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Abstrakt 

Tato diplomová práce s názvem Postava Jana Ryse jakožto novináře a jeho působení 

v periodiku Vlajka se zabývá osobností Jana Ryse ve všech aspektech jeho života i 

tvorby. V úvodní části je práce zařazena do historického kontextu, kde je popisován stav 

protektorátní žurnalistiky se zaměřením na legální i kolaborantské a aktivistické 

novináře. Část kapitoly je věnována i následným retribučním soudům. Další kapitola 

věnovaná historickému kontextu popisuje vznik fašismu na našem území a zaměřuje se i 

na projevy antisemitismu v Protektorátu. Hlavní část práce se však soustředí na postavu 

Jana Ryse, přičemž prostor je věnován jak jeho působení v hnutí Vlajka, v jehož vedení 

byl až do roku 1942, kdy byl poslán nejprve do Terezína a poté do Dachau, kde zůstal 

až do konce války, tak i jeho literární a publicistické tvorbě. V publicistické tvorbě se 

práce zabývá především deníkem Vlajka v době, kdy byl Jan Rys jeho šéfredaktorem, 

pozornost je věnována i Rysovým článkům a jejich zaměření. Samostatná kapitola je 

pak věnována rozborům Rysových knih Hilsneriáda a TGM(1939) a Židozednářství – 

metla světa (1938). Kapitola šestá se zabývá soudním procesem s Janem Rysem a 

vedoucími představiteli Vlajky, kapitola sedmá je pak věnována rozsudku Národního 

soudu, který Janu Rysovi určil trest smrti oběšením. 



   

Abstract 

This diploma thesis named The Personality of Jan Rys as a journalist and his work in 

the Flag magazine describes the personality of Jan Rys in all aspects of his life and 

work. In the introductory part it is set into the historical context where the state of 

protectorate journalism is described focusing on illegal and collaborant and activistic 

journalists. Part of the chapter concentrates on subsequent retribution courts. Another 

chapter focuses on the historical context where  the origin and formation of fascism in 

our country is described  and concentrates also on antisemitism in a Protectorate. The 

main part is focused on the character of Jan Rys, while his work in Vlajka movement is 

described whose leader he was until 1942, when he was sent at first to Terezin and than 

to Dachau, where he stayed till the end of war as well as his literature and his 

journalistic work. In the journalistic work  it deals mainly with journal the Vlajka in the 

period when Jan Rys was an editor in chief, attention is paid to Rys´ articles and their 

focus. A separate chapter analyzes a court trial with Jan Rys and other representatives of 

Vlajka, the seventh chapter concludes with the judgement of the National Court, which 

sentenced him to death by hanging. 
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1 Úvod 

Ač název diplomové práce zní Postava Jana Ryse jakožto novináře a jeho 

působení v periodiku Vlajka, tak se práce snaží popsat osobnost Jana Ryse ve všech 

aspektech jeho činnosti. Jak publicistické, tak literární, ale i politické. V tezích je 

řečeno, že práce bude monografií Jana Ryse, díky skutečnosti, že je toto téma velmi 

obsáhlé, bude však spíše nástinem. Oproti tezím jsem změnila i názvy kapitol a rozšířila 

pramennou základu. V původních tezích jsem pracovala s premisou, že budu využívat 

pouze periodika dané doby a knižní tvorbu Jana Ryse, přičemž historický kontext poté 

doplním literaturou sekundární, to se však ukázalo jako nedostatečné, a tak ve své práci 

pracuji samozřejmě i s materiály archivními. Oproti tezím je také změněno skloňování 

jména „Rys“, kdy název práce je podle vzoru „pán“, avšak po prostudování publikací 

k problematice Vlajky a osobnosti Jana Ryse, jsem došla k závěru, že správné je zřejmě 

skloňovat toto jméno podle vzoru „muž“, v tezích i názvu práce je však ponecháno 

„Rysa“. 

1.1 Cíle práce 

Cílem mé práce je popsat osobnost Jana Ryse, jeho život i tvorbu. Ač je postava 

Jana Ryse bezpochyby velmi kontroverzní, není cílem této práce Ryse ani jeho činnost 

odsoudit, ale podat informace o jeho osobě i tvorbě v dobovém kontextu. K tomuto cíli 

jsou využity primární prameny, jež slouží k analýze Rysovy tvorby, tyto jsou využity i 

pro popis soudu s Janem Rysem a čelními představitel Vlajky. Za použití pramenů 

sekundárních bude práce zasazena do historického kontextu. Primárními materiály jsou 

zde články periodika Vlajka a Rysových knih Židozednářství – metla světa a Hilsneriáda 

a TGM, z archivních materiálů jsem využila fondy Archivu bezpečnostních složek a 

Národního archivu – fond Národní soud. 

1.2 Struktura práce 

Práce je členěna do sedmi částí. V úvodní části jsou stanoveny cíle práce a 

objasněny změny, které budou provedeny oproti původním tezím.  

Kapitola druhá je pak věnována tiskovým poměrům v Protektorátu, kde je 

nejdříve popsán historický kontext událostí vzniku Protektorátu, poté se věnuji řízení 

legálního tisku a pojmům kolaborace a aktivismus v závěrečné části kapitoly je pak 

věnován prostor takzvaným retribučním, neboli očistným soudům.  
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Čtvrtá kapitola se zabývá pojmy fašismus a antisemitismu, která se pojí právě 

s hnutím Vlajka, jež je popsáno v téže kapitole. Fašismus i antisemitismus zde budou 

popsány jak jako samostatné pojmy, přičemž jsem si plně vědoma toho, že pojmy jsou 

velmi obtížně definovatelné, tak z hlediska historického, kde, hlavně u antisemitismu, se 

budu snažit podrobněji popsat jak historický kontext, tak jeho projevy. S tím je úzce 

spjato právě i hnutí Vlajka, kterému je věnován závěr čtvrté kapitoly, hnutí je zde 

popsáno hlavně dle práce Milana Nakonečného, i přesto, že jsem si plně vědoma 

problematičnosti této práce, jsou zde však i využity práce Tomáše Pasáka a Ivo 

Pejčocha či materiál (zápis z jednání Jana Ryse s Emilem Háchou) z Archivu 

bezpečnostních složek. 

 Tato kapitola se prolíná pak s kapitolou následující, která je věnována postavě 

Jana Ryse a jeho působení v daném časopise. V úvodu kapitoly je popsán historický 

vývoj i ideové tendence, které, jak jsem již zmínila, se přímo prolínají se 

stejnojmenným hnutím. V další části této kapitoly je pak životopis Jana Ryse, na který 

navazuje jeho tvorba v periodiku Vlajka a tvorba Vlajky v tomto období obecně, jež je 

doložena praktickými ukázkami článků z periodika vlajka. 

Kapitola pátá je věnována literární tvorbě Jana Ryse, první část je věnována 

knize Hilsneriáda a TGM, v této části jsem se zaměřila jak na dobový kontext této 

aféry, tak i na Rysův pohled na tuto problematiku. V této části je podrobněji popsán i 

proces s Hilsnerem a Masarykův vztah k celé aféře. Druhá část kapitoly je pak 

věnována Rysově literární prvotině s názvem Židozednářstvní – metla světa. Zde je 

popsán jak samotný pojem židozednářství, a to spiknutí Židovstva s Řádem svobodných 

zednářů, tak je prostor věnován i rozboru knihy, která se této teorii věnuje opravdu 

dopodrobna. 

Kapitola týkající se Jana Ryse před národním soudem stručně popisuje průběh 

soudu s Janem Rysem a vedoucími členy Vlajky. V této kapitole jsou využity pramenné 

materiály z Národního archivu – fondu Národní soud, které jsou doplněny optikou 

tehdejších periodik. 

Kapitola závěrečná je pak věnována vynesením jednotlivých rozsudků. 

2 Tiskové poměry Protektorátu Čechy a Morava 

Dne 15. března roku 1939 byl tehdejším prezidentem Emilem Háchou podepsán 

souhlas s vytvořením Protektorátu Čechy a Morava, toto Háchovo rozhodnutí bylo 

ovlivněno nejen tíživou atmosférou situace, ale i nátlakem říšského maršála Hermanna 
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Göringa, který vyhrožoval, že srovná hlavní město Československé republiky Prahu se 

zemí. 
1
 Druhý den sepisoval říšský ministr zahraničních věcí Ribbentrop společně 

s Adolfem Hitlerem na Pražském hradě „Výnos Vůdce a říšského kancléře ze 16. března 

1939 o Protektorátu Čechy a Morava.“
2
 

Tehdejší prezident Emil Hácha byl ujištěn o tom, že území Protektorátu Čechy a 

Morava bude plně autonomní, avšak nikdo netušil, jak bude fungování správy vypadat 

v praxi.
3
 To, jak by vztah mezi německou říší a zabraným českým územím mohl 

v budoucnu vypadat, vymezoval již zmíněný „Výnos Vůdce a říšského kancléře ze 16. 

března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava.“ Jeho obsah čítal celkem třináct článků a 

preambuli, toto vše opravňovalo německou intervenci a zaručovalo autonomii území 

s tím, že se však její míra může v průběhu existence Protektorátu měnit.
4
 

Již v prvních dnech tak pocítilo české obyvatelstvo důsledky, které s sebou 

změna přinesla. Kurz říšské marky vůči české koruně se změnil a byl stanoven na jedna 

ku desíti, díky čemuž tak lidé přišli o velkou část úspor, což mělo za následek snížení 

nominální hodnoty koruny, a do českých podniků tak začal vstupovat německý kapitál, 

dále bylo nařízeno jezdit na silnicích vpravo a 15. března dorazily do Prahy skupiny 

abwehru, bezpečnostní policie a gestapa, přičemž téhož dne odpoledne započalo 

zatýkání komunistů, demokratů, příslušníků německé emigrace a Židů. 
5
  

2.1 Legální tisk 

Kromě změn v oblasti geopolitické se však změn dočkala také sféra mediální, 

jež byla velmi důležitým nástrojem propagandy. Již následující den po vyhlášení 

Protektorátu Čechy a Morava, tedy 17. března 1939, se tiskové poměry začaly zostřovat. 

Byl vydán výnos, jenž zřizoval Ústředí tiskové dozorčí služby (ÚTDS) při Tiskovém 

odboru Prezidia ministerské rady (TO PMR), jež bylo vedeno Zdeňkem Schmoranzem.  

ÚTDS, respektive jeho činitelé, prováděli cenzuru přímo v redakcích.
6
 „Úkolem pánů 

úředníků tiskové dozorčí služby /TDS/ jest, aby v přímém styku s redakcemi listů 

                                                 

1
  Brandes, Detlef. Češi pod německým protektorátem: okupační politika,kolaborace a odboj 1939 – 1945. 

Praha: Prostor, 1999 s.25. 
2
 Tamtéž, s. 26. 

3
 Tamtéž 

4
 Tamtéž, s.27. 

5
 Pasák, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha. Práh, 1998 s. 69 

6
KONČELÍK, J. Řízení a kontrola českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. In: FORET, M. - 

LAPČÍK, M. - ORSÁG, P. (ed.): Média dnes: reflexe megality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2008, s. 300 
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působili nejen negativně k tomu, aby tisk nestěžoval ani nekřížil úkol vlády, nýbrž 

pozitivně, aby napomáhal snahám vlády a podporoval ji. Za projevy tisku jest v cizině 

činěna odpovědnou vždy vláda.“
7
 Zdeňka Schmoranze poté ve funkci vystřídal v srpnu 

roku 1939 Arnošt Bareš
8
, který je však již v září 1939 vyměněn  Františkem 

Hofmanem
9
, jenž ve své funkci setrvá až do května roku 1941, kdy je vystřídán 

Ctiborem Melčem. Ten ve své funkci setrvá až do roku 1945.
10

  

Jak již bylo zmíněno, média za Protektorátu byla velmi významným nástrojem 

nacistické propagandy. Tisk tak nemohl uveřejňovat jakékoli dohady či úvahy o 

státoprávním zřízení Protektorátu, naopak se měl zaměřovat na pozitiva a šířit 

myšlenku, že „protektorát je součástí Říše, která chrání jeho zájmy, a že jsou dány 

možnosti jeho dalšího vývoje v rámci Říše.“
11

 Legálním úpravám se tak nevyhnula ani 

tisková agenda, která byla pod správou Skupiny pro kulturně-politické záležitosti, jež 

organizačně podléhala nejvyššímu orgánu – ÚŘP (úřadu říšského protektora), jehož 

kulturně politické oddělení řídil Karl von Gregory.
12

 Pod tento úřad spadala i  skupina 

Tisk, která byla nejvyšším rozhodujícím politickým orgánem pro české tiskoviny.
13

 Do 

jejího čela se 12. června 1939 dostává Wolfgang Wolfram von Wolmar
14

, který měl po 

svém nástupu podíl na likvidaci nezávislého českého tisku, včetně likvidace skupiny 

kolem Zdeňka Schmoranze.
15

 

Skupina Tisk taktéž řídila porady TO PMR, kde vydávala redaktorům nařízení 

ohledné témat a stylu psaní. Tyto porady byly dvojí – veřejné s odbornými redaktory a 

poté tajné, které byly pořádány s aktivistickými novináři.
16

 TO PMR pak dohlížel na 

fungování propagandy v Protektorátu mimo jiné i na porady se šéfredaktory, kde byla 

                                                 

7
 BUBENÍČKOVÁ, R., HELEŠICOVÁ, V., MACHATKOVÁ, R. Tiskové pokyny pomnichovské 

republiky. In: Odboj a revoluce. 1969, č. 1, s. 176-184. 
8
 KONČELÍK, J. Řízení a kontrola českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. In: FORET, M. - 

LAPČÍK, M. - ORSÁG, P. (ed.): Média dnes: reflexe megality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2008, s. 299. 
9
 KONČELÍK, J. Řízení a kontrola českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. In: FORET, M. - 

LAPČÍK, M. - ORSÁG, P. (ed.): Média dnes: reflexe megality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2008, s. 299. 
10

 Tamtéž, s. 300 
11

 PASÁK, T. Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945. 

Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 50. 
12

CEBE, J. Vladimír Krychtálek – osud neslavně slavného novináře. In. GROMAN, M. - KARFÍK, V. 

Ztraceni v davu: osudy novinářů ve 20. století. Praha: Matfyzpress, 2005., s. 100 
13

 Tamtéž, s. 102. 
14

 CEBE, J. Vladimír Krychtálek – osud neslavně slavného novináře. In. GROMAN, M. - KARFÍK, V. 

Ztraceni v davu: osudy novinářů ve 20. století. Praha: Matfyzpress, 2005., s. 102. 
15

 PASÁK, T. Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945. 

Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 52-54. 
16

 KONČELÍK, J., CEBE, J., KÖPPLOVÁ, B. Řízení tisku v letech 1939-1945: analýza protektorátních 

tiskových porad. In: Mediální studia, roč. 2. 2007, č. 3, s. 276-277. 
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udávána témata a styl psaní. TO PMR pak řídil i celou cenzuru, a to pomocí ÚTDS, jak 

již bylo zmíněno výše. 

Roku 1942, v rámci Heydrichových reforem, se pak TO dostává pod nově 

vzniklou instituci, a tím je Úřad lidové osvěty, který se později stává, pod vedením 

Emanuela Moravce, ministerstvem. Důležitým datem je pak rok 1943, kdy do čela 

skupiny Tisk přechází Arthur Söhnel a instituce přebírá nově zřízený Úřad německého 

státního ministra pro Čechy a Moravu, který vedl od srpna 1943 K. H. Frank.
17

  

Tabulka 1: Řízení tisku v Protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945)
18

 

 

 

2.2 Kolaborace a aktivismus 

Pojem kolaborace, jenž v širším slova smyslu znamená spolupráce
19

, je v období 

protektorátu nesnadno definovatelný. Tomáš Pasák u termínu protektorátní kolaborace 

popisuje, jak a za jakých okolností lze tento pojem definovat: „velkou úlohu hraje 

přinucení či dobrovolnost vyjádřené slovy „muset“ a „chtít“, přičemž spolupráce může 

                                                 

17
KONČELÍK, J. Řízení a kontrola českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. In: FORET, M. - 

LAPČÍK, M. - ORSÁG, P. (ed.): Média dnes: reflexe megality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2008, s. 301. 
18

 KONČELÍK, J., CEBE, J., KÖPPLOVÁ, B. Řízení tisku v letech 1939-1945: analýza protektorátních 

tiskových porad. In: Mediální studia, roč. 2. 2007, č. 3, s. 275. 
19

 slovo pochází z francouzštiny 

Úřad říšského protektora (ÚŘP) 

Kulturně politické oddělení ÚŘP 

Skupina „tisk“ 

 

Předsednictvo ministerské rady (PMR) 

tajné porady 

s aktivisty 

u Wolmara 

tiskové konference 

- užší 

- širší 

Tiskový odbor PMR 

Ústředí tiskové dozorčí služby (ÚTDS) 

Redakce periodického tisku 

TISK POVOLEN! 
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mít formu jak oportunní taktiky, tak i formu cílevědomého a programového postupu“.
20

 

Pasák zde mluví o oportunismu, který vedl k přizpůsobení se dané situaci a poměrům.
21

  

 Aktivistický přístup, byl sice méně rozšířený, ale o to nebezpečnější, vítězství  

Německa za druhé světové války považoval za něco  nezvratného a existenci 

Protektorátu pak za něco trvalého. Oportunisté kladli důraz na legalitu protektorátu, 

aktivisté jej prezentovali jako legitimní zřízení.
22

 Aktivističtí novináři postoj Čechů vůči 

Protektorátu velmi odsuzovali a nad většinu obyvatel se povyšovali.
23

 Pro aktivistické 

novináře bylo také typické nadbíhání okupantům.
24

 Obyvatelstvo, jak bylo nařízeno 

mírovou smlouvou uzavřenou v roce 1907 v Haagu, mělo však okupanty pouze 

poslouchat, pokud to nebylo v rozporu oproti nařízení věrnosti vůči státu původnímu, 

k čemuž Pasák dodává: „Obyčejný občan byl tedy za okupace povinen své vlasti a své 

hlavě státu věrností. Poslušnost vůči okupantovi byla nutná jen potud, pokud nebyla v 

rozporu s jeho věrností k jeho původnímu státu. Proto také po okupaci nebyli stíháni 

občané. kteří za války pracovali nebo působili ve svých úřadech úředníci, když 

vykonávali svůj úřad, zemědělci, kteří odváděli své dávky. dělníci, kteří pracovali ve 

zbrojovkách a jiných důležitých továrnách ve prospěch Německa."
25

 A ne jim nadbíhat, 

jak činili aktivističtí novináři. František Bauer však situaci popisuje následovně: „Žádný 

stav nebyl vystaven toliko přímému nátlaku, a to ihned po okupaci jako novináři.“
26

 

Toto je zajisté částečně pravda, situace tisku v období Protektorátu byla jak pro tisk, tak 

pro samotné novináře nezáviděníhodná, jelikož redaktoři legálního tisku se museli řídit 

jak nařízeními okupantů, tak protektorátní vlády, čímž byli vystaveni obrovskému tlaku, 

neboť se jim nezřídka dostalo také odsouzení veřejnosti. Novináři aktivističtí byli pak 

přímo vystaveni veřejnému odsouzení či opovržení, což samozřejmě beze zbytku platilo 

i o kolaborantech, o udavačích nemluvě, ti pak byli přímo nenáviděni.
27

 Situaci 

novinářům pak ještě navíc ztěžoval i úbytek vycházejících periodik.
28

  

 

                                                 

20
 Pasák, T. : Pod ochranou říše. Práh, Praha 1998, str. 349. 

21
 Tamtéž 

22
 Tamtéž 

23
 Tamtéž, str. 382. 

24
 Pasák, T. : Pod ochranou říše. Práh, Praha 1998, str. 349. 

25
  Pasák, Tomáš: Český fašismus a kolaborace, Praha 1999, s. 381 

26
 Bauer, František.České noviny za války.“ Pp. 71–80 in Šest let okupace Prahy. 

Praha: Orbis, 1946, s. 79 
27

 Není však na místě soudit, neboť kolaborace byla často vymáhána velmi neetickými prostředky 
28

 PASÁK, Tomáš Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-

1945. Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 79. 
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Tabulka 2: Zastavení, zánik či reorganizace českých titulů v letech 1939–194529
 

 

rok   tisk český   tisk německý   jiný tisk 

1939   175   4   2 

1940   305   7   1 

1941   623   4   1 

1942   348   11   0 

1943   194   4   1 

1944   208   23   1 

1945   34   0   0 

celkem   1887   53   6 

 

Toto období má však ještě jednu statistiku, která je mnohem tragičtější, okupace 

měla za následek perzekuce novinářů i jejich rodin, přičemž 112 žurnalistů za svou 

aktivitu zaplatilo životem.
30

 
31

 

2.3 Retribuční dekrety a soudy 

Význam slova retribuce, jež lze nalézt v samotném názvu retribučních soudů, 

pochází z latinského „retributio“, což v překladu znamená navrácení, odplatu, nápravu, 

nebo odměnu.
32

  Jeho druhým významem je pak termín užívaný  právní vědou, jež tak 

označuje stíhání a potrestání válečných zločinců po druhé světové válce. 
33

 

O potrestání válečných zločinců se však již jednalo po první světové válce na 

konferenci ve Versailles, kde se vítězné mocnosti dohodly, jakým způsobem bude 

zajištěn světový mír a jak bude uspořádán poválečný svět. Mimo jiné se zde také 

jednalo o problematice potrestání válečných zločinců, což lze označit za nový aspekt, 

jelikož do této doby nesl odpovědnost za porušení válečného práva jen stát, nikoli však 

jednotlivec. 
34

 

                                                 

29
 KONČELÍK, Jakub. Řízení a kontrola českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. In: FORET, 

M.LAPČÍK, M. - ORSÁG, P. (ed.): Média dnes: reflexe megality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2008, s. 307. 
30

 PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-

1945. Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 72. 
31

 Z nejznámějších lze jmenovat Julia Fučíka, Milenu Jesenskou či Karla Poláčka (KONČELÍK, J., 

VEČEŘA, Pavel., ORSÁG, P. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 97.) 
32

 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a mimořádný lidový 

soud v Ostravě (1945-1948), Ostrava 1998, s. 11 
33

 Tamtéž 
34

 EČER, Bohuslav: Vývoj a základy mezinárodního práva trestního, Praha 1948, s. 21 – 30. 
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Tento princip byl, jak již bylo zmíněno výše, poté aplikován i po druhé světové 

válce. Roku 1943, rok po tzv. Svatojakubské deklaraci
35

, byla Sovětským svazem 

vydána Moskevská deklarace, v níž byla uvedena klasifikace válečných zločinů a trestů, 

tato deklarace rozděluje válečné zločince do dvou skupin.
36

 Na první, kteří spáchali své 

zločiny ve více státech a na druhé, kteří je spáchali jen v jednom státě (ty poté převezme 

jurisdikce daného státu).
37

 Definitivní podoba potrestání zločinců byla známá až roku 

1945, kdy se spojenci na konferenci v Londýně dohodli, že mezinárodní soudní tribunál 

bude probíhat v Norimberku. Tento soudní tribunál měl pravomoc zařadit do 

mezinárodního trestního práva zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti 

lidskosti.
38

 

V českých zemích se retribuce řídila takzvanými „Benešovými dekrety“, jelikož 

exilová vláda, jež byla oficiálně uznána roku 1941, se veřejně přihlásila k odpovědnosti 

potrestání nacistických zločinců.
39

 Tyto dekrety, jejichž účelem bylo plné nahrazení 

zákonů v poválečném Československu, byly průběžně vydávány mezi lety 1940 až 

1945, čímž došlo k vydání celkem 143 dekretů, z nichž bylo pouze 17 ústavních, zbytek 

se pak týkal poválečného uspořádání.
40

  

 Takzvaná „Heydrichiáda“ dala Benešovi podnět k vytvoření „dekretu o 

potrestání válečných zločinců a jejich přisluhovačů“ 
41

 Prezident Edvard Beneš 

požadoval co nejrychlejší a nejefektivnější průběh soudních procesů a nemožnost 

odvolání se proti rozsudkům (především trestu smrti). Příprava retribučních dekretů pak 

byla spojena s ustanovením zvláštní komise, která se dále skládala z dalších třech 

subkomisí. 
42

  

Retribuce v českých zemích se pak řídila těmito dekrety: 

Dekret č. 16/1945 Sb. „Dekret o potrestání nacistických zločinů, zrádců a jejich 

pomahačů a o mimořádných lidových soudech“
 43

 Tento byl podepsán roku 1945 

                                                 

35
 FROMMER, Benjamin. Národní očista – retribuce v poválečném Československu. Praha: Academia, 

2010, s. 102. 
36

 HEYDECKER, Joe, J. – LEEB, Johannes: Norimberský proces, Praha 2007, s. 114 
37

 Tamtéž 
38

 HEYDECKER, Joe, J. – LEEB, Johannes: Norimberský proces, Praha 2007, s. 125 
39

 KUKLÍK, Jan: Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů., Praha 2002., s.22-23 
40

 tamtéž 
41

 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a mimořádný lidový 

soud v Ostravě (1945-1948), Ostrava 1998, s. 21. ISBN:80-86-101-07-X. 
42

 KUKLÍK, Jan: Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů. Dekrety prezidenta republiky 1940-

1945, Praha 2002., s.204 
43

 KUKLÍK, Jan – MIKULE, Vladimír: Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky: studie a 

dokumenty 1940-1945, Brno 2003, s. 248.  
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v Praze. Úvodní pasáž obsahuje informace o účelu jeho vydání a plynoucích důsledků. 

Dále jsou zde k  nalezení informace o zločinech proti státu, osobám, majetku, 

udavačství. V závěru lze nalézt všeobecná ustanovení. Tento dekret je nazýván velkým 

retribučním dekretem, nezajišťoval však potrestání menších prohřešků, a proto byl 

vytvořen nový.  

Tím byl takzvaný malý retribuční dekret č. 138/1945 Sb. „o potrestání některých 

provinění proti národní cti“.
44

 Jeho smyslem bylo potrestat ty, kteří projevili snahy 

k odnárodnění Československa, kolaborovali, nebo se přihlásili k německé či maďarské 

národnosti.
45

  

Třetím retribučním dekretem, jímž byl právně upraven Národní soud, před nímž 

byl souzen Jan Rys, byl Dekret č. 17/1945 Sb. „Dekret presidenta republiky ze dne 19. 

června 1945 o Národním soudu.“ 46 Tento dekret rozhodoval o „ potrestání 

nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (v 

dalším retribuční dekret), státní president t. zv. protektorátu, členové t. zv. 

protektorátních vlád, členové ústředního vedení Vlajky, členové kuratoria pro výchovu 

mládeže, členové výboru a činovníci České ligy proti bolševismu, vedoucí činovníci 

Národní odborové ústředny zaměstnanců a Svazu zemědělství a lesnictví, novináři, kteří 

propagačně sloužili vládě vetřelců v denním tisku, nebo vůbec osoby, které byly 

vedoucím postavením v životě politickém,, vysokým úřadem, vysokou funkcí velitelskou 

nebo význačným místem v životě hospodářském vázány být svým spoluobčanům 

vlasteneckým vzorem“47 Je všeobecně známo, že Jan Rys byl Národním soudem 

odsouzen k smrti a rozsudek byl poté vykonán do dvou hodin od vyřčení. Což je 

obsaženo v § 16. „Trest smrti se vykoná zpravidla do dvou hodin po vyhlášení rozsudku. 

Na výslovnou prosbu odsouzeného možno lhůtu prodloužit o další hodinu. Konalo-li se 

řízení v nepřítomnosti obžalovaného, provede se rozsudek smrti do 24 hodin po 

dopadení odsouzeného.“48 Tyto dekrety prezidenta republiky, tzv. Benešovy dekrety, 

                                                 

44
 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a mimořádný lidový 

soud v Ostravě (1945-1948), Ostrava 1998, s. 35 

45
 KUKLÍK, Jan – MIKULE, Vladimír: Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky: studie a 

dokumenty 1940-1945, Brno 2003, s. 406 

46
 Dekret č. 17/1945 Sb., presidenta republiky o Národním soudu, [cit. 2017-01-01] Dostupné na: 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgq2v6mjxfuya#  

47 § 2 dekretu č. 17/1945 Sb., o Národním soudu. 

48
 § 16 dekretu č. 17/1945 Sb., o Národním soudu. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgq2v6mjxfuya
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jsou další velmi kontroverzní kapitolou našich dějin. Z našeho pohledu se nám mohou 

zdát jak naprosto spravedlivé, tak v některých případech absurdní. Ať se dekrety týkají 

válečných zločinců a domácích kolaborantů či velmi kontroverzního odsunu téměř tří 

milionů sudetských Němců. Velmi problematické dle mého názoru však je, že v těchto 

dekretech nejde o jedince, nýbrž vždy o určitou skupinu, kde jedinec je ve většině 

případů opomíjen.  Nakonečný se ve své knize ostře ohrazuje vůči rozsudku nad Janem 

Rysem, což dokládá tvrzením o existenci mnohem horších, ať současných či minulých, 

válečných zločinců.49 Toto tvrzení je zčásti samozřejmě pravdivé, avšak my z dnešního 

pohledu můžeme jen velmi obtížně vynášet relativizující soudy nad touto 

problematikou. Fakticky však můžeme nesouhlasit s obviněním Rysovy Vlajky 

z fašismu, neboť Rysova Vlajka, se od své předchozí frakce vyznačovala právě inklinací 

k nacionálnímu socialismu (národovectví).50 

3 Formování fašismu a nacionálního socialismu na 

našem území 

V této kapitole bude věnován prostor nástinu pojmového vymezení fašismu a 

nacionálního socialismu a jejich formování na našem území. Primárně však bude 

zaměřena na hnutí Vlajka a pojem antisemitismus, jenž je právě s protektorátní Vlajkou 

Jana Ryse úzce spjat. 

3.1 Pojem fašismus 

Definovat však pojem fašismus je velmi obtížné, neboť jednotná definice není 

k dispozici. Robert Paxton sice fašismus definuje jako „způsob politického jednání 

vyznačujícího se obsesivními představami o rozkladu společenství, o národním 

postoupení, o tom, že národ se stal obětí, a kompenzačními kulty sjednocení, síly a 

ryzosti, v nichž masová politická strana složená z militantních nacionalistů nepříliš 

spokojeně, ovšem výkonně spolupracující s tradičními elitami, opouští demokratické 

svobody a za pomoci spásného násilí a bez jakýchkoliv etických nebo zákonných 

omezení usiluje o vnitřní očistu a vnější expanzi.“
51

 Avšak zároveň upozorňuje, že 

                                                 

49
 NAKONEČNÝ, Milan. Vlajka. K historii a ideologii českého nacionalismu. Praha: Chvojkovo 

nakladatelství, 2001, s.313 

50
 Popsáno níže v kapitole zabývající se Vlajkou 

51
 PAXTON, R. Anatomie fašismu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, I, s. 26 - 27 
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každé fašistické hnutí má svá určitá specifika, přičemž hnutí je charakterizováno spíše 

svými činy.
52

 S pojmem fašismus je také úzce spjat pojem nacionalismus. Tento byl 

využíván fašistickými a nacistickými představiteli k naplnění jejich cíle, jímž bylo 

uchopení moci v dané společnosti.
53

 Nacionalismus tak vychází z premisy, že jeden 

národ je nadřazen druhému, z čehož pak vycházela i fašistická hnutí, která deklarovala, 

že národ, jejž reprezentují, je tak na prvním místě.
54

 Fašismus v ideologickém smyslu 

slova lze tedy považovat za opodstatněný jen v  případě, pokud bude naplněn osud 

onoho vyvoleného národa.
55

 S pojmem antisemitismus, jenž byl později pro fašismus 

klíčovým, se však setkáváme až u německého nacionálního socialismu.
56

 Kdy zde 

vzniká NSDAP (Nacionálněsocialistická německá dělnická strana), jež se nijak netajila 

svým vyhraněným antisemitismem.
57

 Pojmu antisemitismus se budu podrobněji věnovat 

níže. 

3.2 Vznik fašismu na našem území 

Počátky fašistického hnutí lze nalézt v Itálii na počátku 20. let 20. století, odkud 

se pak tato ideologie rozšířila do Německa, kde následně formovala v nacionální 

socialismus. Toto mělo poté za následek šíření silně pravicových hnutí jak do 

Československa, tak do ostatních evropských zemí. V Československu byl následný 

rozmach fašistických hnutí zapříčiněn především atentátem na ministra financí Aloise 

Rašína. Tento byl proveden v lednu 1923, jak však uvádí Ivo Pejčoch, první zmínky o 

českém fašismu se objevovaly již o rok dříve. „První zprávy o českém fašismu se 

objevily již v roce 1922, kdy se vystupňoval český nacionalismus. Příhodnou půdu 

získával v národnědemokratických kruzích ovlivněných vyexponovaným protiněmeckým 

nacionalismem. Český fašismus měl zpočátku mlhavý program. Byl výbojně nacionální, 

zaměřený hlavně proti Němcům, ale i jiným cizákům‘, brojil proti internacionalistickým 

                                                 

52
 Tamtéž 

53
 O´SULLIVAN, N. Fašismus. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, ISBN 

8073250012, s. 125 

54
PAXTON, R. Anatomie fašismu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, I, s. 22 

55
 Tamtéž 

56
 PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v 

Čechách a na Moravě 1922-1945. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Academia, 2011, s. 16 - 17 

57
 PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v 

Čechách a na Moravě 1922-1945. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Academia, 2011, s. 19 
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socialistům a „národně vlažnému“ Hradu, byl prostoupen antisemitismem, horoval pro 

vládu silné ruky a očistu státu. Nebyl však tak militantní jako v sousedních státech, kde 

se proti stávajícím režimům bouřila ozbrojená sdružení bývalých vojáků. Přestože 

zdůrazňoval sociální spravedlnost, rezolutně odmítal cizácký Marxův‘ socialismus‘.“
58

   

Jak je z citace patrno, tak v počátcích byl fašismus na českém území zaměřen 

protiněmecky, ale již byl zároveň ovlivněn antisemitismem, jenž, jak již bylo zmíněno, 

byl pro německý fašismus typický. 

V těchto letech také, konkrétně tedy v  listopadu 1922, pak vzniklo Národní 

hnutí, jež bylo jednou z prvních organizovaných fašistických skupin a jehož činností 

bylo pořádání veřejných přednášek za účelem propagace fašistických názorů.
59

 

Následně bylo založeno i vydavatelství stejného názvu, v němž byly vydávány 

především brožury s formulacemi základních myšlenek hnutí. V témže roce vznikla 

ještě další dvě hnutí, a to Klub Červenobílých a Českoslovenští fašisté. 
60

 

Již od počátku vzniku těchto hnutí bylo možné vypozorovat snahu o jejich 

sjednocení. V březnu roku 1926 se tomu tak skutečně stalo, a vznikla nová organizace - 

Národní obec fašistická, jejímiž členy se stali členové Národního hnutí, Klubu 

Červenobílých a Československých fašistů.
61

 Národní obec fašistická již však nebyla 

hnutím, nýbrž byla považována za politickou stranu.
62

 Do čela Národní obce fašistické 

se dostává Radola Gajda, který ve své funkci setrval až do období německé okupace. 
63

 

                                                 

58
PASÁK, Tomáš a PASÁKOVÁ, Jana, ed. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. 

Praha:Práh, 1999, s. 61-62 

59
 PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v 

Čechách a na Moravě 1922-1945. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Academia, 2011, s. 23 

60
 PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v 

Čechách a na Moravě 1922-1945. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Academia, 2011, s. 25 - 29 

61
 PASÁK, Tomáš a PASÁKOVÁ, Jana, ed. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. 

Praha:Práh, 1999, s. 68 

62
 PASÁK, Tomáš a PASÁKOVÁ, Jana, ed. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. 

Praha:Práh, 1999, s. 68 

63
 PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v 

Čechách a na Moravě 1922-1945. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Academia, 2011, s. 55 
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Ve 20. letech 20. století se také začaly objevovat menší radikálně pravicové 

studentské spolky, z nichž se na jaře roku 1930 zrodilo hnutí Vlajka
64

, jemuž bude 

věnován prostor níže. 

3.3 Projevy antisemitismu na území Protektorátu Čechy a 

Morava 

3.3.1 Pojem antisemitismus a jeho vývoj 

Alexej Mikulášek popisuje antisemitismus „jako rozmanitě zdůvodňovaný 

rasismus, přičemž (v něm panuje obecný názor, že) lze z náboženské obce a víry 

vystoupit, (lze) se identifikovat s hodnotami toho či onoho národa a s tímto národem 

splývat, ale ze skutečného židovství (aktuálního nebo alespoň potenciálního ZLA) 

vystoupit nelze.“
65

 Antisemitismus, ostatně jako většina „-ismů“, však nikdy nemá 

jednotnou definici, jak již bylo zmíněno v pasáži týkající se fašismu, tato problematika 

je mnohem komplexnější. Taktéž musíme rozlišovat antijudaismus a antisemitismus, 

kde antijudaismus je zaměřen nábožensky, přičemž antisemitismus musíme vnímat 

z hlediska rasového.
66

 

Ač se setkáváme s projevy antisemitismu v průběhu historie mnohokrát, 

nejvýrazněji se antisemitismus bezpochyby projevuje ve 20. století. Avšak jedna 

z nejvýraznějších antisemitských teorií, jež vycházela z díla Esej o nerovnosti lidských 

ras od francouzského hraběte Josepha – Arthura de Gobineau, vyšla již ve století 19. a 

později se také stala jedním z pramenů využívaných vyznavači nacionálního socialismu  

v Německu.
67

 Na ně poté ve 20. století navázal Adolf Hitler a další němečtí nacionální 

socialisté. Hitler se ve své knize Můj boj věnuje mimo jiné i tématu národa a rasy. 

Velké pozornosti se zde dostává zejména Židům a árijcům a jejich vzájemnému 

míšení.
68

 Podle Hitlera se rasy dělily na tři kategorie – árijci (nadřazená rasa, 

zakladatelé kultury), nositelé kultury a ničitelé kultury (Židé). Pro Hitlera se tak stalo 

                                                 

64
 PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v 

Čechách a na Moravě 1922-1945. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Academia, 2011, s. 126 

65
 MIKULÁŠEK, Alexej. Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století, Praha: Votobia, 2000, s. 12. 

66
 Poznámka autorky 

67
SMOLÍK, Josef: Pohled do historie, [cit. 2017-01-01], Dostupné na: http://www.rexter.cz/rasismus-

pohled-do-historie/2006/11/01/ 

68
 Hitler, A. 2000. Můj boj. Pohořelice: Otakar II., s. 206 - 240 
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nezbytností udržení tzv. čistoty německé krve. Kdyby podle něj došlo k míšení ras, 

vedlo by to k jejímu znehodnocení a tím pádem i ke znehodnocení německého 

kulturního odkazu.69 Na podzim roku 1935 pak Říšský sněm přijal dva zákony 

umožňující vyloučení Židů ze společnosti – Zákon o říšském občanství a Zákon o 

ochraně německé krve a německé cti, které byly schváleny v Norimberku, takzvané 

Norimberské zákony.
70

 Hlavním smyslem prvního zákona bylo stanovení, kdo je 

považován za občana Třetí říše, a kdo pak za Žida. Tento fakt měl pro Němce zvláštní 

důležitost, o které svědčí i to, že rasová „čistota“ se musela prokazovat i zpětně o 

několik generací.
71

  Druhý zákon měl pak chránit přímo čistotu německé krve, která 

byla potřebná pro zachování německého lidu. V jeho úpravě byly zakotveny sňatky 

mezi Židy a Němci či otázky zaměstnávání „čistokrevných“ Němců v židovských 

domácnostech. 
72

 

3.3.2 Antisemitismus a Protektorát Čechy a Morava  

Židé se v období první republiky těšili v Československu nebývalému postavení 

z důvodu, že Československo představovalo jedinou evropskou zemi, kde bylo možno 

uvést při sčítání lidu roku 1921 židovskou národnost, aniž by její příslušníci museli 

dokazovat, že k židovskému národu skutečně patří
73

. Dále měli možnost přístupu na 

vysoké školy a bylo možno je definovat jako národnostní menšinu (dříve byli uznaní 

pouze jako specifická náboženská komunita). V Československu se dle údajů ze sčítání 

lidu v roce 1921 hlásilo k židovskému náboženství 354 300 lidí.
74

 

Důležitou roli v otázce právního postavení Židů sehrála osoba T. G. Masaryka, 

který k židovské emancipaci zastával kladný postoj.
75

 Stavěl se za rovnost všech 

                                                 

69
 Tamtéž 
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Norimberské zákony: [cit. 2017-01-01] dostupné na:   

http://www.holocaust.cz/cz2/history/events/nuremberg_laws  
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 Zákon o říšském občanství [cit. 2017-01-01] Dostupné na:http://www.holocaust.cz 
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 Viz Zákon o ochraně německé krve a německé cti občanství [cit. 2017-01-01] Dostupné 
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 ČERMÁKOVÁ, Radka: Československá republika - nový stát ve střední Evropě a Židé, in Soukupová, 
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národnostních menšin, které se v té době v Československu nacházely. Povaha 

československé politiky byla v té době velmi vstřícná. Po převratu v Německu roku 

1933 se tak Československo stalo vyhledávaným cílem židovské emigrace a nejen jí. 

Dobrý azyl zde byl z několika prostých důvodů: šlo o stále ještě demokratický stát, kde 

byl antisemitismus na oficiální úrovni nepřijatelný, německá a německo-židovská 

menšina zde disponovala zázemím, na kterém do určité míry závisela jejich existence, 

minimální jazyková bariéra a fakt, že ČSR sdílelo s Německem poměrně dlouhou 

hranici, a tedy vhodné podmínky k případnému návratu.
76

Nebyli to však pouze němečtí 

Židé, komu se zde podařilo najít útočiště, ale po roce 1938 i Židé z Rakouska nebo 

Rumunska.  

Představa, že postoj Československé republiky a její společnosti k židovské 

menšině byl v té době ideální, je však pouhé zdání. Již krátce po vzniku Československé 

republiky se začal antisemitismus projevovat rabováním židovských obchodů, což bylo 

příčinou nedostatku potravin mezi lety 1918-1920 a na přelomu let 1918 a 1919 

docházelo k pogromům.
77

 Díky hospodářské situaci na jaře v roce 1919, která byla 

natolik nepříznivá, bylo židovské obyvatelstvo hlavního města vystaveno nepokojům. 

V září téhož roku došlo k pochodu tzv. husitských žen na Pražský hrad. Důvodem bylo 

osvobození československého prezidenta ze spárů Židů a Němců, I rok 1920 se poté 

nesl v antisemitském duchu, byly napadeny radnice a synagoga v Maiselově ulici.
78

 

Antisemitismus ve třicátých letech ponejvíce ovlivnila hospodářská krize a 

politický převrat v Německu. Rok 1930 u nás dává vzniku politickému klubu Vlajka, 

vznikly strany Národní fronta a Národní sjednocení, které byly pravicově smýšlející a 

jež neměly k antisemitismu daleko, i přes tato fakta zůstává nenávist vůči Židům ve 

společnosti nepřijatelná a tištěné materiály, které nesou antisemitský nádech, podléhají 

cenzuře. 
79
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V politických stranách se antisemitismus spíše neprojevoval, a když už, tak 

velmi okrajově. Roku 1936 se v pražských ulicích objevily letáky a brožury 

s antisemitským obsahem. Vyskytoval se zde i antisemitský humor, který se zaměřoval 

na způsoby odívání ortodoxních Židů. 
80

 

Důležitou událost představovala takzvaná insigniáda, kde se projevily 

antisemitské nálady. V roce 1934 byly Karlově univerzitě předány insignie, což 

vyvolalo nepokoje. Tyto události přitáhly pozornost českých fašistů. Někteří studenti 

požadovali numeru clausu pro studenty židovského vyznání. 
81

 

V této době začínají hrát významnou roli výše zmíněná politická hnutí a strany. 

Kromě Vlajky zde měla působnost i Národní fronta, která chtěla změnu vládního 

systému. Vydávala periodikum, které prohlašovalo, že zdejší společnost ovládají 

Němci, Maďaři a Židé, kteří zde byli popisováni jako „vychytralý, dotěrný, drzý, jindy 

pak naopak jako zaostalý klerikální živel, internacionální rasa bez jazyka, vlasti, 

mezinárodní živel kšeftující s českým nacionalismem“
82

 Dále zde byli Židé prezentování 

jako někdo, kdo ovládá různé ideologie, např. zednářství nebo socialismus.
83

 

Národní sjednocení nepropagovalo antisemitismus rasového charakteru, ale bylo 

výrazně pro vystěhování Židů do Palestiny. Dále tvrdilo, že převrat v Rusku mají na 

svědomí Židé.
84

  

Ani Národní liga nepropagovala rasový antisemitismus, ale byla proti německé 

emigraci a obávala se, že by Praha mohla být emigranty ovládnuta. 
85

 

Jak již víme, antisemitismus v československé společnosti existoval již před 

vznikem druhé republiky a Protektorátu, ale nebyl ještě ani zdaleka tak vyhrocený. 

K eskalaci začalo docházet až v období, kdy zde existovala druhá republika. Vztahy 
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ostatní společnosti k Židům se na českém a slovenském území různily. Na území 

Slovenska však byly vyhrocenější a často končily fyzickým násilím. Nacisté využívali 

sdělovacích prostředků k antisemitské propagandě.
86

 

Podle tehdejšího všeobecného názoru nebyla vláda ochotná jít v židovském 

pronásledování do krajností. Tato zdrženlivost se dá chápat tak, že česká společnost 

byla soustředěná na německy mluvící Židy.
87

 

Parlament v té době vydal dva zákony, které byly zaměřeny proti židovskému 

obyvatelstvu. Týkaly se přezkoumání státní příslušnosti u těch, kteří ji získali po roce 

1918 a o vyhoštění některých cizinců. Vláda neoficiálně požádala zdejší židovskou 

komunitu o návrhy na řešení židovské otázky, přičemž vládní úředníci se v podstatě 

museli vzdát svých postů, protože jejich působení se stalo nežádoucím.
88

  

V březnu 1939 byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava.
89

 S uskutečňováním 

protižidovských opatření se poté začalo již brzy po vyhlášení Protektorátu. Vláda vydala 

nařízení o správě hospodářských podniků a dozoru nad nimi. Došlo k realizaci tzv. 

arizace, ale poslední slovo měl zastupující říšský protektor.
90

 

Antisemité protižidovská opatření uvítali, Národní sjednocení bylo připraveno je 

dokonce vyhlásit. Toto se však setkalo s nesouhlasem katolické církve.
91

  

Zastupující říšský protektor Konstantin von Neurath podepsal v červnu 1939 

Nařízení Říšského protektora o židovském majetku, protože tehdejší ministerský 

předseda Alois Eliáš to odmítl.
92

 Židé měli zakázáno účastnit se hospodářského života 

v Protektorátu – nebylo povoleno, aby kupovali, nebo prodávali nemovitosti, vlastnili 

cenné papíry atd. Norimberské zákony také definovaly nejen pojem Žid, ale i to, co 
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představuje židovský podnik, či židovské sdružení. 
93

 Stoupenci fašistických a 

nacistických hnutí podnikali útoky proti Židům, organizovaně i jako jednotlivci. 
94

 

Židům byl zakázán vstup do kaváren, hostinců a ve společných prostorách byli 

odděleni od ostatních, židovské obchody museli nést viditelné označení.
95

 Po vypuknutí 

války se situace stala ještě horší. Židům bylo zakázáno vykonávat většinu povolání či se 

volně pohybovat. Často jim byl odepřen příděl některých potravin. K dalšímu 

výraznému zhoršení židovské situace došlo po nástupu Reinharda Heydricha do úřadu. 

Bylo vydáno nařízení o označování židovského obyvatelstva žlutou hvězdou, dále bylo 

zakázáno nošení řádů, čestných znaků a odznaků.
96

 Do popředí se také začala dostávat 

problematika tzv. konečného řešení židovské otázky. Na podzim roku 1941 byla 

svolána porada o „řešení židovského problému“. Účastníci porady rozhodli, že Židé 

budou poslání do Terezína a odtud dál na Východ.
97

 

 Po atentátu na R. Heydricha byla upřena pozornost i na židovské obyvatelstvo. 

Nový protektor Kurt Daluege dal vyhlásit smrt pro každého, kdo poskytne útulek 

Židovi, vyhlásilo se další omezení pohybu, ke konci války byli posílání do Terezína i 

Židé, kteří žili ve smíšeném manželství.
98

 

Na konferenci ve Wannsee, která se konala 20. ledna 1942 v Berlíně, se 

probíralo konečné řešení židovské otázky. Bylo rozhodnuto, že Židé budou odstraněni 

z říšského prostoru úplně. Důraz se dále kladl na přehledy o počtu Židů v ostatních 

zemích Evropy, které je třeba odstranit, nebo sterilizovat. 
99
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3.4 Hnutí Vlajka 

Hnutí Vlajka vzniká na jaře roku 1930, kdy bylo využito již existujících 

studentských spolků – Fašistického sdružení a Národního svazu mládeže a studentstva, 

jež byly vedeny Janem Vrzalíkem a Jindřichem Streiblem.
100

 V roce 1935 se pak Vlajka 

slučuje s Hnutím za Nové Československo.
101

 Přestože se Vlajka v průběhu svého 

působení ideologicky proměňovala, podmínky jejího vzniku ji značně ovlivnily, a tak i 

v polovině 30 let Vlajka pokračuje v duchu svých studentských idejí.
102

 V této době se 

jejím předsedou stává profesor František Mareš. Ideologicky je Vlajka této doby 

založena nacionálně, ale také katolicky.
103

 Aktivním členem Vlajky je nyní i vášnivý 

obhájce Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského, Jan Vrzalík, jenž na tato témata 

pořádá mnohé přednášky, čímž tak nepřímo útočí na Tomáše Garrigua Masaryka, který 

Rukopisy považoval za falza.
104

 Vlajka v této době vystupuje „protihradně, 

protipartajnicky, protimarxisticky a protižidovsky“ 
105

 

V polovině 30. let pak narůstá zájem o Vlajku, za což vděčí hlavně příznivé 

kritice románu Fortinbras, která zde vyšla. Román se opět zaměřoval na kritiku vlajkaři 

tolik neoblíbeného politika, kterým byl Edvard Beneš, s jehož kritikou přichází i básník 

Viktor Dyk.
106

 Tento spor Vlajky a Beneše Nakonečný datuje již od roku 1931 

v souvislosti s Karlem Perglerem.
107

  

Ve třicátých letech se Vlajka zapojila do tzv. insigniády, tedy o spor mezi 

studenty české a německé národnosti o univerzitní symboly, které náležely německé 

části. V tomto období se její členové zaměřovali na pouliční výtržnosti spojené 
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s německými studenty a útoky na členy levice, kteří vyjádřili nesouhlas s jejich řešením 

situace. 
108

 

V roce 1934 Vlajka vydává „Programové cíle a zásady Politického hnutí 

Vlajka“
109

 Hlavní body této osnovy byly následující: 

 Učinit národ Čechů a Slováků naprostým suverénem státní moci. 

 Úplné přetvoření ústavy. 

 Vybudování silné armády. 

 Přetvoření výchovného systému k potřebám svrchovaného státu. 

 Reforma veřejného hospodářství. 

 Umožnění neomezené expanse hospodářské síly státního národa. 

 Politika sociální místo socialistická. 

 Rozmach národní kultury. 

 Slovanská politika 

 Reforma právního řádu.
110

 

Ideologicky se pak Vlajka vyhraňuje zejména proti demoliberalismu, partajnictví 

a pokrokářství
111

 a naopak podporuje  nacionalismus, stavovské zřízení a křesťanskou 

morálku
112

. Vlajkaři již také začínají operovat s pojmem „židozednářství“, proti němuž 

jako záchranu staví nacionalismus.
113

 Český nacionalismus se však od tradičního 

nacionalismu lišil svým antisemitským zaměřením, což je patrné i na konspiračních 

teoriích o sionistickém spiknutí.
114

 

Jedním z nejznámějších propagátorů této teorie byl právě Jan Rys, který 

neformálně začíná fungovat jako vedoucí Vlajky – Maffie.
115

 V této době už je také 

jasné, že Vlajka – Maffie Nového Československa bude radikálnější frakcí Vlajky 

původní, také ideově se posouvá směrem k nacionálnímu socialismu.
116

 Významným 

dnem pro Vlajku, a především pro Jana Rysa, je 28. duben 1939, kdy se pak vedoucím 

stává i formálně. Tento postup našel značné kritiky ve Vrzalíkovi i Sousedíkovi, kteří 
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Rysův postup tvrdě odsoudili a prohlásili za nelegání.
117

 Rys jakožto vůdce jmenuje na 

posty předních činitelů Vlajky Josefa Burdu, Jindřicha Thuna – Hohensteina, Otakara 

Polívku a Václava Cyphellyho.
118

 

Politický program Vlajky, který byl nově vypracován na počátku německé 

okupace Československa, vytyčil několik základních požadavků. „Byl to především 

pozitivní postoj k nacionálnímu socialismu s cílem nastolení totalitního zřízení. Dále 

odmítání demokraticko – liberalistické soustavy, boj proti Benešově orientaci a 

marxismu, likvidace židovského a svobodozednářského vlivu na základě norimberských 

zákonů o rase a krvi. Dále sem patřila snaha o odstranění politiků z předmnichovského 

období a z druhé republiky a přijetí koncepce německo – české součinnosti a přátelství. 

V obecném slova smyslu se pak Vlajka projevila jako německá agentura v českém 

politickém životě. Důsledky toho se potom projevily v rozrušení, rozštěpení českého 

tábora, v její protižidovské ofenzívě a konečně v konfidentsko – denunciantské 

činnosti.“
119

 

Pomnichovské období pak pro Vlajku znamená fungování v ilegalitě, jelikož 

stranický systém byl zredukován na dvě politické strany.
120

 Rok 1939 se pro Vlajku 

nese ve znamení snahy o legalizaci a jednotu radikálních fašistických skupin, ale také ve 

znamení snahy o vyřešení problému Národního souručenství,
121

 Tento vrcholí dne 30. 

srpna 1939, kdy Vlajka z NS vystupuje.
122

 

Konec roku 1939 byl pak pro Vlajku zlomový, neboť v důsledku incidentu před 

palácem Lucerna, kdy rozezlení Vlajkaři měli ostrý střet s policisty
123

, bylo jasné, že se 

Vlajka nadobro rozdělila a Rysova Vlajka dostala veřejný obraz, který jí zůstal i době, 
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kdy probíhaly soudy s jejími představiteli.
124

 Rok 1939 se však pro Vlajku nese i ve 

znamení finančních problémů, neboť jejich dluh u tiskárny Grafie neustále narůstá.
125

 

Počátek roku 1940 pak pro Český národně socialistický tábor -Vlajku znamená 

vyvrcholení útoků na Národní souručenství, a to jak v periodiku, tak na svých 

vystoupeních.
126

 ČNTS – Vlajka neměla problémy pouze s Národním souručenstvím, 

ale také s jejich tiskovými orgány či se Zástěrovým Nástupem Červenobílých.
127

 Na jaře 

1940 se pak Jan Rys dostává do vězení na 14 dní za „hanobení vlády“.
128

 Ač se Vlajka 

ocitá na vrcholu a těší se i oblibě okupantů, stále nedochází k její legalizaci.
129

 

Přelomovým datem je pak 8. srpna 1940, kdy Vlajka obsadila sekretariát NS.
130

 Tento 

incident měl pro Vlajku dalekosáhlé důsledky a dochází pomalu k jejímu postupnému 

úpadku.
131

 

 Poslední Rysovou snahou o uchopení moci pak byla audience u Háchy 11. 

listopadu 1941,
132

 jež však nedopadla podle Rysových představ. Rys mimo jiné žádal 

účast Vlajky ve vládě (při zachování autonomie Protektorátu), propuštění politických 

vězňů a internovaných osob a znovuotevření vysokých škol, na což Hácha odpověděl 

vyhýbavě.
133

 V závěru jednání se totiž Hácha dotázal, „zdali by hlavní vedoucí ČNST-

Vlajky Rys se stavěl proti rozhovoru s vedoucím výboru Národního souručenství Janem 

fouskem, které by sám uvítal v zájmu věci. Rys dal odpověď kladnou u vědomí závazku, 

že nemůže vynechat ani jedinou příležitost k tomu aby podle intencí hnutí uplatil jeho 

hodnoty i politickou váhu.  A uvědomí, že v opačném případě by se těžko mohl bránit 

proti výtce, že se nesnažil přispět k vytvoření skutečné jednoty v národě. Bylo vyhraženo 

že iniciativu a kontrolu oficiálně převezme kabinetní kancelář státního presidenta, aby 
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nemohly být učiněny dohady, že snad odpovědní činitelé Vlajky se snaží o nějaké 

paktování s Národním souručenstvím. Proto také případné schůzce mezery jsem a 

fouskem bude přítomen politický referent kabinetní kanceláře docent Kliment.“
134

 Poté 

Rys výslovně zdůraznil, že „nikdy nepřistoupí na to, aby osud hnutí Vlajka byl spojen s 

osudem Národního souručenství, o jehož neslavném konci byl přesvědčen.“
135

Rys sice 

na schůzku přichází, avšak poté, co spatří, Teunera, tak ještě před začátkem jednání 

odchází.
136

 

Po různých excesech a dlouhodobých sporech je Jan Rys spolu s Josefem 

Burdou v lednu 1943 poslán do koncentračního tábora. Neslavný konec kdysi tak slavné 

Vlajky přichází nedlouho poté.
137

 

4 Jan Rys a jeho působení v periodiku Vlajka 

Tato kapitola se zaměřuje na osobnost Jana Ryse, který byl nejen vedoucím 

činitelem hnutí, tak i šéfredaktorem jeho tiskové platformy – časopisu Vlajka. Jelikož se 

periodicita tohoto časopisu měnila (od března roku 1928 měsíčník, od března roku 1930 

do 2. 1. 1939 deník, od 1. 1. 1941 týdeník, od 4. 1. 1942 vycházel 3 x týdně)
138

, budu 

pracovat s pojmy periodikum nebo časopis. Prostor je v této kapitole, kromě 

charakteristiky časopisu, věnován i Rysově biografii a publicistické tvorbě. 

4.1 Časopis Vlajka 

Časopis Vlajka začal vycházet dne 20. března 1928 s podtitulem Revue ideová a 

politická. Toto první číslo bylo vydáno pod vedením Národního svazu mládeže a 

studentstva, který se později, v roce 1930, s hnutím Vlajka sloučil.
139

 V průběhu roku 

1928 vycházela Vlajka jako studentský měsíčník, v němž byl kladen důraz převážně na 

„jednotu národa, utužení morálky, nacionalizaci kultury, oživení národních tradic 
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včetně tradic křesťanských a také koordinace slovanských národů“
140

 Z nedostatku 

financí však muselo sdružení vydávání měsíčníku pozastavit.  

Vlajka začala znovu vycházet až v roce 1930, a to již jako tisková platforma 

stejnojmenného hnutí.
141

 Vlajka byla poté znovu zakázána v roce 1935, kdy vyšlo pouze 

první číslo, a to dne 31. ledna. V době svého zákazu, konkrétně od dubna 1935,  byla 

Vlajka nahrazována týdeníkem Národní výzva, jenž byl ústředním tiskovým orgánem 

Hnutí za Nové Československo,  a tak  Národní výzva s podtitulem nezávislá revue 

mění název na revue Hnutí za Nové Československo. Formálně se však Vlajka a Hnutí 

za Nové Československo sloučily později.  Toto nové uskupení poté dostalo název 

Vlajka -  Hnutí za Nové Československo
142

  

Znovu pak začala Vlajka vycházet v roce 1937,  přičemž další zákaz přišel v 

červenci roku 1938. Tento zákaz trval až do května 1939, kdy se Vlajka vrací na scénu 

pod vedením Jan Ryse. Problémy s publikací Vlajky v průběhu jednotlivých let nastaly 

také z důvodů cenzurních, kdy její autoři velmi ostře kritizovali čelní představitele 

československé politiky, především pak Tomáše Garrigua Masaryka či Edvarda 

Beneše.
143

 Docházelo tak situacím, kdy místo článku byly na mnoha místech volné 

plochy s nápisy „zabaveno“.  Zabavování podléhaly jak úvodní titulky článků, tak i 

odstavce a celé články.  Na mnoha číslech Vlajky se tak čtenář mohl setkat s nápisem 

„Po konfiskaci druhé přepracované vydání“.  

Kromě cenzurních důvodů zde byly i jiné faktory, které ovlivnily publikaci 

tohoto periodika.  Vlajka se totiž také často potýkala s finančními problémy, jak již bylo 

zmíněno výše. Jednou dokonce došlo k situaci, kdy Vlajka nejen, že neměla finanční 

prostředky potřebné pro vydání dalšího čísla, ale finance chyběly i k rozeslání 

upomínek  předplatitelům, kteří nezaplatili pravidelný odběr časopisu.
144

 Toto ovšem 

nebyl zdaleka jediný případ, kdy se Vlajka dostala do finančních nesnází. Například dne 

20. dubna 1940 vydal Josef Burda prohlášení  Proč Vlajka nevznikla.  V tomto 

prohlášení Burda otevřeně deklaruje:  „Říkáme to přímo a otevřeně. Neměli jsme 
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podobně, jako loni na podzim, finančních prostředků."
145

 Taktéž popírá spekulace, že 

Vlajka byla zastavena a toto tvrzení označuje bohapustou mystifikaci
146

. Zároveň také 

žádá stoupence a příznivce Vlajky, kteří jsou, jak již bylo ve Vlajce zvykem, oslovování 

kamarádi a kamarádky, za prominutí a pochopení těchto těžkostí.
147

  

Mimo výše zmíněných těžkostí zažívala Vlajka změny i po stránce personální. 

Významnou historickou události protektorátní Vlajky byl 28. duben1939, kdy toto hnutí 

mění vedení, a do čela se dostává Jan Rys namísto dosavadního vedoucího Jindřicha 

Streibla, proti čemuž se ostře ozývali zejména Stanislav Sousedík a Jan Vrzalík, kteří 

tento postup považovali za nezákonný.
148

 
149

 Odpor většiny původních členů Vlajky pak 

vyvrcholil dne 21. června 1939, kdy, v úvodním čísle deníku Vlajka, Jan Rys, jenž se 

stal jejím šéfredaktorem, formuluje radikálně kolaborantský program.
150

  

Deník začal být poté vydáván za podpory K. H. Franka, proti němuž stál v 

opozici ministerský předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš.
151

  Ještě před 

svým jmenováním však Rys oznamuje tehdejšímu prezidentu Emilu Háchovi, že Vlajka 

vstupuje do Národního souručenství, které bylo tou dobou jedinou politickou organizací 

v Protektorátu, přičemž hned v následujícím dopise žádá po Háchovi podporu žádosti 

ústředního vedení Vlajky, aby byla její činnost legalizována. Tato žádost však byla 7. 

října 1939 zamítnuta.
152

 O této problematice se Rys podrobněji rozepisuje ve sloupku 

s názvem „Potřebuje Vlajka legalitu? Potřebuje!“
153

  

Rysova Vlajka se od Vlajky původní  lišila také svým stylem psaní, jenž 

Nakonečný  označuje jako radikálně kolaborantský.
154

 Zlomovou událostí byl také 

incident před "Lucernou", který se odehrál 16. listopadu 1939, kdy byla policejním 
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ředitelstvím odvolána přednáška Jana Ryse.
155

 V reakci na tento postup poté došlo ke 

střetu policejních sil s rozezlenými vlajkaři, tento incident byl poté popisován v 

následujícím čísle periodika, kdy Vlajka ostře kritizovala zásah české policie, obzvláště 

si pak stěžovala na policejního důstojníka Pěnkavu.
156

  V témže čísle pak byla 

publikována i Rysova stať, která vyzývala obyvatele k rozumu.
157

 V souvislosti těchto 

událostí je překvapivá polemika Nakonečného, v reakci na Rysovo vyjádření týkající se 

popravy vlajkaře Jana Černého, zdali byla Rysova kolaborantská politika účelovou 

přetvářkou či ne.
158

 Nakonečný tuto teorii ve výsledku sice neguje, avšak ne příliš 

přesvědčivě. Což ostatně, jak již bylo zmíněno, není jediná problematická pasáž tohoto 

díla. 

V době Rysova vůdcovství měl deník také posílit politickou pozici hnutí, což se 

dařilo také díky podpoře Wolfganga Wolframa von Wolmara.
159

 Za zmínku také 

nepochybně stojí tisková kampaň Vlajky a Nástupu Červenobílých. Deník Nástup 

Červenobílých, jenž byl vydáván Zdeňkem Zástěrou,
160

 vedl s časopisem Vlajka spory 

v letech 1939 a 1940. Častým terčem nezřídka posměšných článků se stávají zejména 

Jan Rys a Josef Burda. Rys je v nich označován „slunečním diktátorem“
161

, Burda je 

pak zesměšňován jakožto spolumajitel židovské kanceláře Sposak.
162

 Na tyto invektivy 

pak Vlajka povětšinou reaguje karikováním Zástěrovy osoby či jména, které je 

oblíbeným terčem posměšných vlajkařských článků.
163

   

Kromě všemožných sporů se však Vlajka i nadále potýká s nedostatkem 

finančních prostředků, z nichž ji nezachrání ani jednorázová finanční injekce od K. H. 

Franka.
164

 Vlajka taktéž dostává nabídku finanční výpomoci od Franze Witteka, jenž, 

jak se později ukáže, však byl do Vlajky nasazen nacisty jako špion, za což byl z hnutí 
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vyloučen a jeho finance odmítnuty.
165

  Roku 1940 tak musel být náklad značně snížen, 

přičemž na konci téhož roku se náklad snižuje na desetinu a časopis začíná vycházet 

velmi nepravidelně.
166

 Také narůstá dluh u tiskárny Grafia.
167

 Kromě finančních 

těžkostí se však Vlajka dostává do problémů i po nevydařeném puči v Dušní ulici, jenž 

je zmíněn v části kapitoly 3 pojednávající o hnutí Vlajka. Tento incident vedl 

k rostoucímu poklesu zájmu jak o časopis, tak o hnutí a Rys se dostává pod palbu 

kritiky aktivistických novinářů Karla Lažnovského, Emanuela Vajtauera a Karla 

Wernera, na což Rys reaguje nadávkami na dané osobnosti v interním vlajkařském 

bulletinu Hlavní korespondence.
168

 Tyto útoky aktivistických novinářů již započatou 

krizi Vlajky nadále prohlubovaly. Pomyslným „hřebíčkem do rakve“ Rysovy Vlajky 

byly pak dlouhodobé spory s Emanuelem Moravcem. Periodikum, stejně jako hnutí, 

formálně zaniká v roce 1943. 

4.2 Osobnost Jana Ryse 

Jan Rys,  vlastním jménem Josef Rozsévač, narozen roku 1901 v Bílsku,  byl 

absolventem reálného gymnázia v Novém Bydžově, po kterém nastoupil studium 

medicíny, které však nedokončil.
169

 Na tuto skutečnost bylo jeho kritiky často 

poukazováno.  Byl často označován za věčného medika
170

 nebo nedostudovaného 

medika.  Na studiích setrvával osm let, po celou tuto dobu byla pak Rysovi jeho 

bratrem, jenž zdědil hospodářství po jejich otci, vyplácena měsíční apanáž,  což bylo 

také zřejmě důvodem pro délku Rysova studia.
171

 Ryse však více než medicína zajímaly 

politické aktivity, a tak se angažoval nejprve v mládežnické organizaci agrární strany a 

poté v Národní obci fašistické.
172

  Po absolvování aktivní vojenské služby se v roce 

1934
173

 stává členem Vlajky a redaktorem Národní výzvy, 
174

 kde začal se svou 
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systematickou publikací, kterou poté zúročil jako šéfredaktor v časopise Vlajka. Toto 

periodikum, které bylo hlavní tiskovou platformou hnutí Vlajka, se tak 

stalo pomocníkem při šíření Rysových názorů a ideálů. Rys se, kromě publicistické 

činnosti, věnoval také tvorbě literární, ve které formuloval své myšlenky. V roce 1938 

tak Rysovi vychází literární prvotina Židozednářství - metla světa a v roce 1939 spatřuje 

světlo světa Hilsneriáda a TGM. Ani v těchto knihách se Rys nedrží zpět a potvrzuje, že 

je zarytým antisemitou a ostrým kritikem všeho, co se neslučuje s jeho názory. 

Jan Rys byl v úzkém vedení vlajky až do roku 1942, během této doby však došlo 

k množství, ať již vnitřních či jiných sporů, jež jsou popsány výše, a které vedly 

k úpadku kdysi slavného hnutí Vlajka. Poslední kapkou byl pak pro Ryse  dlouhotrvající 

spor s Emanuelem Moravcem. Tento spor končí 17. prosince 1942, kdy K. H. Frank 

vydává rozkaz, aby byl Jan Rys, spolu s Josefem Burdou, zatčen a odvezen do 

koncentračního tábora Dachau.
175

 Zatčení bylo provedeno 20. ledna 1943, kdy jsou 

transportováni do pankrácké věznice, poté do koncentračního tábora v Terezíně, pak 

znovu na Pankrác a až poté skončili v Dachau jako „čestní vězni“.
176

 Po válce byl Jan 

Rys, souzen pod svým civilním jménem Josef Rozsévač, v rámci retribučních 

(očistných) soudů, odsouzen dne 27. června 1946 Národním soudem k trestu smrti 

oběšením.
177

  

Ideologickým zaměřením byl Rys spíše nacionální socialista,
178

  sám sebe pak 

označuje za „národovce“, ostatně pojem národovectví měl časopis Vlajka i v názvu. Jak 

již bylo zmíněno výše.  Rysovo jméno se však nejčastěji spojuje s označením 

antisemita, velmi ostře pak také vystupoval i proti takzvanému židozednářství, které 

považoval za globální problém, jenž je třeba vymýtit, a jemuž věnoval nejen celou 

knihu, ale i mnoho svých přednášek realizovaných převážně v již zmíněném paláci 

Lucerna. 

Po fyzické stránce Nakonečný Ryse charakterizuje jako člověka s „robustní 

středně vysokou postavu s výraznou býčí šíjí a hranatou lebkou zkratce ostříhanými 
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tmavě hnědými vlasy, z nějž přímo vyzařovala jakási Hrubá energičnost“
179

  zároveň 

však poukazuje na jeho „modré oči a jemné téměř žensky vykrojené, ale úzké rty“
180

 

které podle něj signalizují a vřelou emocionálnost, což je však v rozporu s Rysovými 

povahovými atributy projevujícími se v jeho tvorbě i činech. Naprosto absurdním se pak 

zdá Nakonečného tvrzení, že rozsudek vynesený nad Rysem je problematický, což 

dokládá tvrzením o minulých a současných politických zločincích, jenž zůstali 

nepotrestáni.
181

 Taktéž přinejmenším sporné se zdá tvrzení že „Ryse přivedla na 

šibenici poválečná atmosféra Nikoli spravedlivé zhodnocení jeho zločinů“ 
182

 Dalo by 

se také polemizovat o tom, zdali je vážně na místě tvrdit, že člověk, jenž 

bagatelizoval likvidace Židů v koncentračních táborech,
183

 byl opravdu pouhou obětí 

systému, a nikoli spravedlivě odsouzeným zločincem.
184

 Rysovu kolaboraci pak 

vysvětluje Rysovou důvěrou k okupantům. „Zdá se, že přece jen věřil v dobré úmysly 

nacistů s českým národem a že chtěl tento národ uchránit obětí, které by nutně přinesl 

zjevně přímý odpor proti nacistickým okupantům.“
185

 Tato tvrzení dokládají 

problematičnost Nakonečného práce, která často obsahuje pasáže, z nichž některé již 

byly zmíněné výše, jež se snaží činy vlajkařů leckdy zjednodušit a v některých 

případech i omluvit. 

4.3 Publikační činnost Vlajky pod vedením Jana Ryse 

Jak již bylo řečeno výše, Rysova Vlajka, nesoucí podtitul deník novodobého 

národovectví, byla zaměřena primárně proti Židům, židozednářům, rotariánům (členům 

Rotary klubů). Pravidelným terčem byli také političtí představitelé, především pak 

Edvard Beneš a Tomáš Garrigue Masaryk či jacíkoli odpůrci nebo kritici Vlajky.  

Kromě Jana Rysa tvořili redakci Vlajky například: Felix Achille de la Cámara 

(Karel Camra) – ředitel, Josef Opluštil – odpovědný redaktor, Julius Pachmayer – 
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redakční tajemník. 
186

 Dalšími redaktory byli: Slezák – redaktor rubriky zaměřené na 

sociální záležitosti, Jílek a Svoboda- rubrika pro hospodářské záležitosti, Vaněk, Šulc a 

Bernášek – kulturní rubrika, Kříž a Polívka – sportovní rubrika, Peřina, Vaněk a Rys – 

rubrika Hlasy ze Sionu (již podle názvu rubrika zaměřená protižidovsky), dalšími 

rubrikami v periodiku byly reportáže a zprávy z domova i ze zahraničí, soudničky a také 

humor, vtipy a film.
187

 Do Rysovy Vlajky přispívaly mimo stálých členů redakce i další 

známé osobnosti. Například Antonín Liška publikující pod pseudonymem „Žán Kudla“ 

či Mohammed Abdallah Brikcius (Alois Bohdan Brixius), spekuluje se i o spolupráci 

katolíka Jakuba Demla, který však spolupráci popíral.
188

  

Jak již bylo několikrát řečeno, Rysova Vlajka se vyznačovala radikalizací a 

kolaborantským stylem, což se projevovalo i v článcích tohoto periodika. Celým 

časopisem se také prolínají témata antisemitismu a židozednářství, která jsou i se svými 

domnělými přívrženci tvrdě odsuzována. Typickým znakem vlajkařských článků i 

dopisů je oslovení „kamarádi a kamarádky“, o periodikách podobného charakteru se pak 

vyjadřují jako o přátelských.  

„Přátelský árijský boj sděluje pod titulkem „Charakteristické úkazy“ tuto 

opravdu příznačnou zajímavost. Upozornili jsme některé naše venkovské čtenáře – 

dopisovatele, aby psali slovo Žid s velkým začátečním písmenem. Jde o zásadní věc, 

považujeme-li Židy za zvláštní rasu.  Domnívali jsme se, že na všech českých městech je 

tento poznatek brán jako samozřejmost. Ale chyba lávky!  Nedávno měli jsme oficiální 

dopis psaný v kanceláři NOÚZ a podepsaný předsedou Stočesem, generálním 

tajemníkem Votickým a tajemníkem ad interim Arno Halsem.  V dopise se opakuje slovo 

Žid s malým písmenem. To snad neměli pánové z direktoria NOÚZ přehlédnout.  Jiný 

případ týká se Zemského úřadu v Praze, odd. 9. V tomto oddělení vydávají se osvědčení. 

V příslušném potvrzení osvědčuje Zemský úřad, že pan N. N. není Židem, s malým ž. 

Jsou to malé věci, které však charakterizují nedbalost některých kruhů.  Můžeme 

posloužit doklady, kdyby někdo chtěl dementovat.“
189

 Z jazykového hlediska se slovo 
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Žid píše, jedná-li se o národ, v tomto případě je používáno slovo „rasa“, žid pak, 

mluvíme-li o náboženství.
190

 

Zde je pak zajímavé, že v rubrice Ozvěny ze Sionu vyšel dne 12. 11. 1939 citát 

Jana Nerudy, jehož kniha Pro strach židovský byla vlajkaři často zmiňována. „Nejedná 

se víc o emancipaci židů, nýbrž o emancipaci od židů.“
191

 V tomto citátu je ponecháno 

slovo žid tak, jak bylo napsáno původně, tedy s malým písmenem. Lze tedy říci, že 

v tomto případě je zmiňován nikoli příslušník národa, nýbrž náboženského vyznání. 

V Ozvěnách ze Sionu se také objevovala část Zrcadlo Židů s podtitulem Co nám píší 

čtenáři - Náměty, bolesti, stesky a varování, jež byla věnována dopisům čtenářů. 
192

 Zde 

se však objevovala povětšinou pouze udání, kde se vyskytují Židé a co dělají. 

Antisemitské projevy však nebyly pouze v rubrice Ozvěny ze Sionu, ale vyskytovaly se 

napříč rubrikami. Například známý komik Charlie Chaplin byl označován židovským 

štváčem
193

, jehož Vlajka popisuje jako „pajdavého židovského komedianta amerického 

filmu“.
194

 

Kritice Vlajky se nevyhnulo ani Národní souručenství, jež bylo obviněno z 

přátelského styku s Židy a označuje některé protektorátní zaměstnance za židomily.
195

 

Kritizováni však byli také jednotlivci, jež „nebyli Vlajce po chuti“. Oblíbeným 

objektem těchto urážlivých článků byl kromě jiných například Edvard Beneš. „Odsuďte 

Beneše k smrti! Jan Rys na Slovanském ostrově, Hřímavý souhlas davů – ČNST Vlajka 

na pochodu k vítězství – Vnitropolitická situace v rozhodujícím stadiu. – Ostré 

odmítnutí bolševizujících tendencí. Jan Rys žádá, aby byli Beneš a ostatní uprchlí 

zbabělci zbaveni protektorátního občanství, jejich majetek zabaven a všich 

ni prohlášeni za zrádce národa. Dále pak aby byli řádným soudem souzeni a 

odsouzeni za vlastizrádnou činnost in contumaciam k trestu smrti a zbavení občanských 

práv.“
196

 Rysovým oblíbeným tématem bylo taktéž svobodné zednářství, v článku 

Benešovo zednářské vystoupení a co se kolem sběhlo s podtitulem Dokument o 
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zednářství bývalého presidenta dra. Edvarda Beneše
197

 se opět snaží dokázat příslušnost 

tohoto exilového politika k Řádu svobodných zednářů. V rámci této problematiky pak 

Jan Rys pořádá osvětovou činnost formou přednášek, které jsou zaměřeny na jeho 

literární tvorbu. Ač se většina vlajkařských přednášek konala v pražském paláci 

Lucerna, tyto byly pořádány v různých městech Protektorátu.  „Hilsneriáda a T.G.M. 

jest téma přednášky Vůdce Českého národoveckého hnutí Vlajka, spis. Jana Rysa, 

autora jedinečného díla téhož názvu. Jest součástí cyklu přednášek konaných vlajkou s 

obrovským úspěchem v mnoha význačných českých městech.  Koná se ve velké dvoraně 

Měšť. Besedy v Plzni ve středu 9. srpna 1939 od 20. h. 

Současně promluví o dnešní politické situaci člen ústředního výboru Národního 

souručenství dr. Jan Pecháček z Prahy. (...) Dříve již v Plzni konaná Rysova přednáška 

na téma Židozednářství-metla světa z května t. r.  dočkala se obrovského úspěchu, 

nadšení a souhlasu  národoveckého obecenstva. Tato nová přednáška jest proto jejím 

pokračováním zájmu dalšího osvětlení pravdy dosud neslyšené o dřívější dnešní situaci 

národa, a vyžaduje proto silné agitace pro účast nacionální 

veřejnosti.“
198

 „Židozednářství - metla světa je tématem přednášek, které absolvuje v 

desítkách vedoucí Vlajky Jan Rys všude po českém venkově. Již desítky tisíc českých 

mužů a žen vyslechlo, snad po prvé v životě, pravdu o těch, kteří dříve ovládali a 

vykořisťovat český národ, až ho dovedli ke ztrátě samostatnosti. Sami si národu zcizené 

peníze uklidili do ciziny a dnes, uskutečnivše svůj plán, t. j. uletění za nimi, se 

blahobytně a drze vydávají za representaci národa a dělají mu v cizině jen ostudu a 

nepříjemnosti. Jan Rys ve svých přednáškách ovšem může zachytiti pouze část 

obsáhlého materiálu. K doplnění jeho přednášek je nutno znát obsáhlé dílo Jana Rysa: 

Židozednářství - metla světa, kde je dopodrobna probrána činnost zednářského 

zločinného bratrstva a m. j. je v něm i zveřejněno sta jmen předních českých zednářů.“ 

199
 

Kromě těchto agitačních přednášek se Jan Rys jakožto šéfredaktor a redaktor 

věnoval také psaní samotných článků. Jeho články byly psány v duchu nacionálního 

socialismu, nejčastěji je v této souvislosti ve Vlajce používán pojem národovectví, 

v jehož souvislosti vychází článek Národovec s národovcem se dohodne, kde kritizuje 
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minulé poměry, proti kterým se hnutí vyhrazovalo. „Zvýšenou činnost projevuje dnes 

ohromná spousta lidí, kteří hráli vynikající role ve veřejném životě I. a  II .republiky. 

Ovšem tehdy to byli oddaní otroci systému i osob a tato "demokratická Smetánka" se 

uměla věru velmi hluboko uklánět. Změnil se časy: Zkrachoval systému - uletěl pán. Na 

krátký čas nastalo odmlčení v nejistotě. Nyní se těmto banketářům ovšem stýská po 

lesku společenského života a opravdu nepromeškají jediný moment, jedinou příležitost, 

aby se vnutili v přízeň dnešních mocných a reprezentantů režimu, jemuž a jehož osobám 

nemohli přijít donedávna ne jméno.“ 
200

 V době ilegality Vlajky pak vychází již v této 

práci zmíněný článek Potřebuje Vlajka legalitu? Potřebuje! Kde je kritizován laxní 

přístup ministerstva vnitra vůči legalizaci hnutí. „Žádost o schválení stanov českého 

ideologického národoveckého hnutí Vlajka byla podána v červnu ministerstvo vnitra. 

Ani schválení ani zamítnutí dosud nedošlo. Ticho po pěšinách. Vlajka jest opravdu 

mnohým pánům velmi nepříjemná, žije v pololegalitě. Státní president přijal zástupce 

Vlajky již dvakrát, jmenoval pracovníky Vlajky do ústředního výboru Národního 

souručenství a slíbil přihlížeti k výhradám Vlajky, jak byly v písemném podání uvedeny. 

Rovněž studující ve věku od 17 let mohou býti podle řádného výnosu členy Vlajky. 

Vlajka pořádá přednášky jako jediná dosud organisace, čelící zbabělé a národů 

nebezpečné Benešovské šuškané propagandě.“ 
201

 Mezi další Rysovy články 

s obdobnou tématikou patří například Příkaz rozumu
202

 nebo Vůle je pevná. S vírou a 

nadějí pohlížíme k soustředění konstruktivní české národovecké tradice v Českém 

národně - sociálním táboru. 
203

 

Jan Rys i Vlajka se také dostávají pod palbu kritiky, která následovala po vydání 

Rysova článku Modlím se, aby Češi byli rozumní, jenž byl napsán v reakci na události 

28. října a 17. listopadu 1939. „Modlím se, aby Češi byli rozumní tak to napsala paní, 

Češka, která bydlí v Kraslici, tedy německém prostředí,  před dvěma měsíci jedné české 

oficiální instituci, která mně dopis odevzdala k uveřejnění ve Vlajce. Dopis jsme 

uveřejnili a velmi často si od té doby vzpomínám na slova této Češky, zvláště posledních 

dnech. (...)“ 
204

 Tento článek, na který Rys i Vlajka reagují charakteristicky 
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kolaborantským způsobem.
205

 Však stále pobouřil méně nežli redakční článek se slovy 

„Po jistou dobu se pokouší skupina českých intelektuálů v součinnosti s uprchlým 

exprezidentem Benešem menšími nebo většímu akty odporu rušiti klid v Protektorátu 

Čechy a Morava (…)“
206

 Zde je opět vidět Rysův negativní vztah vůči exilové vládě 

pod vedením Edvarda Beneše, jehož často dehonestuje nejen ve své publicistické 

tvořbě, tak i ve svých knihách. Především pak v Židozednářství – metle světa, která je 

popsána v následující kapitole. 

5 Rysova knižní tvorba 

Jan Rys však nebyl pouze publicistou, ale věnoval se i tvorbě literární. Věrný 

svému přesvědčení napsal dvě knihy, Hilsneriáda a TGM a Židozednářství – metla 

lidstva, které se nevymykají jeho rukopisu. Stejně jako Rysovy články ve Vlajce, i tyto 

knihy jsou psány se záměrem co nejvíce zdiskreditovat Židy a jejich přívržence.   

5.1 Hilsneriáda a TGM 

Ač se případ Leopolda Hilsnera stal před více než sto lety, ještě dnes vzbuzuje 

živé diskuze.  Nejednalo se totiž o běžnou vraždu, zavraždění Anežky Hrůzové bylo 

považováno za akt rituální, a právě tato skutečnost rozdělila celou společnost na dva 

tábory. Jedněmi byl Hilsner považován pouze za neškodného pobudu, druzí v něm 

viděli ztělesněného ďábla. S jistotou lze říci, že druhý tábor byl značně početnější než 

první, díky čemuž se rozpoutala obrovská vlna antisemitismu v tehdejší společnosti, 

která byla živnou půdou pro tvorbu Jana Ryse a jeho knihu Hilsneriáda TGM. Tato 

podkapitola se bude zabývat nejen výše zmíněnou knihou, ale i událostmi okolo 

Hilsnerády, které vedly k sepsání Rysova díla.  

5.1.1 Seznámení s Hilsnerovou aférou 

Vražda Anežky Hrůzové v březnu 1899 by nebyla nijak významnou událostí, 

kdyby mladá žena nebyla zavražděna způsobem, který odpovídal pověrám o rituálních 

vraždách, které jsou popsány níže.
207

 Anežka Hrůzová byla podříznuta a její tělo 

zbaveno krve, což vedlo k brzkému obvinění místního židovského mladíka nevalné 
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pověsti – Leopolda Hilsnera, jenž byl vhodnou obětí, neboť neměl zaměstnání a věnoval 

se potulce, a tak neměl ani žádné ověřené alibi.
208

 Ve prospěch obviněného nehrál ani 

fakt, že velmi rád na ženy dotíral a obtěžoval je.
209

 Svědkové navíc přísahali, že 

Hilsnera viděli pohybovat se v okolí místa činu, během měsíce byla na Hilsnera uvalena 

vazba a v září padl rozsudek – trest smrti oběšením.
210

 A právě v této době do procesu 

vstupuje další velmi důležitá postava, a to profesor Tomáš Garrigue Masaryk, který se 

postavil na stranu Leopolda Hilsnera a rituální vraždu zpochybnil.
211

 Tímto aktem si 

však Masaryk znepřátelil akademickou půdu, obzvláště studenti nebyli jeho názory 

příliš nadšeni.
212

 Události tak nabraly nečekaný a pro Masaryka velmi nešťastný spád. 

Masaryk i jeho rodina byli studenty několikrát napadeni, před Masarykovým domem 

probíhaly demonstrace, avšak Masaryk neustoupil.
213

 Díky jeho neúnavné snaze byl 

případ přezkoumán českou lékařskou fakultou v Praze, jejíž děkanství vydalo posudek, 

který jasně vyvrací rituální vraždu.
214

 Rozsudek, který padl nad Hilsnerem v Kutné 

Hoře, byl tedy zrušen a rozeběhl se soud nový, v Písku. Avšak rozsudek pro Hilsnera 

nedopadl o moc lépe, byl píseckým soudem odsouzen opět k smrti oběšením, neboť 

kromě vraždy Anežky Hrůzové mu soud přiřkl i zavraždění Marie Klímové.
215

 

Hilsnerovi však bylo císařem Františkem Josefem I. uděleno zmírnění trestu na 

doživotí. Amnestován byl až v roce 1918 rakouským císařem Karlem I., rehabilitován 

však nebyl nikdy
216

.   

5.1.2 Proč byla vina svalována na Hilsnera a Židy obecně? 

„Náš lid nemá Židů rád. Pudově vyciťuje, že jsou cizím tělesem v našem 

prostředí. Nedůvěřuje jim a nenávidí je obzvláště tehdy, když následkem své 

hospodářské slabosti a nedostatečné vzdělanosti se nechává jimi ovládat a vykořisťovat. 

Poznají sice, že metody, jimiž Židé pracují, jsou daleko od poctivosti a slušného způsobu 
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obchodování, ale nejsou začasté dost silní, aby tomu mohli čelit. Bezmocnost našich 

venkovských lidí vůči Židům byla často způsobena také tím, že se Židé vždy těšili 

zvláštní ochraně vládních činitelů a dovedli zákonů používat jenom ve svůj prospěch. 

Židé byli v Rakousko-Uherské monarchii národem privilegovaným, a proto mohli 

beztrestně provozovat své nekalé podniky. Přicházívali Židé do našich vesnic otrhaní, 

špinaví, s rancem na zádech. Otevřeli si hospodu nebo kořalnu, půjčovali peníze na 

lichvářský úrok, opíjeli náš venkov lihovinami a pak šly chalupy a pole na buben a za 

babku koupil je Žid, který nešťastníkům půjčoval na lichvářský úrok nebo jim naléval 

kořalku na dluh. A za pár roků ovládl Žid celou vesnici.“ 
217

 Tímto textem začíná 

Rysova kniha Hilsneriáda a TGM, která dopodrobna popisuje průběh a pozadí 

Hilsnerova případu. Rys také jasně ve své označuje za viníka obou vražd právě 

Leopolda Hilsnera. „Hilsner vyhledával seznámení s těmito dívkami z příčin, jež nebyly 

rázu milostného. Předstíral k nim sice svou náklonnost, ale jenom proto, aby si získal 

jejich důvěry. Jeho úkolem bylo vyhlédnout si mezi nimi oběť, kterou pak dával k 

dispozici těm, kteří potřebovali jejich krve, totiž židovským rituálním vrahům. První 

obětí byla Marie Klímová, která se uvolila stát se jeho milenkou, když jí Hilsner sliboval 

manželství a také, že se dá pokřtít. Ta odpykala svou lehkomyslnost smrtí. Druhou byla 

Anežka Hrůzová, která byla zavražděna za necelý rok po Marii Klímové.“
218

 Z tohoto 

textu lze vidět, že Rys o rituálních vraždách vůbec nepochybuje. Pojem rituální vraždy 

se dostává do povědomí obyvatelstva právě díky Hilsnerově případu a práci nacistické 

propagandy. Zmínky o rituálních vraždách vykonávaných Židy však sahají hluboko do 

minulosti, kdy kolovaly zvěsti, že Židé potřebují panenskou krev křesťanských dívek na 

vytvoření svého tradičního pokrmu – macesů, tento mýtus nebyl nikdy plně vyvrácen, a 

proto ho mohla nacistická propaganda hojně využívat pro očerňování Židů z rituálních 

vražd. 
219

 Mýtus rituálních vražd vznikl nejspíše kvůli rozdílným stravovacím návykům 

židovského obyvatelstva, konkrétně kvůli potřebě košer stravy, která je specifická svou 

úpravou masa a hlavně zabitím daného zvířete.
220

 „Jde o takový způsob zabíjení, kdy 

zvířeti určenému k následné konzumaci je jedním tahem nožem podříznuto hrdlo a ono 
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pak rychle zemře následkem vykrvácení.“
221

 Ač nacisté tento způsob zabití spojovali 

s Židy, tak stejným způsobem jsou zvířata zabíjena i v muslimských zemích, kde se 

však nepoužívá výraz košer, nýbrž halal
222

. Právě tyto pověry o rituálních vraždách 

měly za následek obvinění Židů, zde konkrétně Leopolda Hilsnera, který, jak již bylo 

zmíněno dříve, byl nejsnazší obětí, neboť se jednalo o člověka chudého, nevzdělaného, 

jenž byl vyřazen ze společenského dění obce. Kromě těchto aspektů, které by nejspíše 

v jiných případech zůstaly bez povšimnutí, proti Hilsnerovi byla i skutečnost, že již 

jedné dívce smrtí vyhrožoval. Konkrétně své bývalé přítelkyni Anně Benešové
223

, která 

se s Hilsnerem rozešla a našla si jiného. V dopise, který Anně adresoval, vyhrožoval, že 

padne pod jeho mečem ostrým i se svým milým.
224

 Právě zmínka o „meči ostrém“ 

nahrávala teorii o rituálních vraždách, které Rys ve své knize popisuje. Konkrétně u 

vraždy Marie Klímové popisuje: „Marie Klímová byla zabita proto, aby z ní byla 

získána krev, kterou potřebují Židé (nebo aspoň jistá část jich) k obřadním neboli 

rituálním účelům. Byla to vražda rituální.“ 
225

 Rys ani na chvíli nepochyboval, že se 

jedná o rituální vraždu. Coby zarputilý antisemita svou teorii o rituálních vraždách 

rozepisuje na dalších stránkách svého díla. Mimo jiné popírá, že by teorie o rituálních 

vraždách byla uměle vykonstruována, naopak tvrdí, že vše vzešlo z lidu, tím pádem lid 

mluví ze zkušenosti.
226

 Rys také tvrdě popírá veškerá tvrzení židovských rabínů, že 

jejich náboženství tyto praktiky rozhodně nedovoluje a s jistotou píše o značném 

množství křesťanů, kteří jsou zavražděni Židy pro rituální účely
227

. Ve svém tvrzení sice 

zmiňuje vzpomínky Bohuslava Balbína
228

, avšak konkrétním příkladům se vyhýbá. 

Dále se opírá i o německý časopis Deutsche Volksblatt, ve kterém vyšel údajný 

židovský oběžník, který potvrzoval, že způsob vraždy Anežky Hrůzové odpovídá přesně 

způsobu provedení vraždy za rituálním účelem.  „Tiskoviny židovské, neb na Židech 

závislé, prohlašovaly názor o rituální vraždě za hloupou pověru, vymyšlenou antisemity. 
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Mezi sebou mluvili však Židé zcela jinak. Pro ně byla rituální vražda skutečností, o níž 

dobře věděli. Svědčí o tom důvěrný oběžník, rozeslaný židovským obcím, jenž byl pak 

uveřejněn v časopise „Deutsche Volksblatt“, vycházejícím ve Pforzheimu v čísle ze dne 

18. února 1900. V tomto oběžníku se přiznává, že rozsudek, vynesený kutnohorskou 

porotou nad Hilsnerem,je spravedlivý. Dále se v něm uvádí: „Není nejmenší pochyby, 

že při zločinu v Polné byl dokázán košerácký řez a scházela krev – rovněž jako to, že 

hlava mrtvoly byla zahalena podle starožidovského obyčeje!“
229

 Rys taktéž popisuje 

nekalé praktiky, které Židé při vyšetřování vraždy Anežky Hrůzové užívali. Uvádí zde „ 

podplácení, zastrašování, ohrožování na životě a zdraví, hanobení a utrhačství, pomluvy 

nejhoršího druhu, vyhrožování, ovlivňování soudu mocnou tiskovou propagandou.“
230

 

Přičemž dle Ryse jsou tyto praktiky odsouzeníhodné a jsou jasnými ukazateli snahy 

Židů o zakrytí důkazů rituální vraždy.
231

 Dalšími důkazy uvádí Rys případy rituálních 

vražd, které se staly v minulosti. Můžeme zde nalézt příklad z roku 1470, kdy byl 

tridentskými Židy zavražděn křesťanský chlapec
232

.  Rys ve své knize taktéž dokládá 

snahy o nalezení zmínek o rituálních vraždách v Talmudu, které však byly neúspěšné.
233

 

„ O smyslu rituálních vražd kolovaly různé dohady a názory, jež se často vzájemně 

potíraly. Byla snaha nalézt doklady o tom v židovských náboženských knihách, hlavně v 

Talmudu, nelze však říci, že by toto bádání přineslo uspokojující výsledky. V Talmudu se 

sice mluví dosti často o tom, že křesťany je třeba zabíjet, ale to jen proto, že křesťané a 

vůbec Nežidé jsou považováni za zvířata, s nimiž je možno nakládat tak, jak se Židům 

zlíbí“
234

. O rituálních vraždách se Rys vyjadřuje jako o „židovském tajemství“, které je 

šířeno pouze ústním podáním a písemnou zmínku o něm nelze nalézt, jediný, kdo podle 

Rysa toto tajemství odkrývá, je hebrejský rabín Moldavo, který ve svém spise Záhuba 

hebrejského náboženství
235

 popisuje akt rituální vraždy a krvavé zvyky židovských 

Velikonoc.
236

 
237

 Celá kapitola týkající se rituálních vražd je založena pouze na 
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spekulacích a pověrách tradovaných mezi lidmi, Rys se zde, jako v celé své tvorbě, 

snaží očerňovat Židy, avšak schází mu prokazatelný důkazní materiál.  

5.1.3 Soud s Leopoldem Hilsnerem 

Největší prostor je v knize věnován soudu s obžalovaným Hilsnerem. Rys zde 

detailně popisuje jednotlivá stání, která u soudu proběhla. Jako jediná kapitola celé 

knihy je tato věnovaná soudním stáním prosta tendenčnosti, která je v celé knize 

značná.  

Soudní proces s Leopoldem Hilsnerem začal dne 12. září roku 1899 a byl 

přístupný veřejnosti, soudu předsedal značně zaujatý dvorní rada Ježek, rodinu Anežky 

Hrůzové zastupoval advokát Karel Baxa, Leopold Hilsner byl zastoupen Zdenkem 

Auředníčkem.
238

 Auředníček se případu věnoval opravdu intenzivně, pravidelně 

Hilsnera navštěvoval a studoval dějiny židovského náboženství. A právě díky studiu a 

pravidelným návštěvám došel k závěru, že Hilsner by takovéhoto činu nebyl absolutně 

schopen.
239

 Stejně jako všem, co s Hilsnerem sympatizovali, i Auředníček se stal obětí 

nevraživosti svého okolí. Kutnohorští občané mu znepříjemňovali život výhružnými 

dopisy, v nichž mu vyhrožovali smrtí, házením kamenů do oken a pošpiněním hrobu 

jeho otce.
240

 Při své návštěvě Polné měl dokonce střet se strážmistrem Klenovcem, 

kterého Rys ve své knize téměř vyzdvihuje. Je zde uvedena i pochvala rytmistra Průchy, 

kterou udělil strážmistru Josefu Klenovcovi: „V stejné době pokoušel se jeden ředitel 

továrny pohnouti Klenovce k vystoupení ze sboru četnictva, nabízel mu 50 000 korun a 

výhodné postavení, jestliže soudu označí místo Hilsnera jiného pachatele. Vědom jsa si 

své povinnosti, nedal se staniční velitel Klenovec zmásti ani zastrašováním ani lákavými 

nabídkami a učinil o něm vyšetřujícímu soudci služební oznámení. Výsledek toho byl, že 

onen ředitel továrny odsouzen pro pokus úplatkářství k osmidennímu vězení; a proti 

MUDr. Bulovovi vznesena byla státním návladnictvím žaloba pro vyděračství a 

nebezpečné vyhrožování dle § žák. 98 a 99 všeob. trestního zákona. Staniční velitel byl, 

jak v úvodu naznačeno, od nadřízeného zemského četnického velitelství vyznamenán 

pochvalným vysvědčením, na něž se svým svědomím může býti hrdým a jež mu pro 

všecky časy bude milou upomínkou na zvláštní spokojenost jeho představených a úctou 

                                                 

238
 Rys, J. Hilsneriáda a TGM. Praha: Zednářská korespondence, 1939. s. 44 

239
 Kolektiv autorů, Polná 1999, s. 44 

240
 Tamtéž 



   

 

41 

  

kamarádů.“ 
241

 Na rozdíl od Klenovce, který byl pro soud téměř hrdinou, zde Hilsner 

zastával roli zcela opačnou. Byl vykreslen jako asociál, povaleč, „vyžírka“, delikvent a 

člověk, co si nedokáže udržet žádné zaměstnání
242

.  

V procesu také vystoupilo množství svědků s výpověďmi proti Hilsnerovi, 

například Petr Pěšák, korunní svědek celého procesu
243

, který potvrdil Hilsnerův pohyb 

na místě činu. Dalším klíčovým svědkem byla Johana Vomelová, jejíž výpověď nebyla 

zdaleka usvědčující, avšak předseda soudu Ježek si ji upravil podle svého. Nebyla to 

však jediná upravená výpověď, velmi nevěrohodně působil i svědek František Cink
244

, 

jehož výpovědi se při vyšetřování a u soudu diametrálně lišily. Všech výše zmíněných 

nejasností, neurčitých spekulací a zmatených výpovědí využívá Hilsnerův obhájce 

Zdenko Auředníček, k podání zmateční stížnost k Nejvyššímu soudnímu a kasačnímu 

dvoru ve Vídni
245

. Auředníčkově  stížnosti bylo vyhověno a vídeňský soudní dvůr 

ustanovuje za místo konání druhého procesu město Písek. Tento proces byl zahájen 25. 

října 1900 a trval tři týdny, avšak i píseckým soudem byl Hilsner odsouzen k trestu 

smrti.
246

 Hilsner se dostává na svobodu až v roce 1918, kdy je císařem Karlem I. 

omilostněn a propuštěn na svobodu.
247

 Na svobodě si pak Hilsner mění jméno na Heller 

a deset let po svém propuštění, dne 8. ledna 1928, Leopold Hilsner v Rakousku 

umírá.
248

 

5.1.4 Angažovanost Tomáše Garrigua Masaryka v procesu 

s Leopoldem Hilsnerem 

Profesor Tomáš Garrigue Masaryk se s procesem seznamuje díky svému 

studentovi židovského původu Sigmundu Münzerovi a v podstatě okamžitě do něj 

vstupuje, což Rys ve své knize značně odsuzuje. „Při kutnohorském procesu uvedl 

obhájce Hilsnerův dr. Auředníček, že do procesu zasahovali lidé, kteří k tomu nebyli 

povoláni. Jedním z nich, na něhož však jistě dr. Auředníček nemyslil, byl profesor 
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Masaryk. Bývalo jeho zvykem, že se pletl do všeho, co budilo mimořádný veřejný zájem, 

aby svou osobu vysunul do popředí. Se zvláštní zálibou zabýval se věcmi, kterým vůbec 

nerozuměl, jako byl např. spor o Rukopisy. Zde to bylo ale něco zcela jiného. Masaryk 

byl vždy zvláštním přítelem Židů. Bylo to jednak z té příčiny, že sám byl po skutečném 

(nikoli matrikovém) otci židovského původu a jednak proto, že Židovstvo bylo v 

Rakousku živlem velmi mocným a dovedlo být uznalým k těm, kteří mu sloužili. Židé 

opatřili Masarykovi závratnou kariéru, čímž si ho úplně zavázali a on jim prokazoval 

takové služby, k nimž by se čestný člověk nikdy nesnížil.“
249

 Avšak v tomto se Rys, jako 

v dalších věcech mýlil. Masaryk byl a je všeobecně znám pro svou snahu duchovně 

povznést Čechy, přičemž víra v rituální vraždy se s jeho snahou neslučovala
250

, kromě 

této snahy Masarykovi také šlo o celkové vyřešení případu. Z toho důvodu také on sám 

celkem dvakrát navštívil obec Polnou. Své záznamy z obou návštěv sepsal do dvou 

brožur: první nese název Nutnost revidovati process Polenský, druhá se nazývá Význam 

processu pro pověru rituelní. Brožura Nutnost revidovati process Polenský byla vydána 

v listopadu 1899, avšak ihned po svém vydání byla zakázána pro svou kritiku soudního 

procesu
251

, avšak po intervenci sociálnědemokratických politiků Masaryk se ve svém 

díle velmi podrobně zabývá veškerými detaily vraždy, včetně zakřivení těla, které 

odpovídalo jisté manipulaci s mrtvolou
252

. Největší prostor je v Masarykově díle 

věnován tématu pomluv o rituální vraždě, které jsou podrobněji rozebrány výše. 

Masarykovi se podpora Hilsnera tvrdě vymstila, odsoudila ho nejen česká 

společnost, která byla zmítána antisemitskými náladami, ale hlavně jeho studenti, což 

vysokoškolského profesora velmi mrzelo. Nejen, že musel zrušit několik svých 

přednášek, ale nepostavila se za něj ani instituce University Karlovy.
253

 Pozadu 

nezůstala ani ústní lidová slovesnost. Například báseň Masaryčku, Masaryčku, jejíž plné 

znění je uvedeno v přílohách práce. 

Tyto výpady se však netýkaly pouze samotného Masaryka, ale také jeho rodiny, 

rozlícení studenti demonstrovali před jeho domem a jeho manželka Charlotta byla 

dokonce několikrát fyzicky napadena. I přes to však Charlotta byla tou, kdo Masarykovi 
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vymluvil emigraci, na kterou zcela vážně pomýšlel.
254

 Není bez podivu, že Jan Rys 

demonstrace proti Masarykovi podporoval a stavěl se na stranu studentů, kteří se 

k Masarykovi otočili zády. „Veliké rozhořčení pro Masarykovo stanovisko k 

Hilsneriádě zachvátilo také pražskou vysokoškolskou mládež. Masaryk byl profesorem 

Filosofické fakulty Karlovy university od roku 1882, kdy ho rakouská vláda poslala na 

pražskou universitu, aby degeneroval českou inteligenci. Masaryk svým způsobem 

vystupování dovedl ovlivnit a pro své názory získat značnou část posluchačů filosofické 

fakulty, ale většina jeho žáků mu nedůvěřovala a viděla v něm více povrchního 

vědeckého dryáčníka a politického agenta než skutečného vědce. Když však zasáhl 

Masaryk takto hanebným způsobem do záležitosti polenské rituální vraždy, odvrátili se 

od něho i jeho stoupenci z řad studentstva. Byly to tehdy pro Masaryka na universitě 

velmi horké chvíle.“
255

 Je patrno, s jakým potěšením mluví Rys o Masarykových 

„horkých chvílích“, které prožíval. Pro Rysa byl tento univerzitní profesor pouhým 

židomilem a židovským přisluhovačem, který se právě díky stykům s Židy stal 

československým prezidentem a mezinárodně uznávaným politikem. 

Kniha Jana Rysa Hilsneriáda a TGM, jak je patrno z textu výše, byla psána 

v nesporně antisemitském duchu, který je pro Rysův rukopis typický, a v němž je 

napsána i kniha další, a to Židozednářství - metla světa, kterému je věnována následující 

část práce.  

5.2 Židozednářství - metla světa  

Kniha Židozednářství – metla světa, vyšla v roce 1938 jako Rysova literární 

prvotina.  Leitmotivem tohoto díla je konspirační teorie, jež spojuje Židovstvo a Řád 

Svobodných zednářů. Tato teorie, která je popsána níže, byla, jako mnoho dalších 

nepodložených tvrzení, hojně využívána nacistickou propagandou a antisemity 

k dehonestaci židovského obyvatelstva v tehdejší společnosti. 

5.2.1 Pojem židozednářství 

„Tajné společnosti, v prvé řadě zednářstvo, jsou výhradní doménou vyvoleného 

národa. A zdůrazňuji: ZEDNÁŘSTVÍ NELZE ODLOUČITI OD ŽIDOVSTVÍ; zednář, 

není-li Židem, je talmudským Arijcem. Učení, zásady, činnost i cíle obou jsou stejné — 
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nerozlišuji jich tedy. Tito židomilové jsou také přiléhavě nazýváni »bílí Židé«.“
256

  Jan 

Rys však není jediným, kdo tyto dva pojmy chápe jako totožné. Odkaz na svobodné 

zednářství v textu musí být chápán jako stěží skrytá šifra pro židovství, případně Židy. 

Neboť nejpozději od tzv. Protokolů sionských mudrců platí, že zednářská lóže 

v antisemitském smýšlení je pojímána jako organizační forma židovského spiknutí 

k ovládnutí světa.
257

 V Protokolech je mimo jiné i definována role svobodných zednářů: 

„Kdo nebo co může překonat neviditelnou moc? A právě to je naše síla. Nežidovské 

svobodné zednářství slepě slouží nám a našim cílům, ale plán realizace naší moci, samo 

její vlastní sídlo, zůstává pro celý národ utajené.“
258

 Protokoly sionských mudrců, které 

se poprvé objevily v roce 1894, ze začátku vypadaly jako autentický dokument celého 

židozednářského spiknutí, avšak v roce 1921 byly odhaleny jako padělek, což však 

nezlomilo víru nacionálních socialistů v jejich pravost. Toto tvrzení podporoval i sám 

Adolf Hitler, pro kterého odhalení falešnosti bylo důkazem předstírané židovské 

vychytralosti, a tím i ověřením pravosti dokumentu.
259

 Pro něho a další nacionálně 

socialistické ideology jako kupř. Alfreda Rosenberga byly Protokoly vítaným základem 

jejich antisemitismu, z tohoto důvodu také platily za ústřední dokument nacionálně-

socialistické ideologie.
260

 Teorie židozednářského spiknutí byla také tématem dalšího 

dokumentu významného pro nacionální socialisty, a to Rosenbergova Mýtu 20. století, 

kde autor dokonce hovoří snaze židozednářů podkopat krok za krokem základy 

veškerého německého bytí.
261

 Jak již bylo zmíněno výše, tyto dokumenty, stejně jako 

Rysovo dílo Židozednářství - metla světa, měly za úkol podložit antisemitské teorie 

jejich tvůrců takovým způsobem, aby tyto teorie byly nejen pochopeny. Ale také, aby 

antisemitské nálady byly podporovány většinovou společností, čímž by došlo k 

dosažení cílů požadovaných autory těchto děl a jejich přívrženců. 
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5.2.2 Rozbor díla 

V předešlé kapitole byl zmíněn Rysův pohled na židozednářství obecně, 

komplexněji je tato problematika popsána v jeho díle Židozednářství – metla světa, 

kterému je věnována tato podkapitola.  

Již v úvodu díla Rys seznamuje čtenáře se svým pohledem na svět. Rys vnímá 

život jako nekončící souboj principů dobra a zla, kdy není možné vítězství ani jednoho 

z nich, neboť by došlo k zániku veškerého života.
262

  Přičemž je zde zároveň 

poukazováno na skutečnost, že ač absolutní vítězství není možné, je povinností člověka, 

aby pracoval na dosažení nejvyššího možného maxima dobra.
263

 Zároveň je však 

upozorňováno na nutnost poznání nepřítele, v tomto případě zlo, aby tak nedošlo k jeho 

vítězství. Rys dále zdůrazňuje odlišnost chápání zla civilizovaným člověkem a nižšími 

tvory, kteří se řídí čistě svými pudy, jež jsou však u člověka již potlačeny ve prospěch 

intelektu.
264

  Dle způsobu užití rozumu Rys rozděluje lidstvo na dvě kategorie: „A. 

První skupinu tvoří dravci a šelmy lidské společnosti, »silní jedinci« …Tito bez ohledu 

na všecky ostatní chtějí a jdou vzhůru přes mrtvoly. Svůj vzestup plánují chytráckým, 

mazaným využitím rozumu.  B. Druhá skupina, kterou tvoří ohromná většina lidí, 

používá svého rozumu k vytvoření podmínek klidného soužití se všemi. Tato většina jest 

však stále ohrožována nápady silných jedinců, kteří se snaží co nejvíce využíti 

schopností a práce všech ve svůj vlastní prospěch. A tato ohromná většina nedovede 

celkem však použíti svého rozumu ani k tomu, aby rozeznala nebezpečné nástrahy 

silných, aby postřehla lstivě zkrásněné zlo.“
265

 Toto Rysovo tvrzení o rozvrstvení 

společnosti lze vnímat jako teorii elit, kde se jedná o klasické rozdělení společnosti na 

vládnoucí a ovládané. Přičemž Rys druhou skupinu, tedy ovládanou většinu, rozděluje 

ještě do třech dalších kategorií. Dle Rysa totiž existují tři druhy lidí, a to jedinci, kteří se 

cítí v nebezpečí a vědí, že vše není v pořádku, ale pro svou záchranu nic nedělají. Tyto 

jedince Rys nazývá vlastenci zapadlí v demoliberalismu.
266

  Druhou skupinou jsou 

proletáři
267

. Proletáři jsou vedeni Židy nebo zednáři
268

, které také Rys označuje oněmi 
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silnými jedinci ze skupiny A
269

. Tito proletáři jsou se svou situací taktéž nespokojeni. 

Rys se jim vysmívá za nedostatek rozumu a pozorovacích schopností, neboť nevidí, že 

jsou právě těmito židozednáři okrádáni.
270

  Za třetí skupinu jsou označováni lidé, kteří 

nebezpečí odhalili a zároveň proti tomuto nebezpečí vedou přímý boj. Podle Ryse se 

jedná zejména o mladou generaci, která si začala budovat vlastní cestu novodobého 

národovectví, která povede k novému Československu.
271

 
272

 Vzhledem k tomuto 

rozvržení je jasné, že pro Rysa jsou největší hrozbou oni „silní jedinci“, kteří vedou 

společnost a využívají schopnosti a práce zbytku obyvatelstva.
273

 Tyto komploty, 

výhodné jen pro danou elitu společnosti, se podle Rysa odehrávají v lóžích takzvaných 

tajných společností, jejichž výkvětem je právě svobodné zednářství řízené židovstvím. 

274
 Toto spojení je poté nazýváno židozednářstvím a dle Rysa je jeho účelem rozvrátit 

fungující společnost, jelikož, jak je již zmíněno výše, se jedná o společnosti většinou 

tajné, tak Rys vybízí ke zveřejňování těchto spolků za účelem jejich odhalení a 

následnému znemožnění, k jehož účelu také vychází toto Rysovo dílo, jehož posláním je 

„seznámiti »nezasvěceného«, t. j. nezednáře, s podstatou, zásadami, činností a cílem 

svobodného zednářství, s jeho vlivy a zásahy do života kulturního, vědeckého, 

uměleckého, politického, hospodářského a veřejného vůbec.“
275

 K dosažení vytyčeného 

cíle Rys dokládá ukázky prací domnělých zednářů, aby přesvědčil takzvané nezednáře o 

své pravdě. Ač se tato jeho kniha tváří jako publikace informativní, a sám Rys byl často, 

povětšinou v pozvánkách tištěných v časopise Vlajka, označován za jednoho 

z největších odborníků problematiky židozednářství, tak je celá práce psána tendenčně 

v nezřídka očerňujícím a antisemitském duchu, jenž má za cíl dehonestaci Židů a 

údajných přívrženců zednářských lóží. Celá kniha stojí pouze na Rysových hypotézách, 

které jsou „podloženy“ citáty z prací, jejichž autoři jsou považováni za členy či 

přívržence řádu.  
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Ač sám úvod knihy je velmi podrobný a deskriptivní, tak Rys vše ještě rozebírá 

v části knihy věnované zednářství v jednotlivých státech, která následuje po první části, 

která je všeobecná a popisuje „nezasvěceným“ historii, definice, cíle, symboly a činnost 

celé organizace.  

Jelikož je pojem židozednářství obecně popsán v předešlé podkapitole, bude 

pozornost věnována především ukázkám z knihy, které poslouží pochopení Rysova 

vztahu k této problematice. Pro lepší orientaci v následných citacích, jež se tohoto 

tématu týkají, uvádím v přílohách práce seznam zkratek. 

Rys se ve svém díle často opírá o dílo „bratra“ Artura M. Tuma Patry Svobodné 

zednářství, jeho vznik a podstata, odkud jsou čerpány i informace podávané čtenářům o 

kritériích pro vstup do řádu Svobodných zednářů  „Proto předpokládá a vyžaduje od 

svých stoupenců, aby to byli lidé přiměřeně vzdělaní a zkušení, svobodní po stránce 

duševní i společenské, bezúhonní, dobré pověsti, povahově i hmotně čistí a správní, 

charakterní.“
276

 Ani zde však Rys neopomíná upozornit, že tato kritéria splňují z 80% 

Židé, přičemž užívá i expresivní výrazy výtečníci a zločinci
277

, kterých by se odborná 

práce měla vyvarovat, a které ukazují na autorovu zaujatost vůči dané skupině – řádu. A 

Rys tímto i popírá své tvrzení hned v úvodu knihy, že se jedná o práci informativní. 

Tento jev není ojedinělý a setkáváme se s ním v celé knize, kdy Rys mluví o 

zednářích značně hanlivě, například o sjezdu v Bruselu v roce 1936 se vyjadřuje značně 

hanlivě. „Také v září 1936 konalo se v Bruselu jakési mírové žvanění toho druhu, na 

které odjelo z Československa zvláštním vlakem 350 delegátů se zed\ br\ prof. Kozákem 

v čele, kde mlátilo prázdnou slámu a vydalo nějakou jalovou resoluci proti nepřátelům 

demokracie a kolektivního míru.“
278

  

Tyto tendence se projevují i v zápisech ze sjezdu konaném roku 1934 

v Lucemburku. „Sjezd AMI, konaný každoročně, byl roku 1934 v Lucemburku. 

Tentokráte se proměnil v slzavé údolí a vzdechy ubohých bratří žalovaly Velkému 

Staviteli Věčného Všehomíra, z něhož ostatně každý br\ kus v sobě nosí. Žalovali bratří 

úpěnlivě, že nejde na světě vše tak, jak by si přáli. Lidé mají ještě rozum a nechtějí se 

všude klaněti židovské hvězdě a zednářskému trojúhelníku. Br\ Jiří Sedmík o tom píše v 

čas. S\Z\ VIII—10 pod titulem »Krise v zednářství«. Nejprve projev zednářského 
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jemnocitu ze sjezdu AMI: Řád je v defensivě — bilance posledních let není příznivá — 

zednářství je potlačeno v Italii, v Maďarsku a v Německu. Na naše bratry ve Francii a 

ve Švýcarsku je silně útočeno. Ve Španělsku musí se mít zvláště na pozoru (1934! A to 

už bylo osm bratří ve vládě), v Portugalsku jsou pronásledováni. Na Balkáně, ve státech 

Malé Dohody, v Polsku, Holandsku, Lucembursku a v Belgii, zdá se, že náš svaz dovedl 

si udržet příznivější posici.“
279

 Rys poté velmi kritizuje zednářské protekcionářství 

zaměňované za pomoc bratru v nouzi
280

a propojení s politickými stranami, což je dle 

Rysa také příčinou výše uvedené „zednářské krize“. Největší kritiky se však dostává 

těmto spolkům za odmítání jakékoli rasové nesnášenlivosti a za apel na Společnost 

národů pro udělování azylu a přijímání emigrantů. Zde Rys zdůrazňuje povinnost 

jednotlivých národů se o existenci svých občanů postarat. Přičemž opět viní pány 

zednáře
281

 z ignorace středního stavu. Tato myšlenka, že členové tajných spolků (v 

tomto případě) či určité elity nebo národnosti mají prostředků i možností nadbytek, 

zatímco člověk střední a nižší vrstvy strádá, byla častým tématem mnoha historických 

konfliktů a lidových povstání. Lze ji najít v díle Mein Kampf Adolfa Hitlera, 

International Jew Henryho Forda i mnoha dalších.
282

 Tato myšlenka je určená právě 

středním a nižším vrstvám, jež tvoří většinovou společnost, a které jsou, ať už přímo, či 

podprahově nabádány k nutnosti změny v dané společnosti.  „Bezpodmínečně nutné jest 

však jednati: buďto, anebo. Třetí je zbabělost, která se v tolika státech už zle vymstila 

právě příslušníkům středního stavu. Málo jsou platné všecky krásné resoluce a 

parlamentní řeči, jsou-li skutky zastřeny kompromisy. Zednářská internacionála je ze 

všech nejnebezpečnější, protože rozvrací příliš tajně.“
283

 Výzvy k aktivizaci jsou 

následovány antisemitskými projevy, které jsou reakcí na zápis z konventu konaném 

v srpnu 1936.  „Kladivem vládl čestný V\M\ Dr. Julius Katz, jenž pozdravil přítomné 

vzletnou řečí. Náležitě nejprve strhal Nejj\V\M\ nafouklou, ale prázdnou prý parádu 

berlínské olympiády, zatím co zednářstvo pracuje tu pro skutečně lepší budoucnost 

lidstva. Nejjasnější tu zle hřímal před delegáty z různých končin světa. A tak prý, zatím 

co se v Berlíně hýřilo nádherou při cirkusáckých hrách, v zemi potlačující svobodu a 
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čest, úpí desetitisíce nevinných pro své poctivé přesvědčení v koncentračních 

táborech.“
284

 Na toto konto Rys reaguje slovy: „Oni jsou tak nevinní a sama obětavost 

pro to nevděčné lidstvo. Plné žoky zlata z Palestiny a z Haliče přinesli domácím 

národům, rozdávají je a v chudobě, z práce svých rukou mezi nimi žijí a oni je ještě 

nechtějí! Oni jsou tak zaujati těmi svatými ideály lidství, že nestrpí ani, aby ostatní 

národy se musely obtěžovat »vládou svých věcí« a přece nepochopení a nevděk jest jim 

údělem. Nebo takhle Makkabi a Hagibor, to je něco! Ale Olympijské hry všech národů 

světa, když je pár Židů v koncentračních táborech, přece nemohou imponovat 

zednářským Veleduchům!“
285

 V této souvislosti Rys ještě pohrdavě zmiňuje Edvarda 

Beneše, jenž je naopak Juliem Katzem vyzdvihován jako vzor udržující si naději a víru 

v humanitu.
286

 Edvard Beneš, jenž je Rysem i Vlajkou, často dehonestován, není však 

jedinou známou osobností osočovanou z účasti na židozednářském spiknutí. Je zde 

jmenován například Sigmund Freud, o jehož psychologické analýze se Rys vyjadřuje 

jako o pavědě
287

 a Freuda označuje za člena židovského zednářského řádu B’nai 

B’rith.
288

 Ve spojitosti s Freudem je zmiňován i fallický kult, jímž jsou podle Rysa 

zednáři doslova posedlí.
289

  

Z dalších světových osobností je za zednáře označován literát Lev Nikolajevič 

Tolstoj, který podle Rysova názoru, přispěl ke katastrofě ruského národa.
290

 
291

 V našich 

zemích jsou zednáři označované významné osobnosti jako například Jan Ámos 

Komenský, Josef Dobrovský, Josef Jungmann. Kromě Beneše, u něhož dochází 

k rozporu v tvrzení Tuma – Patry a Rysa, kdy Rys je o Benešově členství plně 

přesvědčen, zatímco Tuma – Patry se k této problematice staví spíše zdrženlivě a 

Beneše označuje za bratra bez zástěry
292

, jelikož jakožto státník musel z řádu vystoupit, 

vůči čemuž se Rys ohrazuje a na Benešově členství trvá. Kromě Beneše je ze státníků 

obviňován z členství v řádu taktéž i Tomáš Garrigue Masaryk. „U br\ T.-P. i v čas. S\Z\ 
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jest bývalý president Masaryk označován jako „br\ bez zástěry“. Prý se leckde umíněně 

šušká, že zednářem je. Nejen že šušká, ale systematicky a doloženě se tvrdí ve všech 

zahraničních publikacích, ve kterýchse uvádí i stupeň jeho zasvěcení, t. j. 30° — „Velký 

vyvolený Rytíř Kadoš“. Ovšem, Rukopisy, protináboženské boje, Hilsner, „Die 

Muttersprache ist mir nur ein Verständigungsmittel“12, realisti, zakázané slovanské 

Rusko a otevřené SSSR, osvobozenská legenda bez historického státního práva, ale 

s rodinným zaopatřeními nástupnictvím, oslavné práce všech jubilejních dnů ve všech 

lóžích a nejvíce v židovských IOBB, to vše dává dostatečné váhy oněm zprávám, které 

vyznívají pro Masarykovu příslušnost k zed\ řádu kladně.“
293

 

Rys se poté věnuje podrobnějšímu popisu jednotlivých lóží v ČSR a lóžím ve 

světě. Jak již bylo zmíněno výše, kniha je velmi obsáhlá a deskriptivní. Velmi podrobně 

jsou popsány nejen jednotlivé lóže a jejich členové, ale kniha obsahuje i zápisy 

z jednání spolků či citace z děl věnovaných dané problematice. Avšak nemůže být brána 

za publikaci odbornou, neboť je stavěna na bázi hypotézy a konspirační teorie, která 

není vědecky podložena. Odbornosti textu taktéž odporuje využití expresivních a citově 

zabarvených výrazů či vyjadřování autorových antisemitských názorů, které byly 

ukázány nejen v této kapitole, ale i kapitolách předchozích, a které se prolínají Rysovou 

tvorbou nejen v rovině literární, tak i publicistické.  

6 Poválečný osud Jana Rysa 

Jan Rys byl po válce souzen Národním soudem, kde se zpovídal ze svých 

zločinů z období svého působení ve Vlajce. Tento proces byl sice reflektován 

v tehdejších médiích, avšak byl spíše v pozadí soudních stání s protektorátní vládou či 

K. H. Frankem. Obžaloba, proces a následné rozsudky tedy popsány spíše ze zdrojů 

Národního archivu, dobový tisk využiji k případnému vykreslení dobové atmosféry vůči 

vlajkařům, která byla více než nepříznivá. Jak již bylo zmíněno v kapitole týkající se 

retribučních soudů, tato problematika je velmi složitá, neboť, jak víme, Jan Rys byl 

ideově nacionální socialista, byl však souzen i za období, kdy byla Vlajka zaměřena 

spíše fašisticky. 
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6.1 Jan Rys před Národním soudem 

Soudní proces s vedoucími činiteli Vlajky začal dne 20. května 1946 před Národním 

soudem na Karlově náměstí.
294

 „Žalobu zastupovali náměstci národního prokurátora v 

čele s dr. Vojtěchem Dlabáčkem, na lavici obžalovaných zasedli vedle sebe:  

Josef Rozsévač (Jan Rys, věk 45 let, redaktor a hlavní vedoucí Vlajky)  

Josef Burda (věk 53 let, majitel sázkové kanceláře, hospodářský vedoucí Vlajky)  

Jindřich Thun Hohenstein (věk 53 let, zemědělec, kulturní a ideový vedoucí Vlajky)  

Jindřich Streibl (věk 39 let, inženýr elektrotechnik, obchodník, člen ústředního vedení 

Vlajky) 

Václav Aleš Cyphelly (věk 46 let, doktor práv, advokát kulturní ideologický vedoucí a 

právní zástupce Vlajky)  

Jaroslav Čermák (věk 52 let, továrník, bývalý velitel Svatoplukových gard) 

 V nepřítomnosti byl souzen Otakar Polívka věk 43 let obchodní zástupce organizační 

vedoucí a tajemník Vlajky“
295

  

Dne 28. prosince 1945 bylo Ministerstvem vnitra podáno předběžné trestní 

oznámení na výše jmenované, jež je vinilo z trestních činů ve smyslu § 2 dekretu 

presidenta republiky ze dne 19. června 1945. 
296

 Jan Rys, vedený pod rodným jménem 

Josef Rozsévač, byl spolu s Josefem Burdou, Jindřichem Novotným a Jaroslavem 

Čermákem, přijat dne 4. ledna 1946 do pankrácké věznice do soudní vazby.
297

  

Trestní oznámení na výše zmíněné znělo následovně: „Ti všichni vědomě 

záměrně úmyslně v době zvýšeného ohrožení republiky t. j. od 21. května 1938 

soustavně a organizované ve velkém slohu a většinou po dobu několika roků 

podporovali a propagovali fašistické a nacistické hnutí a v téže době hlavně tiskem 

rozhlasem a zvláště na veřejných shromážděních schvalovali a obhajovali nepřátelskou 

vládu na území republiky a jednotlivé nezákonné činy okupačních úřadů orgánu jim 

podřízených, činím trestní oznámení, ježto všechna jejich počínání a jednání směřovala 

k tomu, aby rozvrátili právní, národní a státní vědomí čsl. lidu a zejména čsl. mládeže. 
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(…) Tím je dána skutková podstata §3. retribučního dekretu“
298

 Mezi obviněnými, tak 

mimo výše zmíněných, byli Mohamed například Abdalah Brikcius, Jaroslav Čermák, 

Hana Hradecká, František Melena, Oldřich Novotný, Julius Pachmayer, Jindřich Streibl 

nebo Emil Šourek.
299

 Obvinění bylo vydáno 3. ledna 1946 a hned následující den Byl 

Jan Rys (Josef Rozsévač), Josef Burda a Jaroslav Čermák dodáni do vazby pražské 

pankrácké věznice.
300

 Jan Rys žádal o právního zástupce ex offo. „Žádám o zřízení 

obhájce z moci úřední. Žádám, aby byl cestu dožádán jako svědek Lubor Moravec 

velkoobchodník v Brně a župní vedoucí Vlajky v Brně, který jest tamtéž zajištěn, o 

obsahu dopisu, který obžalovaný zaslal Moravcovi počátkem roku 1942. V tomto dopisu 

obžalovaný vysvětluje přirozený odpor českého obyvatelstva vůči německým okupantům.  

Tento dopis může býti v písemných dokladech, které byly Moravcovi zabaveny, Dále 

žádá, aby byl opatřen dopis od zajištěné Marie Jirouškové soukromnice v Podolí tomuto 

dopisu stěhuje obžalovaný Vojtěch o Musilovi, že je nemyslitelné, aby český národ žil v 

trvalém německém područí. Tento dopis zaslán byl začátkem roku 1939.“
301

Na základě 

této žádosti mu byl přidělen právní zástupce ex offo dr. Buben, jenž se snažil Rysa 

obhájit tím, že bylo jeho cílem ochránit český národ, neboť opravdu věřil v to, že 

okupanti to s nimi nemyslí zle, a navíc věřil, že politická situace se jen tak nezlepší.
302

 

Toto tvrzení je logické, neboť před soudem každý hájí svůj vlastní zájem, takže 

v žádném případě tyto výpovědi nelze brát jako fakta. Rys také žádal o výpověď K. H. 

Franka jako svědka
303

, který by mu tuto teorii dosvědčil. Což se již nedalo umožnit, 

neboť Frank byl mezitím již popraven.  

Od začátku procesu bylo vyslechnuto okolo 200 svědků včetně členů 

protektorátních vlád, vedoucích členů NS, Rysových spoluvězňů z Pankráce, ale i K. H. 

Franka nebo sicherheitsdienstu, tyto však byly čteny z výslechových protokolů.
304

 O 

výpovědích svědků informoval také deník Svobodné slovo „Včera v pátý den slyšení 

vypovídali svědci o činnosti Vlajky. Nejvýraznějším z nich bylo svědectví dr. Jaroslava 
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Čecha z Benešova,  jenž měl v letech 1938 a 1939 jako úředník policejní zpravodajské 

ústředny v referátě činnost Vlajky. Vlajka,  jak uvádí svědek, za druhé republiky 

vydávala směrnice a tajné pokyny, připravovala ozbrojený puč a atentáty a 

doporučovala svým členům opatřit si zbraně.  Nejhnusnější útoky Vlajky byly vydávány 

na ilegálních letácích podepsaných Maffie nového Československa - Vlajka v. r.  1938 a 

1939. Svědek vypovídá též a o tom, že Vlajka měla styky se španělským fašistickým 

vyslancem v Praze a předkládá soudu fotografii,  na níž jest ve společnosti španělského 

vyslance inž. Streibl a Vojtěch Musil, nazývaný v té době českým Streicherem
305

.  Musil 

přijímal od Vlajky z Československa zvláštní důvěrné informace, jež redigoval Rys a 

zasílal mimo jiné též do Polska. Vlajku vedl Rozsévač, jenž v té době počal používat 

krycího jména Rys a Thun-Hohenstein. Soud pak přistupuje ke čtení článků 31. srpna 

1939 uveřejněných ve Vlajce,  jejichž souvislosti prokurátor dovozuje, že známý 

profesor Jan Vrzalík a Stanislav Sousedík byli v té době odvolání z Národního 

souručenství, kam byli delegováni, aby informovali ústředí Vlajky o tom, co se v 

Národním jsou čerstvý děje, a jak později Rozsévač také přiznává, aby zastupovali 

zájmy Vlajky.  Na otázku prokurátora potvrzuje, že došlo k rozporu mezi uvedenými a 

ústředním vedením Vlajky, protože Vrzalík a Sousedík nevykonávali to, co se od nich 

žádalo, a byli z Vlajky vyloučení.  Sousedík byl později zajat Němci a poslán do 

koncentračního tábora. Otázka,zdali Rozsévač udal Sousedíka, zůstává nevyjasněná.“306 

Tehdejší periodika pak informovala o tomto soudním přelíčení většinou velmi 

ráznýma způsobem, výjimkou nebyly titulky typu „Vlajka byla tlupu vyděračů a 

zrádců“
307

 Vlajkaři se také zpovídali například i ze zanechání obrovských dluhů. O 

finanční situaci vypovídal u soudu také Rys. „O finančních záležitostech jsem se 

nezajímal, nýbrž přenechal jsem tyto záležitosti Burdovi, kterému jsem plně 

důvěřoval.“
308

 Toto však bylo bezpochyby jedno z lehčích obvinění. Vlajkaři se museli 

zpovídat z činů mnohem závažnějších, navíc se také museli vyrovnávat i s obrovskou 

nenávistí ve společnosti, kterou rozpoutal dobový tisk, jenž je, mimo jiné, označoval 

„nejhnusnější zrádci národa“. Milan Nakonečný vlajkaře a jejich činy často obhajuje a 

vůči retribučním soudům se staví velmi kriticky, přičemž leckde má i pravdu. Avšak, 
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jako každá mince má dvě strany, tak i pravda je dvojsečná, a my, i kdybychom chtěli 

sebevíce, nemůžeme tyto situace objektivně hodnotit z dnešního pohledu. 

7 Rozsudky nad Janem Rysem a vedoucími členy 

Vlajky 

„Prokurátor navrhl všem obžalovaným trest smrti, ale na vynesení rozsudku se čekalo 

plných 14 dní. Rozsudek byl vynesen až 27. června 1916 v 8:30 hod. a zněl takto: Rys, 

Burda, Čermák a nepřítomný Polívka byli odsouzeni k trestu smrti. Thun – Hohenstein 

byl odsouzen na doživotí, Cyphelly na dvacet a Streibl na 8 let vězení“
309

 Po vynesení 

rozsudku měli odsouzení možnost odvolání, jelikož však trest smrti musel být vykonán 

do dvou hodin, měli již odsouzenci svá odvolání připravena. Milost však nedostali, a tak 

Byli Jan Rys, Josef Burda a Jaroslav Čermák popraveni oběšením.
310

 Všichni popravení 

byli v tichosti a bez přítomnosti veřejnosti zpopelněni. 

 

Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na osobnost Jana Rysa, jenž je dodnes 

postavou velmi kontroverzní, což je způsobeno především jeho tvorbou a názory, 

kterým se tato práce mimo jiné věnovala.  

Jan Rys byl předním činitelem fašistické organizace Vlajka, což se projevilo 

nejen v tvorbě periodika Vlajka, ale i v jeho tvorbě literární. Cílem této práce bylo 

charakterizovat postavu Jana Rysa jakožto vedoucího fašistické organizace Vlajka a 

šéfredaktora ústředního deníku hnutí Vlajka, tak i jako autora literárních děl Hilsneriáda 

a TGM a Židozednářství – metla světa.  

Jan Rys byl vedoucím představitelem Vlajky v letech 1939 – 1942, kdy byl 

zároveň i šéfredaktorem ústředního deníku totožného názvu. Pod Rysovým vedením se 

Vlajka nejen radikalizovala, ale také se stala trnem v oku Emanuelu Moravcovi, což 

bylo likvidační nejen pro Vlajku, ale i pro Rysa samotného, neboť zbytek války strávil 

nejprve v Terezíně a poté v Dachau jako takzvaný „čestný vězeň“.  
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Po konci války stanul Jan Rys spolu s dalšími čelními představiteli Vlajky před 

Národním soudem, kde byla čtena rozsáhlá obžaloba, jež Rysa obvinila ze zločinu proti 

státu a zločinu udavačství (v práci výše zmíněné Rysovo udání Emila Sirotka jako 

svobodného zednáře). Ač Rys i ostatní vlajkaři obžalobu popírali, byl dne 26. června 

1946 přes veškerou snahu Rysova obhájce, dr. Bubna, Jan Rys, vlastním jménem Josef 

Rozsévač, odsouzen k trestu smrti oběšením.   

Summary 

In my diploma thesis I have focused on the personality of Jan Rys who is 

thought to be a very controversial character mainly caused by his work, opinions  which 

this thesis concentrates on. 

Jan Rys was the main character of a fascist organization Vlajka, which reflected 

not just in the journal work Vlajka, but also in his own literary work. The aim of this 

thesis was to characterize Jan Rys as a leader of the fascist organization and an editor in 

chief of the central paper Vlajka as well as an author of literaturary works of Hilsneriad 

and TGM and Jew freemasonry –whisk of world. 

He was a leading representative of Vlajka in the years from 1939 until 1942, at 

the same time he was also an editor in chief of journal of the same name. Under his 

leadership Vlajka did not just radicalized, but became the main target for Emanuel 

Moravec, which became liquidating for Rys himself as he spent the rest of war at first in 

Terezin and after that in Dachau as a socalled „honest prisoner“. 

After the end of war Jan Rys ended up among other leaders of Vlajka at a National 

court, where an extensive indictment was read, which accused Rys of a crime againts 

the state and a crime of whistle-blowing (in the work formerly mentioned Rys´ratting of 

Emil Sirotek as a free mason). Despite denying their indictment and despite a massive 

effort of his defender Rys was 26th June sentenced to death by hanging.  
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Příloha č. 1: Zápis o žádosti Jana Ryse k vyslechnutí K. H. Franka  

Zdroj: NA NS Karton  17 
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Příloha č. 2: Foto Jana Ryse 

Zdroj: NA NS Karton 21 
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Příloha č. 3: Seznam nákladů trestního řízení s vedoucími činiteli Vlajky 

Zdraoj: NA NS Karton 21  
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Příloha č. 4: Proces s vedoucími činiteli ČNST Vlajka 

Zdroj: ČTK 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Seznam zkratek ke knize Židozednářství metla světa 

Zdroj: RYS, Jan. Židozednářství, metla světa. Svazek 2. Praha : Zednářská 

korespondence, 1938.  

 

AIU ― Alliance Israélite Universelle ― Všežidovská (všeobecná židovská) 

aliance. 

AMI ― Association Maçonnique Internationale ― Mezinárodní zednářské 

sdružení. 

b\, br\ bra\― bratr zednář; bb\ ― bratři zednáři. 

b\tab\ ― bílá tabule; také jen b.tab. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Rys-Rozs%C3%A9va%C4%8D
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Čas. DdR ― časopis »Die drei Ringe«, měsíčník G\ L\ Lessing německých 

zednářů v ČSR. Číslice římská ― ročník, číslice arabská ― číslo sešitu. 

Např. Čas. 

DdR V ― 3. 

Čas. S\Z\ ― časopis »Svobodný zednář«, měsíčník NVLČs. Číslice římská 

― ročník, číslice arabská ― číslo sešitu. 

Ct\M\ ― Ctihodný mistr, Mistr lóže, též stoliční mistr. 

d\, D\ ― Dílna. 

D\ ― Dozorce, V\D\ ― Velký dozorce. 

»DH« ― le Droit Humain, smíšené či adoptivní zednářství »Lidské 

Právo«. 

»DL« ― »Dílna lidskosti«, býv. V\ L\ v ČSR, splynula s NVLČs. 

Expr\ ― expresident, býv. či deputovaný president IOBB-lóží. 

FZAS ― Freimaurerei »Zur aufgehenden Sonne«, zednářství 

»U vycházejícího slunce«. V ČSR organizuje hlavně emigranty. 

G\L\ ― Grand Loge, velká Lóže. G\L\de Fr\ ― Grande Loge de France, 

Velká lóže Francouzská. 

G\O\ ― Grand Orient, Velký Orient. G\O\de Fr\ ― Grand Orient de 

France, Velký Orient francouzský. 

G\L\ ― Grossloge, Velká Lóže. 

IOBB ― Independent Order B’nai B’rith, Nezávislí řád Synů Svazu = 

Starého Zákona. 

JAK, l\JAK ― lóže »Jan Amos Komenský«. 

J\N\V\M\ ― Jasný Náměstek Velkého Mistra. 

konf\ ― konference (např. Konf\I. st\ ― Konference I. Stupně). 

Kr\ ― Kroužek (zednářský). 

K\U\, K.U., KU ― Královské umění = zednářství. 

l\ ― lóže (jedna), ll\ ― lóže (více). 

M\ ― Mistr. 

Nejj\V\M\ ― Nejjasnější Velký Mistr. 

N\V\L\Čs\ nebo jen NVLČs. ― Národní Velká Lóže Československá. 

O\― Obřad. O\S\St\a P\ ― Obřad Skotský Starý a Přijatý. Též: obř\ ― 

obřad, obř\ pr\ ― obřadná práce (např. I.st\ ― prvního stupně). 

ob\ ― obedience. 

o\ l\ ― obyčejného letopočtu, tj. křesťanský letopočet od nar. Kristova. 

or\ ― orient, východ = místo, odkud vychází zednářské světlo, znamená 

sídlo lóže; např. or\ Praha = v Praze. 

pr\ ― práce. 

Pres\ ― President, u lóží IOBB. 

P\S\ ― Pravé Světlo = židovský letopočet od stvoření světa. Je označován 

jako »Pravé Světlo« na rozdíl od křesťanského »obyčejného letopočtu«. 

Ř\ a dok\ d\ ― Řádná a dokonalá dílna. 

s\ ― sestra, ss\ ― sestry. 
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z\, zed\ ― zednář, zednářský, zednářství, zednářstvo. 

z\(zed\) kr\ ― zednářský kroužek. 

 

Příloha č. 6: Ukázka výslechového protokolu 

Zdroj: NA NS Karton 19 
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Příloha č. 7: Pohlednice karikující Edvarda Beneše 

Zdroj: Vlajka 195, 28. 8. 1940 -  NA NS Karton 20 

 

 


