

 

Zbývalo několik málo dní do 15. listopadu a v záhlaví druhé strany Lidových 

novin se objevil inzerát ohraničený výraznými černými liniemi s textem Národní strana 

práce má kandidátku č. 12. Později jej vystřídalo sdělení rozsáhlejší, a to obdélník v 

rozměru 13,5x12cm ve variantě větší a 7x7cm v menší podobě, jenž nesl toto poselství: 

 

Naše taktika: Slušné stranictví. 

Náš program: Nebát se a nekrást! 

Náš vzor: T. G. Masaryk. 

Naše kandidátka číslo 12. 

Národní strana práce. 

 

Přehled konajících se schůzí Národní strany práce vydal několik dní před 

volbami na několik sloupců a úvodníky se staly značně monotematické. Ve čtvrtek 12. 

listopadu zepsul Ferdinand Peroutka v úvodníku O našich stranách národní demokracii 

(tu samozřejmě nejvíce), republikánskou stranu, lidovou stranu, sociální demokracii, 

agrárníky aj. V sobotu 14. listopadu a v neděli 15., tj. v den volební, znala titulní strana 

Lidových novin jedinou správnou stranu a pečlivě nabádala voliče, aby odevzdali hlas 

právě jí. „Chce-li, aby jeho nejdůležitější zájmy nebyly zase předmětem politicko-

stranických čachrů a přitom prohrávány, (…), chce-li, aby za něj mluvili a jednali 

přímo ve sněmovně jeho vlastní lidé, pak neodevzdá v neděli dne 15. listopadu t. r. ani 

soukromý úředník svůj hlas některé z koaličních stran, nýbrž dá jej straně, která (…) je 

zárukou, že bude požadavky jeho hájiti tak, aby dovedeny byly ke kýženému cíli, národní 

straně práce, kandidátce 12,“ píše 14. listopadu Eduard Houdek v úvodníku Koalice a 

soukromé úřednictvo a zřízenectvo.40 Odpolední vydání přineslo na titulní straně 

úvodník Svědomí a hlas autora, jenž byl skryt pod iniciály ef: „Komu odevzdati zítra 

svůj hlas při volbách, je tedy zjevně věcí svědomí ke státu, k národu, k sobě samému. 

Odevzdejte jej straně, která pod heslem národní strany práce zaručuje opravdovou a 

                                                 
39 PEROUTKA, Ferdinand. Sloužící nacionalismus. Lidové noviny. 24.10.1925, r. 33, s. 1. 
40 HOUDEK, Eduard. Koalice a soukromé úřednictvo a zřízenectvo. Lidové noviny. 14.11.1925, r. 33, s.1. 
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vytrvalou práci k nápravě politického života, kontrolu veřejné správy a spravedlnost ke 

všem!“41 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.3, parlamentní volby 15. listopadu 1925 

nedopadly pro Národní stranu práce příliš dobře. „Volební neúspěch strany jen ukázal, 

že k tomu, aby toto nové pojetí politické strany i politické práce v lidu zakotvilo, nestačí 

doba čtyř neděl. (…) Jednou toto nové přesvědčení proniknouti musí, nemáme-li jíti ve 

stálých obavách o budoucnost a klidný vývoj republiky,“  optimisticky napsal 17. 

listopadu do Lidových novin Jaroslav Kallab v úvodníku První pokus.42 Z prvních 

povolebních reakcí na stránkách listu mohli mít čtenáři pocit, že těžký neúspěch strany 

nemůže jejími pevnými základy nijak významně zatřást. Volební prohra byla 

vysvětlována nedostatkem místních organizací, krátkou dobou od vzniku strany do 

voleb aj. a mediální obraz strany práce působil velice odhodlaně. Uvnitř stranického 

sekretariátu vládlo však značné rozčarování: „Ještě více zaskočený se zdál Peroutka, 

který v prvním návalu povolební nálady dal dokonce k úvaze, zda by nebylo lepší sotva 

zahájenou činnost strany práce ukončit.“ 43 Poté však ztracenou víru znovu nalezl a 

přiřkl neúspěch krátké kampani a nepřítomnosti velkého deníku typu Národních listů či 

Českého slova, který by stranu protežoval.  

 

 

4.2 Volby v roce 1928 

Před zemskými volbami, jež se konaly 2. prosince 1928, Lidové noviny příliš 

nepřipomínaly svoji politickou aktivitu z roku 1925. Z množství uveřejněných materiálů 

i z jejich obsahu bylo možné poznat, že strana má již své nejlepší období za sebou a 

nachází se nyní na rozcestí. I v tomto volebním roce se na stránkách objevovaly 

pozvánky na vystoupení Jaroslava Stránského v rámci různých schůzí, valných hromad 

a podobných akcí, ovšem již v mnohem menší míře než před třemi lety. Pokud se téma 

Národní strany práce objevilo, bylo z velké části ve spojení s národními socialisty, 

neboť „pro volby do zemských zastupitelstev vypsané na 2. prosince 1928 s nimi 

(národními socialisty – pozn. aut.) uzavřela dohodu, podle níž někteří členové strany 

                                                 
41 Lidové noviny. 14. 11. 1925 
42 KALLAB, Jaroslav. První pokus.  Lidové noviny. 17. 11. 1925, r. 33, s. 1. 
43 KOSATÍK, Pavel. Ferdinand Peroutka: život v novinách (1895-1938). 1. vyd. Praha: Paseka, 2003. s. 
179 
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práce figurovali na kandidátkách národních socialistů, a vedení strany práce 

doporučilo svým členům pro ně hlasovat.“44 Hlavní agendou tak byla obhajoba 

národních socialistů – přestože vůči nim strana práce v roce 1925 tvrdě vystupovala – 

jako ideálního spojence v nadcházejících volbách. Tak například Karel Scheinpflug 

napsal ve svém úvodníku Zápas malé strany: „Zdá se, že naši socialisté již pochopili, 

jaké chyby se dopustili před třemi lety svou součinností při volební reformě. Alespoň 

ochota, s níž strana národně-sociální podala kandidátům národní strany práce 

v nynějších volbách pomocnou ruku, svědčí o tom, že si uvědomila, jaká křivda byla 

spáchána na národní straně práce vládní většinou v roce 1925,“ vyzdvihuje národní 

socialisty Scheinpflug, přičemž onou křivdou myslí reformu mandátů z roku 1925, která 

se dle jeho slov stala „pádným zabijákem nejen proti národní straně práce, ale i proti 

všem novým stranám.“45 

 

Úhlavním nepřítelem strany se opět stala národní demokracie s Karlem 

Kramářem v čele a jedním z témat Masaryk, stejně jako v roce 1925. „Zloba této strany 

proti vůdci národa a zakladateli státu se rok od roku stupňovala a před prezidentskými 

volbami napsal dokonce její náčelník do Národních lisů, že o skutečných Masarykových 

osvobozenských zásluhách není nic známo, a ty, které se uváděly, se prý ukázaly 

klamem,“ napsal na konci listopadu 1928 autor s iniciály j. s. ve svém úvodníku Dvojí 

revoluce.46 Nabízí se spekulace, že se pod touto šifrou skrývá sám vydavatel Jaroslav 

Stránský, ovšem s jistotou to tvrdit nelze. 

 

Den před volbami do zemských zastupitelstev v roce 1928 zveřejnilo odpolední 

vydání celostránkový otevřený dopis Jaroslava Stránského s názvem Moje odpověď 

s podtitulem dru Kramářovi. Stránský v reakci na Kramářovo vystoupení v Brně, kde 

předseda národních demokratů předložil kandidátku strany, tradičně polemizoval 

s prezidentem Masarykem a v několika větách se postavil i proti Stránskému, obhajuje 

Národní stranu práce, svoji činnost před válkou, za války i po válce a nečekaně také 

placení daní svých podniků. Stránský zároveň zdůrazňuje, že „národní strana práce 

sjednala volební výhodu s řadou nezávislých občanů, kteří kandidují na její listině. (…) 

Národní strana práce dokumentuje svým postupem v Brně, že ji záleží na zájmech 

                                                 
44 DVOŘÁK, Tomáš. Národní strana práce (1925-1930). Praha, 1997. s. 123 
45 SCHEINPFLUG, Karel. Zápas malé strany. Lidové noviny. 1. 12. 1928, r. 36, s. 1. 
46 Lidové noviny 28. 11. 1928, r. 36, č. 605, s. 1. 
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obecních více než na zájmech stranických,“47 zamlčuje skutečnost, že někteří dřívější 

kandidáti za stranu práce v těchto volbách kandidují již za národní socialisty.  

 

V den voleb otiskl list rozsáhlý úvodník Ztratili se nám konzervativci 

Ferdinanda Peroutky. Autor se v něm staví jednak proti skutečnosti, že se několik 

politických stran začalo označovat jako strany středové, přičemž podle něj takovými 

stranami nejsou. Zde je třeba připomenout, že právě Národní strana práce se od začátku 

profilovala jako strana politického středu. Peroutkovu výtku je tak možné chápat jako 

jakousi zhrzenost, že na místo strany, do níž vložil své ideály, začínají nastupovat nová 

politická uskupení a strana práce upadá v zapomnění. Je pro něj však nepřijatelné nejen 

toto – dle jeho názoru – scestné označení, které některým stranám nepřísluší, avšak ještě 

více kritizuje používání vágního výrazu „pravý střed“. „Pokud se speciálně pana 

Borského týká, je-li on trochu napravo pošinutý střed, pak je zima jen trochu k prosinci 

pošinuté léto, Gajda jen trochu k fašismu pošinutý liberál a Šmeral jen trochu nalevo 

stojící volný myslitel“ Zajímavé je, že označení „levý střed“ mu zřejmě nikterak nevadí, 

neboť ve svém pozdějším úvodníku z 23. října 1929 píše: „Národní strana práce 

vznikla jako strana středu. Ve své poslední řeči označil ministr Beneš národní socialisty 

jakožto levý střed, a pravdivě tím vystihl jejich položení v dnešní politice. Když již 

strana středu musí s někým jednat o dohodu, s kým by se mohla dohodnout snadněji než 

s levým středem…“48 Fakt, že strana práce již není jediná, která se prezentuje jako 

zástupce politického středu, se nelíbil ani již citovanému Karlu Scheinpflugovi, jenž v 

povolebním úvodníku Volební glosy píše: „P ředvolební agitace nám přinesla zajímavé 

překvapení, že nám přes noc zmizela celá pravice a místo ní se zjevily čtyři strany 

středu. (…) není důvod k radosti, spíše k ostražitosti. Učinit myšlenku populární, 

znamená někdy zabít ji.“49 

 

Spojení strany národně-sociální se stranou práce přineslo své ovoce, neboť 

společná kandidátka ve volbách uspěla. „Národní socialisté společně se stranou práce 

valnou většinou získávají a jejich úspěchy většinou převyšují výsledky, kterých obě 

strany dosáhly v roce 1925 dohromady,“ psalo se den po volbách v komentovaných 

                                                 
47 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Moje odpověď.  Lidové noviny. 1. 12. 1928, r. 36, č. 611, s. 9. 
48 PEROUTKA, Ferdinand. Národní strana práce a národní socialisté. Lidové noviny. 23. 10. 1929, r. 37, 
s. 1. 
49 SCHEINPFLUG, Karel. Volební glosy. Lidové noviny. 1. 12. 1928, r. 36, s. 1. 
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výsledcích a zisk hlasů pro stranu práce byl vyzdvihnut i samostatně: „Národní strana 

práce, jež při minulých obecních volbách ještě neexistovala, kandidovala spolu se 

sdružením nezávislých voličů a udržela, ač byl na ní veden útok, svoji posici z voleb do 

Národního shromáždění.“ 50 Titulní strany dalších povolebních vydání se nesly 

především v kritice vládní koalice, která byla v zemských volbách poražena a ocitla se v 

menšině, což vedlo k jejímu oslabení, a v řešení budoucího uspořádání stranického 

spektra. Téma strany práce postupně přecházelo v téma národně-sociální. 

 

4.3 Volby v roce 1929 

Během parlamentních voleb 1929 podpořily Lidové noviny národní socialisty 

ještě otevřeněji než před rokem. Tehdy byla národně-sociální strana prezentována jako 

rovnocenný partner, zatímco v těchto volbách Stránského strana již téměř zapadla a její 

rétorika se omezila pouze na uvádění důvodů, proč by měli voli či podpořit právě 

národní socialisty. Například Peroutka považuje ve svém úvodníku O starých citátech 

tuto stranu národně-sociální za zcela jinou stranu od té doby, kdy její řady opustil 

populista Jiří Stříbrný: „Strana nyní má slušnou příležitost, aby dělal jinou politiku, než 

jaká se dělávala za Jiřího Stříbrného. (…) Příliv inteligence do této strany může toto 

odhodlání jen posílit.“51 

 

Důvody spolupráce Národní strany práce a národních socialistů vyjádřil 

Ferdinand Peroutka podrobněji ve svém úvodníku z 23. října, kde navíc předesílá, že 

k postupnému sbližování docházelo již od roku 1926, „kdy slunko zasvítilo na poslední 

krok Jiřího Stříbrného ze strany národních socialistů.“ 52 O tom, že v roce 1926 stála 

z výsledků voleb rozčarovaná strana práce před otázkou, zda má smysl nadále ve své 

činnosti pokračovat, se pochopitelně nezmiňuje. Jako další příčinu toho, že si Národní 

strana práce hledá politického partnera, Peroutka otevřeně uvádí nesnáze s nedostatkem 

finančních prostředků. „Žádná strana, i kdyby sebevíce zastupovala pravdu, neobstojí 

bez sekretářů, tisku a schůzí; na to vše je třeba peněz. Volby pak vyžadují skoro 

takového nákladu jako menší vojenská výprava. Tyto věci nepřemůže žádný idealismus. 

                                                 
50 Lidové noviny, r. 36, č. 613, s. 1. 
51 PEROUTKA, Ferdinand. O starých citátech. Lidové noviny. 20. 10. 1929, r. 37, č. 529, s. 1. 
52 PEROUTKA, Ferdinand. Národní strana práce a národní socialisté. Lidové noviny. 23. 10. 1929, r. 37, 
s. 1. 
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Myšlenky jsou sice zadarmo, ale už šíření těch myšlenek děje se obyčejně jen za 

peníze,“ opouští Peroutka svůj idealismus.53 S neodvratitelným koncem strany bylo tedy 

nutné rozhodnout, zda myšlenky, na nichž byla strana práce budována, zcela zaniknou 

či budou pokračovat v rámci jiného politického uskupení.  Ferdinand Peroutka si k této 

příležitosti nemohl odpustit profil tehdejší předvolební scény, aneb ke komu by se 

strana práce měla přidat. Největší animozitu Peroutka podle očekávání projevuje vůči 

národním demokratům, přičemž tento vztah označuje dokonce za nepřekonatelnou 

nechuť. Stejně tak nemožná je podle Ferdinanda Peroutky dohoda s agrárníky, kteří jako 

strana stavovská nemohou najít společnou řeč s městskou inteligencí, z níž voliči strany 

práce pocházejí, a rovněž je neslučitelná konzervativnost agrárníků s pokrokovostí 

Národní strany práce. Stranu lidovou Peroutka vůbec nepovažuje za reálnou možnost a 

stranu živnostenskou v podstatě označil za spolek hlupáků: „Její stavovství je ještě 

méně inteligentní než stavovství agrární; tvořivý rozum má v této straně tak málo místa, 

že pravý inteligent by v ní nechtěl být ani pohřben”54 Blízké jsou mu strany sociální, 

především podle očekávání socialisté národní. „P řes to, kdybych měl volit, šel bych k 

národním socialistům, ne k sociálním demokratům. Tato strana nevypořádala se ještě se 

svým třídním rájem natolik, aby se v ní mohl zcela cítit doma člověk, jenž je vzdálen 

jakékoli třídní politiky,“ píše Peroutka a rovněž chválí, že strana národně-sociální chce 

na své kandidátce zajistit vstup do parlamentu několika novým odborníkům a 

politickým talentům.55 Zmíněnými odborníky a talenty Peroutka nemyslí nikoho jiného 

než Jaroslava Stránského a další představitele strany práce.  

 

Strana práce tedy zanikla a Jaroslav Stránský usedl v parlamentu za stranu 

národně-sociální. Na závěr této kapitoly je zajímavé uvést, že v rámci svého nového 

angažmá u národních socialistů již nechtěl zasvěcovat jím vydávaná periodika a své 

redaktory (především Peroutku) další politické straně. Syn Jaroslava Stránského na tuto 

skutečnost vzpomíná takto: „Taková nezávislost nebyla ovšem vždycky po chuti 

národně-socialistické straně, za kterou seděl Jaroslav Stránský v parlamentě, a která na 

něj znovu a znovu naléhala, aby převedl Lidové noviny a Přítomnost do sféry 

stranického tisku a aby Peroutku „zdisciplinoval“. Každý takový pokus můj otec 

                                                 
53PEROUTKA, Ferdinand. Národní strana práce a národní socialisté. Lidové noviny. 23.10. 1929,r.37,s. 1. 
54 tamtéž 
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s rozhořčením odmítl.“56 Je otázka, zda Stránskému nyní již skutečně šlo o čest listu a 

jeho redaktorů či neměl na své nové politické příslušnosti takový zájem jako na účasti v 

Národní straně práce. 

 

 

4.4 Preferovaná témata a podíl na celkové skladb ě 

 Jak postupně vyplynulo z předchozích kapitol, témat, která Lidové noviny 

nastolovaly v rámci kampaně strany práce, nebylo mnoho. V prvních měsících existence 

strany se list především vymezoval vůči národní demokracii a Karlu Kramářovi. Není to 

nikterak překvapivé, neboť právě z této strany se strana práce odštěpila, a tak bylo 

nezbytné dát ve známost důvody jejího odchodu. Jako konkrétní témata volili autoři 

v Lidových novinách nacionalismus a obecně přílišné pravicové směřování národních 

demokratů, v případě Karla Kramáře kritizovaly Lidové noviny jeho negativní vztah 

k Masarykovi. Takovéto vymezování se dalo vcelku očekávat rovněž z toho důvodu, že 

se nová strana musela od národní demokracie odlišit a vytvořit si vlastní místo 

v politickém spektru. S blížícími se volbami bylo však nutné rétoriku změnit a spíše než 

kritizovat ostatní politická uskupení potřebovala strana nabídnout vlastní programové 

cíle. Ty se snažila medializovat prostřednictvím úvodníků Jaroslava Stránského či 

Ferdinanda Peroutky, nicméně vždy se jednalo – zvlášť v Peroutkově případě – o 

idealistické a svojí obecností prázdné a téměř až úsměvné cíle, kdy strana nabízela 

například „vytrvalou práci k nápravě politického života, kontrolu veřejné správy a 

spravedlnost ke všem!“57 Léta následující charakterizuje postupný útlum téma Národní 

strany práce. Pravda, kritika národní demokracie a Kramáře zůstávala stále, ovšem již 

zde chyběla nabídka alternativy v podobě nové politické strany tak, jak tomu bylo 

v roce 1925. Na toto uvolněné místo se postupně dostávala témata spojená s národními 

socialisty, kde zde jako důležité pojítko textů fungoval Jiří Stříbrný a jeho odchod 

z národně sociální strany v roce 1926. Pojítko ve smyslu: „národní socialisté - Stříbrný 

= strana práce“.  

 

                                                 
56 PEROUTKA, Ferdinand. Deníky, dopisy, vzpomínky / Ferdinand Peroutka: uspořádala Slávka 
Peroutková. Praha: Lidové noviny, 1995. s. 286 
57 Lidové noviny. 14. 11. 1925 
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Co se týče podílu na celkové skladbě listu, je nezbytné rozlišit období před 

prvními volbami na konci roku 1925 a období od těchto voleb do zániku strany. 

V několika měsících roku 1925 tvořila agenda Národní strany práce značnou část 

domácího politického zpravodajství. V souladu s tiskovými orgány ostatních stran, 

ovlivňoval stranický vliv především prvních několik stran vydání, tj. většinou první 

(úvodníkovou) stranu a poté následující strany s politickým zpravodajstvím z domácí 

scény. Zcela běžnými – obzvláště několik týdnů a dnů před samotnými volbami – se 

staly úvodníky, které stranu práce představovaly, shrnovaly její politické cíle a 

vymezovaly se vůči jejím konkurentům. Součástí vnitřních stran Lidových novin se také 

stala speciální rubrika přinášející informace ze stranických schůzí, sjezdů, zápisy 

z vystoupení Jaroslava Stránského a podobně. V několika dnech před volbami hrála 

podstatnou roli i grafická kampaň, která byla umisťována na druhou či třetí stranu 

vydání. Druhé uvedené období je symbolizováno postupným snižováním podílu 

tematiky, a to nejen ve volebním mezidobí, ale také přímo před volbami. Dle názoru 

autora práce, by bylo možné toto rozdělení zobecnit, a to tak, že strana práce byla de 

facto v této druhé etapě již mediálně mrtvá, neboť zemřela na přelomu let 1925 a 1926. 
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5. Role osobností LN v politické komunikaci NSP 

 

5.1 Karel Čapek 

Své pohnutky k otevřené podpoře Národní strany práce shrnul Karel Čapek 21. 

září 1925 v Lidových novinách v úvodníku Politikum. „Máme ponižující vědomí, že 

s námi političtí lidé dělají, co je jim libo. Jsme jim dobří jen k tomu, abychom jim 

odevzdali hlas; vše ostatní, co nám demokracie dává, je politická bezmoc. Je-li nám 

čeho třeba, tedy je to pracovati proti stranám, proti vládě stran; proti hlasovací 

mašinerii; proti inkompetenci; proti politice se zavřenými dveřmi; proti všemohoucnosti 

výkonných výborů; proti našemu ponížení; proti úpadku demokracie. My, pouzí občané, 

nechceme vládnout; my chceme jen důvěřovat. My můžeme znovu a znovu zkoušet, než 

se najde politický systém hodný naší důvěry; ta jediná možnost a to právo nám ještě 

zbývá; a bylo by politickou lethargií, kdybychom toho práva neměli využít v této 

neslavné době,“  obhajuje existenci nových stran Čapek.58 V úterý 27. října v článku Na 

několik stran pak vyzdvihuje Národní stranu práce přímo: “Doposud nebylo jiné volby 

než buď sloužit vládním partajím nebo se rozčilovat protistátně. bylo nutno stvořit něco 

nového. Není to jen nova strana mezi deseti. Je to nová možnost. Je to možnost sloužit 

státu i proti těm, kdo jej spravují”59 

 

Čapkova veřejná podpora, kterou nově vzniklou stranu zahrnul, a v podstatě i 

jeho samotná angažovanost uvnitř strany byla v tehdejší době do značné míry 

překvapivá. Čapkovi bylo vytýkáno, že se vždy profiloval jako osobnost apolitická a 

nyní psal jeden oslavný text na Národní stranu práce za druhým. Tento fakt mu 

připomenul i básník a publicista Viktor Dyk a reakce Karla Čapka na sebe nenechala 

dlouho čekat; v nedělním vydání 11. října v úvodníku Co chci na té galéře vysvětluje 

Čapek Dykovi své pohnutky takto: „Viktor Dyk, muž milý a vážený, se v těchto dnech 

pozastavil nad úkazem, že autor Loupežníka, Hmyzu a jiných více méně známých kousků 

z ničeho nic »zaujímá stanovisko ke konkrétním problémům politickým« a sice 

stanovisko »velmi záporné a mimochodem řečeno velmi pohodlné a povrchní«, i táže se, 

co tento autor, u čerta, chce na té galeji? Nezískám tím pranic; ztratím jen jistou 

                                                 
58 ČAPEK, Karel. Politikum. Lidové noviny. 21. 10. 1925, r. 33, s. 1.  
59 ČAPEK, Karel. Na několik stran. Lidové noviny. 27. 10. 1925, r. 33, s. 1.  
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blahovůli na těch či oněch stranách a dostanu občas vynadáno od nepodepsaných 

žurnalistů; dám najevo povážlivý nedostatek politických zkušeností a vůbec nadrobím si 

nepříjemností, kterých bych se mohl velmi snadno uchránit. Jsem zcela prost jakékoliv 

politické ctižádosti; co se politiky týče, cítím se docela prostým občanem, jenž nemá 

více politického rozumu než kterýkoliv jiný daně platící civilista. Když tedy zaujímám 

stanovisko k politickým věcem, nečiním to jako autor jistých knížek, nýbrž právě jakožto 

řečený vulgární poplatný a hlasující občan,“  obhajuje se Čapek v polovině října 1925.60 

 

Karel Čapek byl v první polovině dvacátých let 20. století rovněž znám svým 

negativním postojem k systému mnoha politických stran, kde se hlas každého voliče 

stává nedostatkovým a drahým zbožím a až nelidsky se o něj při vytváření koalic 

smlouvá. Proti tomu se však paradoxně rozhodl bojovat ještě větším rozšířením 

politického spektra. „Máme příliš mnoho stran, protože naše strany jsou příliš 

stranami. (…) Není osudným tříštěním, že vznikají nové strany; fatální roztříštění je, že 

máme staré strany a staré stranictví. Každá strana prohlašuje, že mluví jménem národa. 

Bohužel má pravdu. Mluví jménem svého národa, neboť máme tucet různých národů, 

z nichž každý mluví jinou řeč a jež se dohadují jenom svými diplomatickými zástupci. 

(…) Je nutno roztříštit strany, nemá-li být roztříštěn národ. Není nám třeba třinácté či 

kolikáté partaje; Je nám třeba klínu, který by rozrážel stranictví. Raději dvacet nových 

stran nežli pět politických církvím,“ napsal 2. října v článku Proti tříštění, kde také 

přirovnal Národní stranu práce k jakémusi montérovi, jenž má spravit soudobou 

politickou scénu: „Dá-li se montér do spravování chybného stroje, je trochu předčasné 

křičet na něho, ať toho nechá, nebo že ten chatrný stroj rozbije. Je potřeba především 

nechat ho pokdy“61 

 

Jak již bylo řečeno výše, Karel Čapek nezůstal pouze u slov, ale nechal se 

společně se svým bratrem Josefem zapsat na kandidátní listinu do blížících se 

parlamentních voleb. Jeho politický exkurz také začal ovlivňovat i vztahy s členy jiných 

politických stran, což jej do doby vzniku Národní strany práce netížilo. „ Čapek měl 

velkou zásluhu na tom, že Penklub u nás začal fungovat, byl od 2. února 1925 jeho 

předsedou. Dne 2. prosince 1925 na svou funkci ovšem rezignoval s odůvodněním, že se 

                                                 
60 ČAPEK, Karel. Co chci na té galéře. Lidové noviny. 11. 10. 1925, r. 33, s. 1. 
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dostal do politického sporu se členy penklubu, kteří byli zároveň členy redakce 

Národních listů. Výbor Penklubu s Čapkovým rozhodnutím nesouhlasil a vyzýval ho, 

aby předsedou zůstal. Řešení se nakonec podařilo nalézt a Čapek v čele Penklubu 

setrval.“62  

 

S postupným rozpadem strany, jenž započal již po volbách v roce 1925, 

postupně utichla i Čapkova podpora. Pokud si na Národní stranu práce ve svých textech 

vzpomněl, byly to spíše úvahy hypotetické a v podstatě rezignované. Neobhajoval zde 

tolik stranu jako takovou, ale spíše myšlenky a hodnoty, na kterých byla založena. Na 

konci roku 1928 například v Přítomnosti píše s určitou vírou v budoucnost: „Šlo by o to 

vytvořit (…) společné platformy, na kterých by se mohli setkat lidé z různých politických 

táborů, aniž by se navzájem požírali. (…) Myslím, že toto by byl dostatečný politický 

program, velmi blízký tomu, čím měla být strana práce.“63   

 

 

5.2 Ferdinand Peroutka 

 Autor práce zde předesílá, že vzhledem ke frekvenci Peroutkových politických 

komentářů, byly některé skutečnosti uvedeny již v kapitole, která se věnovala obrazu 

Národní strany práce v Lidových novinách. Zde jsou proto uváděny doplňující 

informace a fakta, které se týkaly spíše Peroutky samotného.  

 

Ferdinand Peroutka měl k politické scéně tehdejší doby přece jen o pár kroků 

blíž než jeho kolega z redakce Karel Čapek. Tím, že se stal vydavatelem kulturně-

politické Přítomnosti, tomu nemohlo být ani jinak. Fakt, že založení tohoto periodika 

finančně podpořil i prezident Masaryk, je dnes dobře znám a tato skutečnost pronikla na 

veřejnost i tehdy. Zajímavější je však skutečnost, že takovouto podporu později poskytl 

Masaryk i nově vznikající Národní straně práce (viz dále). Zatímco do vzniku strany 

práce zbývalo více než rok a půl, vůle po utvoření nové strany, která by zaštítila 

„odbojové“ křídlo národní demokracie, byla evidentní. Především je to patrné z rozsahu, 

jakým se zvýšila kritika vládní pětky. A právě nově založená Přítomnost byla ideální 
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platformou, kde mohly být takovéto názory publikovány. V jednom z prvních vydání, 

přesněji 24. 1. 1924, kritizuje Peroutka vládnoucí Pětku ve svém článku Politická role 

senátu: „Sdružení pěti politických stran dodává hotové gramofonové desky, jež jsou pak 

obehrávány v první i druhé sněmovně.“ 64  

 

S blížícími se volbami již bylo v podstatě jasné, že se na dobové politické scéně 

chystá změna v podobě příchodu nového politického uskupení. Peroutka již naznačuje, 

že je potřeba nové strany a jedním dechem dodává, kdo mají být její příznivci: 

„P řihlédneme-li k zaměstnání, jsou to většinou úředníci, gážisté, učitelé, profesoři, lidé 

svobodných povolání. (…) Politické místo této skupiny je někde mezi levým křídlem 

národní demokracie a pravými křídly socialistických stran,“ píše Peroutka v článku 

Chybí nám ještě jedna politická strana?65 O týden později článek i stejná rétorika 

pokračují: „Kdyby liberální skupina definitivně opustila tuto stranu, prospělo by to 

vyjasnění našich politických poměrů: v národní demokracii by byli konečně sami ti, 

kdož říkají, že svět jde napravo. (…) Vzdychají při volbách, že nemají koho volit. Mnoho 

z nich bylo v národní demokracii a odešli z ní nebo jsou v ní odsouzeni k bezmoci.“66 

Ferdinand Peroutka v tomto případě není ani tak starostlivý o liberály, jako spíše o 

levicové národní demokraty v čele s Jaroslavem Stránským. Ostrost Peroutkova pera 

sílila s blížícími se volbami: v článku z dubna 1925 Pětku v podstatě označil za 

oligarchii a tyranii a na článek Sladko je vládnout z července 1925, jenž Pětku kritizoval 

rovněž, dokonce vzpomínal jen nerad. Pro svou plamennou, a především politicky 

cílenou, kritiku totiž Peroutku – v té době nezávislého novináře – velmi tížil. „Dodnes 

si pamatuji, jak jsem ten článek velmi rychle psal a myslil jsem, že se mi to daří, a 

přitom ve mně nějaký vnitřní hlas stále říkal: nepiš to!“67 Když na tento článek 

s odstupem let vzpomínal více, přiznal, že zde již psal jako straník. „Já bych řekl, že 

tento článek byl velmi dobře napsán – v jednom smyslu, agitačně. (…) Tento opoziční 

článek proti Pětce jsem psal nejen jako novinář, jako víc než novinář, jako člen určité 

skupiny, která vytvořila Stranu práce. Dal jsem se omezit tendencí této skupiny, která 
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vcházela do voleb. Strana práce mi byla v mnohém hodně blízká, ale přesto jsem litoval, 

že jsem ten článek v její prospěch psal.“68 

 

 Volby se blížily, a tak jak pomohl Masaryk finančně Přítomnosti, pomohl i 

Národní straně práce. Právě přes Peroutku jí poslal v roce 1925 přibližně milion 

korun,69 aby byla vůbec schopna v blížících se volbách kandidovat. Fakt, že prezident 

republiky financuje vznik politické strany, byl v systému nadstranického prezidentství 

dosti neobvyklý, a tak není překvapením, že to nebylo po vůli řadě politicky činných 

osob v čele s tehdejším předsedou vlády Antonínem Švehlou. „Švehla si rozhodně 

myslel, že by to prezident neměl dělat. Ústava o tom sice nic nepraví, ale je úzus, že se 

žádá, aby president byl nad stranami. Ale pro temperament Masarykův to snad bylo 

příliš mnoho,“ obhajuje Masarykův krok ve svých vzpomínkách Peroutka.70 Ač novinář 

Peroutka protlačoval novou stranu sebevíce, stále tak činil více perem než politickými 

proslovy a činy, a tak byl – stejně jako Karel Čapek – ve volbách v roce 1925 zapsán na 

nevolitelné místo kandidátky. Bratři Čapkové byli na dvacátém místě, Peroutka o jedno 

před nimi, na místě devatenáctém. Mezi jeho oblíbené činnosti nepatřilo ani objíždění 

předvolebních stranických agitací, a tak se zúčastnil pouze jednoho v pražské Lucerně.71 

Autor této práce považuje dále za zbytečné popisovat zbývající dobu do parlamentních 

voleb, která byla podrobněji popsána v předchozí kapitole, a to včetně činnosti 

Ferdinanda Peroutky na stránkách Lidových novin. 

 

Po prohraných volbách bylo ustanoveno nové (spíše tedy staronové) vedení 

strany, jež Peroutkovi přineslo místo ve výkonném výboru. Následovaly obecní volby 

v roce 1927, které dopadly rovněž ne zcela vydařeně, avšak je paradoxní, že po volbách 

v roce 1925 byl Peroutka prohrou rozčarován, a jak bylo uvedeno výše, dokonce 

uvažoval o zániku strany, zatímco po dalším neúspěchu v roce 1927 neviděl situaci 

nijak černě. Ba co víc, jak uvádí ve své knize Pavel Kosatík, považoval Peroutka prohru 

téměř za úspěch, neboť je důkazem síly a soudržnosti, když se strana ani po dvojích 

                                                 
68 PEROUTKA, Ferdinand. Deníky, dopisy, vzpomínky / Ferdinand Peroutka: uspořádala Slávka 
Peroutková. Praha: Lidové noviny, 1995. s. 162-163 
69 KOSATÍK, Pavel. Ferdinand Peroutka: život v novinách (1895-1938). Praha: Paseka, 2003. s. 176 
70 PEROUTKA, Ferdinand. Deníky, dopisy, vzpomínky / Ferdinand Peroutka: uspořádala Slávka 
Peroutková. Praha: Lidové noviny, 1995. s. 162 
71 KOSATÍK, Pavel. Ferdinand Peroutka: život v novinách (1895-1938). Praha: Paseka, 2003. s. 177 
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prohraných volbách nerozejde.72 Tato víra mu však nevydržela příliš dlouho. Tak 

rychle, jak přijal Národní stranu práce za sobě vlastní, začal se od ní i vzdalovat. A po 

výše uvedeném snad není ani překvapením, že najednou počal obhajovat vše, co 

původní levé křídlo národní demokracie kritizovalo a kvůli čemu Národní strana práce 

vznikla. Antonína Švehlu, jehož ještě před několika lety hanil za jeho politický styl a 

„temné pakty“, oslavoval na sklonku roku 1926 slovy: „Jedna osobnost mezi námi čím 

dále tím zřetelněji přerůstá své okolí.“73 O zákulisním politikaření, na kterém Pětka 

stála, napsal: „Šlo-li o něco nepodstatného, předložil (Švehla – pozn. aut.) to bez váhání 

a slavnostně celému parlamentu. Byla-li však v sázce věc důležitá, svolal pět lidí, aby 

dali hlavy dohromady.“74 Připomeňme si, co Peroutka psal v roce 1924: „Sdružení pěti 

politických stran dodává hotové gramofonové desky, jež jsou pak obehrávány v první i 

druhé sněmovně.“ 75 Takto významně se měnila Peroutkova přesvědčení, nemluvě o 

tom, že začal zpochybňovat vůbec možnost Národní strany práce vytvořit své voličské 

zázemí mezi inteligencí. A tak to byl možná právě Ferdinand Peroutka, kdo 

předznamenal zánik strany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 KOSATÍK, Pavel. Ferdinand Peroutka: život v novinách (1895-1938). Praha: Paseka, 2003. s. 180 
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74 PEROUTKA, Ferdinand. O mlčenlivém státníku. Přítomnost, 23. 12. 1926, r. III 
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Závěr 

 

 

Mediálnímu prostředí dvacátých let vládla přísná stranickost, kdy byla jednotlivá 

média – ať již deníky, či ostatní periodika – vydávána společnostmi, jež byly personálně 

a často i majetkově navázány na politická uskupení té doby. Na první pohled viditelné 

to bylo především u ranních vydání deníků, kdy se titulní strana pravidelně stávala 

stranickou výkladní skříní a tiskovou zprávou zároveň. V tomto kontextu tak byly 

Lidové noviny jednou z mála výjimek, která se stranickému vlivu bránila. Ačkoli jejich 

představitelé byli členy politických stran a například Jaroslav Stránský zasedal přímo 

v parlamentu, nelze říci, že by Lidové noviny prosazovaly konkrétní politickou stranu. 

Jistě, byly určitým politickým směrem orientované, vyjadřovaly názory, které se často 

ztotožňovaly s názory například národní demokracie, nicméně stranickost tisku v té 

době znamenala něco jiného. To ovšem platilo pouze do roku 1925, kdy levicové křídlo 

národních demokratů v čele s vydavatelem Přítomnosti a právě Lidových novin 

Jaroslavem Stránským vystoupilo z Kramářovy strany a založilo Národní stranu práce. 

Do parlamentních voleb, jež se konaly 15. listopadu 1925, nebylo na kampaň příliš 

času, a tak do ní bylo nutné zapojit všechny prostředky, a to včetně Lidových novin. Je 

sice třeba uvést, že tento list nebyl hlavním stranickým tiskovým orgánem, tím se stal 

týdeník Národní práce, nicméně Lidové noviny jako denně vycházející médium byly 

pro stranické zájmy vhodnější.  

 

Je třeba mít na paměti, že tehdejší systém byl na stranickosti médií postaven a 

ačkoli některý deník (například právě Lidové noviny) nevydávala konkrétní strana, jeho 

převládající názor, politické směřování a podpora určité skupiny mezi textem byly 

evidentní. Nepohlížejme proto negativně na období roku 1925-1930 jako snad na dobu, 

kdy se nezávislé Lidové noviny přiklonily k politické straně a psaly v jejím „žoldu“. 

Stranickost médií byla v době počátku republiky chápána jako standard a naopak 

nezávislá média vyvolávala zvědavé otázky, kdo za nimi vlastně stojí a kdo je platí. 

Nelze se na tuto dobu dívat dnešníma očima, které politický tisk již dvacet let neznají 

(od Haló novin autor práce záměrně abstrahuje), ale je třeba zvolit optiku dobovou, 

která vydávání tisku politickými stranami považovala za normu.  
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Překvapivá je zde však role dvou osobností listu, Karla Čapka a Ferdinanda 

Peroutky. Vždy apolitický Čapek zde najednou horlivě novou stranu podporuje, ačkoli 

se vždy ve svých textem profiloval právě jako redaktor nadstranický. Fascinující rovněž 

je, s jakými ideály o straně hovoří. Od zkušeného novináře, jenž dobovou politickou 

scénu sleduje dlouho dobu, by člověk takovýto idealismus a téměř naivitu nečekal. U 

Ferdinanda Peroutky je překvapující s jakou noblesou mění v Lidových novinách své 

názory, pokud je to ve prospěch strany práce. Hradní Pětku, kterou v roce 1925 hanil 

tak, že toho až sám později litoval, o rok později chválí za účinnou kabinetní politiku. 

V případě Antonína Švehly je tomu tak rovněž. Na rozdíl od Čapka Peroutka dokonce 

otevřeně přiznal, že se v některých momentech nechoval tolik jako novinář, ale jako 

straník, jenž horlivě agituje voliče pro své myšlenky. 

 

Závěrem nelze říci, že před rokem 1925 byly Lidové noviny zcela apolitické. 

Jejich vydavatel seděl za národně demokratickou stranu v Národním shromáždění a sám 

deník vždy inklinoval spíše k pravici, a to především právě k národní demokracii. 

Ostatně, jak již bylo několikrát uvedeno, v tehdejší době by se deník, jenž by byl zcela 

apolitický, hledal marně. Ve sledovaném období Lidové noviny svůj politický směr 

pouze otevřeně přiznaly – „Ano, volíme Národní stranu práce!“ – a vášeň, s jakou se 

strana práce do volebních příprav pustila, přijaly za svou. Stejně tak jejich vazba na 

stranu postupně opadávala, jak Národní strana práce mizela z československé politické 

scény. 
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Summary 

 

 

 For the media environment in the twenties was characteristic, that media – 

whether newspapers or other periodicals – were issued by companies, often staffed and 

property linked to political parties that time. At first sight it was particularly visible in 

the morning newspapers – the home page usually became a kind of shop window and 

press releases at the same time. In this context, the Lidové noviny newspapers were one 

of the few exceptions. While key personalities were members of political parties and, 

for example, Jaroslav Stránský was a member of the Parliament, it cannot be said that 

the Lidové noviny newspapers promote specific political party. Sure, it was political 

oriented often identified with the views of, for example, national democracy, but the 

party affiliation at that time meant something else. This applied only until 1925, when 

the left of the national democrats party, led by the publisher of the Lidové noviny 

newspapers Jaroslav Stránský, seceded out of Kramář´s party and established the 

Národní strana práce party. For the campaign for the parliamentary elections, held on 

the 15th November 1925, was not much time and thus it was necessary to involve all 

promotion methods, including the Lidové noviny newspapers. It was not the main press 

authority, it became the Národní práce magazine, however, the Lidové noviny 

newspapers was, as the day-based media, more suitable for party interests.  

 

 It should be kept in mind that, the party system was based on the party-media 

connections and even if some media were not published by the political party (for 

example, the Lidové noviny newspapers), the prevailing opinion, political direction and 

support for certain interest groups were evident. We should not see the period of 1925-

1930 as the time when the Lidové noviny newspapers moved towards a political party, 

and wrote in its interest. Connection media to political parties was at the time of the 

beginning of the Czechoslovakia Republic taken as a standard, whereas independent 

media raised questions, who actually stands behind them and who pays them. The look 

at this time through the recent eyes is wrong, because the political press disappeared 

twenty years ago (author do not mention the Haló newspapers on purpose). It is 

necessary to choose period view, which took the media publishing by political parties as 

a standard.  
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 The role of two broadsheet personalities, Karel Čapek and Ferdinand Peroutka, 

is more interesting. Čapek, always apolitical, suddenly began supporting the new party, 

although he was always in his texts profiled as “over-parties writer”. Also fascinating is, 

how idealistic he speaks about the party. Such an idealism and naivety are not expected 

from an experienced journalist who pursues the contemporary political scene for a long 

time. Ferdinand Peroutka surprisingly changes in the Lidové noviny newspapers his 

views, if it is in favor of party. In the year of 1925 he criticized so called “Hradní pětka” 

so hard he regretted later, a year later applauded this gathering as an effective policy 

administration. In the case of Anthony Švehla is so as well. Peroutka, contrary to Čapek, 

openly admitted that he worked not so much as a journalist in some moments, but as a 

member of a political party, who was agitating voters for political thoughts zealously.  

 

 In conclusion, it cannot be said, that the Lidové noviny newspapers were 

completely apolitical before 1925. Its publisher was member of National Assembly for 

National Democratic Party and the newspapers always tended rather to the right, 

especially for the national democracy. Moreover, as was stated, totally apolitical 

newspapers was not common. The Lidové noviny newspapers only admitted its political 

direction openly: “Yes, we choose the Národní strana práce party" - and adapted the 

passion of the party. Likewise, its connection to the party gradually disappeared as the 

Národní strana práce party was loosing its position on the Czechoslovak political scene. 
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