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Úvod

Ve své práci sleduji životní osudy a zejména novinářskou činnost Jana
Scheinosta, odsouzeného za svoji aktivistickou publicistickou činnost v období
Protektorátu Čechy a Morava Národním soudem. Tyto očistné procesy, které
rozhodovaly o vině a nevině těch, kteří spolupracovali s německými okupanty,
probíhaly v celé společnosti.

K volbě tohoto tématu mě vedl dlouhodobější

zájem o období let 1939 - 1945, které patří k jedněm z nejtemnějších úseků
našich moderních dějin. Těžkou zkouškou v něm prošel i novinářský stav a
základní principy tohoto povolání. Je to doba, která navzdory soustředěnému
vědeckému zájmu, stále nabízí dosud nezpracovaná témata .
Pokud jde o vlastní postup práce, snažil jsem se na základě archivních
pramenů a zachovaných dokumentů sestavit základní Scheinostův životopis,
doplněný případně o útržkovité informace, které o tomto sušickém rodákovi
poskytuje existující literatura. V úvodní části se zabývám
činností

do

roku

1939.

Alespoň

ve

stručnosti

se

Scheinostovou

snažím

postihnout

Scheinostovo členství v NOF a také základní ideje českého fašismu, které
významně

formovaly

Scheinostovy

názory.

Rovněž

se snažím

sledovat

Scheinostovy kontakty s katolicismem.
V hlavní části celé práci jsem se zaměřil především na období
Protektorátu Čechy a Morava. Vzhledem k tomu, že jádrem mé práce je
především novinářská a jiná (aktivistická) činnost Jana Scheinosta v období
protektorátu, věnoval jsem značný prostor tomu, jak v tomto období fungoval
na českém území legální tisk, zvláště pak omezování a určování jeho obsahu
prostřednictvím různých cenzurních nařízení protektorátní správy a německých
úřadů. Domnívám se totiž, že jedině dokonalé osvětlení těchto mechanismů
může vést k pochopení vzniku a podoby většiny článků tzv. aktivistických
redaktorů, v tomto konkrétním případě Jana Scheinosta.
Jedním z nej důležitějších zdrojů byly vlastní Scheinostovy texty,
především články, které uveřejňoval nejčastěji v Lidových listech a později
Národní politice. Ve své práci se snažím zachovávat chronologický postup,
jako logicky souvislé celky ponechávám části zabývající se cenzurou a také
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pokus o analýzu toho, jakým způsobem v protektorátních článcích Scheinost
využíval k působení na českou veřejnost náboženské tématiky.
Zpracování historicko-politického pozadí protektorátního období mi
usnadnila řada kvalitních titulů, vesměs z poslední doby.
Pro novináře propagující veřejně nacistické ideály a začlení Čech a
Moravy do Říše požívám ve své práci pojem aktivistický. 2 Tento postoj tvoří
jeden ze tří stupňů, či forem chování zařazovaných pod souhrnné označení
„kolaborace". 3
„Český legální tisk je za nacistické
úpadku žurnalistiky.

okupace svědectvím

nejhlubšího

Mezi aktivistickými novináři byly ale značné rozdíly a

tak se pod tímto označením často ocitají vyslovení zrádci, udavači a agenti
německé tajné police vedle přesvědčených fašistů ale i obyčejných lidí, jimž
diktoval propagandistické řádky obyčejný strach.

Hlavním smyslem a cílem

této práce je přiblížit cestu Jana Scheinosta.

1

Vedle legálního na českém území existoval i tisk ilegální. Vedle toho vycházel v protektorátu
i tisk německý, který se řídil odlišnými pokyny a nařízeními než legální tisk český.
" Aktivistický ve smyslu „...přizpůsobeníse
německým zájmům v očekáváni
německého
vítézstvr In: Maršálek, P.: Protektorát Čechy a Morava. Praha, 2002 s. 193
3
V protektorátu lze rozlišit tři formy kolaborace, totiž kolaboraci z ideologického, tedy
fašistického, nacionálněsocialistického nebo antisemitského přesvědčení, aktivisté, aktivistické
přizpůsobování se německým zájmům v očekávání německého vítězství a spolupráci
s okupační mocí až do vytouženého vítězství spojenců, aby se zabránilo ještě něčemu horšímu.
In: Brandes, D.: Češi pod německým protektorátem. Praha, 2002, s. 477
4
In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let
1 9 3 9 - 1945. Praha, 1980 s. 68
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1. Jan Scheinost, jeho života a činnost do roku 1938

Jan Scheinost se narodil 23. února 1896 v Sušici 5 . Otec František Václav
Scheinost byl podnikatelem 6 , zemřel v roce 1919. Matka Jana rozená Ryplová
zemřela

v roce 1921 v Kočkovicích na Slovensku. Jan Scheinost vychodil

v Sušici obecnou školu, poté absolvoval nižší gymnázium v Mladé Boleslavi.
Odtud přešel na vyšší gymnázium do Prahy, kde v roce 1915 maturoval. Po
završení středního vzdělání Scheinost narukoval. 7
v roce

Do civilu byl propuštěn

1920. Ve vojenské službě dosáhl hodnosti kapitána v záloze. Po

propuštění z armády se Schienost přihlásil na Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze. Zde absolvoval zhruba osm 8 semestrů studia

historie.

Scheinost se poté vrátil do Sušice, kde nastoupil na místním reálném gymnáziu
jako suplující profesor. Po třech letech v Sušici se vrátil do Prahy a nastoupil od
roku 1923 jako prokurista v nově založeném nakladatelství Ladislava Kuncíře. 9
Toto nakladatelství prosazující „ b o j o v n ý katolický ediční program"10
Voršilské

ulici.

Scheinostovi

sídlilo ve

sympatie k fašismu ho dovedli k členství

v Národní obci fašistické, kde vykonával po dva roky (1925 - 1927) funkci
generálního tajemníka. Scheinost byl ženatý" s Blaženou rozenou Sedleckou,
s níž měl tři děti. 12
Novinářskou činnost zahájil Scheinost na regionální úrovni již v roce
1918 přispíváním do Sušických listů. 13 Poté, co přestoupil do Československé

5

In: A M V 301 - 87 - 2, s. 3
Zabýval se výrobou sirek, převzal tzv. „Horní sirkárnu" v Sušici, založenou jeho otcem
Vojtěchem Scheinostem. Vojtěch Scheinost zahájil ruční výrobu sirek v Sušici už v roce 1839 a
j e považován za zakladatele sirkařského průmyslu v Sušici (dnes společnost SOLO). Podle
Dolejšího (In: Noviny a novináři, s. 141) byl Jan Scheinost dítětem nemanželským ale
adoptovaným.
7
Během let 1915 - 1920 Scheinost postupně sloužil u vozatajského praporu č. 8. v Praze, u
střeleckého pluku č. 29 a československého pěšího pluku č. 108. In: AMV 301 - 87 - 2, s. 3
8
In: A M V 301 - 8 7 - 2 , s. 63
9
V tomto zaměstnání zůstal asi pět let In: AMV 3 0 1 - 87 - 2 , s. 64
10
In: Zach, A.: Stopami pražských nakladatelských domů. Praha, 1996. s. 25
11
in. A M V 301 - 8 7 - 2 , s. 187 Datum svatby nezjištěno.
12
Eva (narozena v roce 1919), Lucie (narozena 1927) a Jan (narozen 1930).
13
týdeník Národní demokracie.
6

9

strany lidové, věnoval se tiskovinám této politické strany. 14 Od roku 1924 je
evidován v Syndikátu československých novinářů 15
Poté, co Scheinost opustil NOF vydával měsíčník (později čtrnáctideník)
Stěžeň 6 . Byl rovněž šéfredaktorem oficiálního tiskového orgánu NOF - Říšské
stráže. 17 Později řídil také Fašistické listy. 18 V roce 1929 nastoupil jako
redaktor Lidových Listů, od roku 1933 pak v t é m ž e titulu zastával pozici
šéfredaktora. V tomto zaměstnání 19 zůstal až do 1. května 1943, kdy byl
jmenován šéfredaktorem Národní politiky.
Po konci první světové války v roce 1918 vstoupil do strany Národně
demokratické 2 0 , zanedlouho však přestoupil do československé strany Lidové,
jejímž „barvám" zůstal pak už věrný. Se stranou Lidovou vstoupil v roce 1938
do Strany národní jednoty. Po rozpuštění strany Lidové v roce 1939 se stal
členem Národního souručenství, v letech 1940 - 1942 byl členem jeho výboru.
V roce 1918 byl krátce členem tělovýchovné organizace Sokol, po vstupu do
Československé strany lidové přestoupil do podobného hnutí Orel.

1.1

Členem Národní obce fašistické

Ve dvacátých letech minulého století vzbuzovala rodící se nová fašistická 21
ideologie v mnohých lidech sympatie a znamenala i určitou alternativu
k tradičním státním zřízením. Ve svém programu přinášela prvky, které byly
schopny oslovit o osobnosti rozdílných sociálních i společenských vrstev. 22
V ČSR se objevilo, zejména po té, co fašismus uspěl v Itálii 23 , hned několik
14

V Sušici založil týdeník Stráž Pošumaví. Během práce pro Kuncířovo nakladatelství
přispíval do Durychova čtrnáctideníku Rozmach (od 1.10. 1923), současně (od 1. července
1924) působil jako pražský redaktor Olomouckého Našince - orgánu Čsl. strany Lidové
v Olomouci. V této době (1924) uváděl měsíční plat 2000 korun.
15
Přihláška nese datum 17. listopadu 1924. (viz přílohy)
16
Scheinost vydával Stěžeň v letech 1928 -1929.
17
In: Dějiny české žurnalistiky, díl 111, s. 170.
18
Tamtéž, s. 173.
19
Vedle Lidových Listů přispíval Scheinost i do Lidu a Pražského večerníku. Byl také
tiskovým šéfem ČSL pro Čechy. Viz AMV 301 - 87 - 2, s. 5
2U
Podle svých slov přitáhla Scheinosta do Národní demokracie osobnost Viktora Dýka. Když
ale zjistil, že strana „nejevila dosti zájmu o náboženské otázky a práva katolíkůdal
přednost
Československé straně lidové, viz AMV 301 - 87 - 2 , s. 65
21
Fašismus se šířil v Itálii, později se pod toto označení dostala řada hnutí a režimů, které se
často výrazně lišily. Gregorevič stručně charakterizuje fašismus jako: „v teorii i praxi politický
volunatrismus."
(In: Kapitoly o českém fašismu: s. 14). Od fašismu je třeba odlišovat zejména
německou formu, tzv. národní socialismus - nacismus.
22
V prvorepublikové ČSR to byla např. radikální mládež, část legionářů,ale i zástupci
podnikatelských nebo katolických kruhů.
21
Benito Mussolini jmenován předsedou vlády v roce 1922.
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pokusů

o

založení

obdobného

hnutí 24 .

Sloučením

těchto

různorodých

organizací v roce 1925 vznikla Národní obec fašistická.
Jan Scheinost vstoupil do NOF v roce 1926, jejím členem byl do roku
1928-\
Podle

Organizace byla vedena legionářským generálem Radolou Gajdou.
svých

slov

nacionalistickému

Scheinost

charakteru,

hospodářský

program

dorozumění

mezi podnikatelem

pracujících."2ó
korporativním

do

NOF

jednak

italského fašismu,

vstoupil

proto,

že

jednak
ho

kvůli

upoutal

jeho

„sociálně

který sliboval odstranili třídního boje,

a zaměstnancem

a zvýšení

sociální

úrovně

Český fašismus se v této době po vzoru Itálie volal po
státu,

založeném

na

podpoře

stavů,

vynikal

silným

nacionalismem a důrazem na národní tradice. Širší teoretická základna však
tuzemskému fašismu chyběla. Politické myšlení českých fašistů
ve svých koncepcích

zmatené, prodkladné

a nelogické. "

27

bylo prostě

Český fašismus se

spíše jen snažil napodobovat světové předobrazy, což místy vedlo k tomu, že
byl „ až humorně působícím

plagiátem

svých větších vzorů. "

28

Osobnost typu

Jana Scheinosta byla vzhledem k jeho vzdělání a přehledu v tomto hnutí spíše
výjimkou. Scheinostovi články lze také vedle prací Františka Bauera považovat
za vrcholy teoretické produkce českého fašismu druhé poloviny dvacátých let. 29
Přes svoji snahu stát se respektovanou a konzistentní politickou silou
zůstal fašismus v českém prostředí v době první republiky vždy na samém
okraji jako uskupení nestabilní a do značné míry extremistické. Radikalismus,
který

byl

dalším

z proklamovaných

fašistických

požadavků,

vedl

vedle

pořádání bouřlivých shromáždění, pouličních bitek apod. i k akcím vyloženě
protizákonným. Jakožto jeden z vrcholných zástupců NOF byl Scheinost
spojován prakticky

s každým

pochybným

podnikem, který toto sdružení

provázel. V roce 1927 se tak dostal před soud v souvislosti s tzv. Sázavskou
'

30

aférou . Jan Scheinost se útoku na ministerského radu Vorla neúčastnil, byl
24

Např. Červenobílí, Národní hnutí.
Členství v N O F podle Scheinostovi výpovědi nepřerušilo příslušnost k Československé
straně lidové. In: A M V 301 - 87 - 2, s. 4
26
ln: A M V 3 0 1 - 8 7 - 2 , s. 63
27
In Gregorevič, M.: Kapitoly o českém fašismu. Praha, 1995 s. 61
28
Tamtéž, s. 12
29
Tamtéž, s. 47 - 48
1(1
Sázavská aféra - 23. srpna 1927 přepadla skupina fašistických sympatizantů ministerského
radu z ministerstva obrany dr. Vorla na letním bytě v Sázavě. Útočníci si s použitím zbraní
vyžádali vydání spisů týkající se kárného procesu s generálem Radolou Gajdou. Policie
pachatele dopadla a postavila před soud. Scheinost se akce neúčastnil, byl však obviněn z toho,
25
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však obžalován kvůli nadržování pachatelům. Soud ho pro nedostatek důkazů
osvobodil.
Tato zkušenost společně s neustálými spory a nejednotností hnutí,
které se stále častěji uchylovalo k extremismu, vedla Scheinosta k tomu, že se
s N O F v roce 1929 rozešel a dal se plně do služeb Československé strany
lidové. Sympatie k fašismu v druhé polovině 20. let se mohou jen těžko
spojovat s pozdější

Scheinostovou činností za Protektorátu, na druhou stranu

jeho tehdejší postoje naznačují dlouhodobé priority - nacionalismus, národní
tradice, i ochotu vybírat argumenty podle aktuální potřeby. Fašismus totiž
charakterizuje nestabilizovanost učení umožňující „ ...jeho stálý tok"31 tak, že,
....fašismus

který by nezradil a neopustil. "32

nemá jediný stálý článek,

1.2 Šéfredaktorem Lidových listů
Po té co se Scheinost rozešel s fašismem našel uplatnění v tiskových orgánech
Československé strany lidové. Tato strana, vzniklá v roce 1918, byla tradiční
středovou silou, která byla vletech

1921 -

1938

pokaždé účastna při

sestavování vlády. Měla tehdy zhruba 8-10% podporu voličů, orientovala se
zejména na venkov a otázky spojené s římskokatolickou církví. Jejím hlavním
představitelem v tomto období byl Jan Šrámek
Ústředním orgánem strany, jejíž politika na přelomu 20. a 30. let
„kolísala

mezi linií Hradu až k sympatiím

s fašismem. "33 byly Lidové Listy. 34

Jan Scheinost nastoupil do redakce Lidových Listů v roce 1929 na přímluvu dr.
J. Preisse 35 , ředitele Živnobanky a jednoho z mecenášů listu. Scheinost si zde
za 14 let svého působení získal postavení, stal se hlavní postavou určující styl
deníku, stal se s listem „ takřka srostlý".

36

Jeho nástup je hodnocen jako

výrazná změna. Zatímco dříve Lidové Listy referovaly vesměs střízlivě a

že se podílel na přípravě celého podniku. Soudu se obvinění vůči Scheinostovi nepodařilo
prokázat a osvobodil ho. In: 225 - 1278 - I s. 292
31

In: Gregorevič, M.: Kapitoly o českém fašismu. Praha, 1995 s. 16
Tamtéž
33
In: Dolejší, V.: Noviny a novináři: Z poznámek a vzpomínek. Praha, 1963, s. 1 4 0 - 1 4 3
34
Lidové Listy od roku 1922 orgánem Lidové strany, v roce 1934 spojeny s deníky Lid a
Pražský večerník. Náklad - Nedělní Lidové listy: 27 000 výtisků. Jinak 14 000. Připojen
časopis Venkovan. In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v
Českých zemích z let 1939 - 1945. Praha, 1980, s. 202
35
In: Dějiny české žurnalistiky, díl III, s. 173
36
In: A M V 3 0 1 - 8 7 - 2 , s. 69
32
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nepouštěly se do žádných „ hurá akcí"i7,

Scheinost se nebál experimentovat a

snažil se list pozvednout.
Lidové Listy logicky především odrážely politiku mateřské strany.
Významnou změnu znamenal odchod T. G. Masaryka z prezidentského úřadu.
Nástup pragmatického Beneše, který nebyl zatížen osobními antipatiemi proto
znamenal

i příklon

se v Lidových
objevuje

ktzv.

politice Hradu. Pod

Listech později

požadavek

důsledné

Scheinostovým

při ohrožení země sousedním
obrany

republiky,

mnichovských událostech pak kritika spojenců a vlády

17

na
38

podzim

vedením

Německem
1938

.

Scheinost měl být například inspirátorem vydávání Rodokapsů v nakladatelství Universum,
j e h o ž byl spolumajitelem. Rodokapsy byly schválené církví, měly jakousi závaznou mravní
normu. „ Vjednom svazku může být jen jedna vražda, pravda a dobro musí zvítězil a rozhodné
se netrpí cizoložství." In: Dolejší, V.: Noviny a novináři: Z poznámek a vzpomínek. Praha,
1963,s. 141
'18ln: Dějiny ěeské žurnalistiky, díl III, s. 170
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2. Druhá republika, protektorát a proměny postavení tisku
2.1

Druhá republika

Stupňující se agresivita a rozpínavost Německa, v kterém od roku 1933 vládl
nacistický režim Adolfa Hitlera, vyvrcholila v závěru třicátých let minulého
století.

Po připojení Rakouska v březnu roku 1938 se pozornost znovu se

formující evropské velmoci obrátila k Československu. Nátlak, posilovaný
aktivitou

více

než

dvoumilionové

německé

menšiny,

byl

vystupňován

v průběhu léta 1938, krize pak naplno propukla v září. Československá vláda,
která nemohla spoléhat na podporu spojenců Francie a Anglie, se podrobila tzv.
mnichovskému diktátu, na základě něhož bylo Německu odstoupeny pohraniční
oblasti s německým osídlením. 39
V měsících před Mnichovem se Scheinost na stránkách Lidových
Listů plně stavěl za zájmy Československa. Jeho stylem nebylo burcování ani
vzletné fráze, ale spíše cit pro realitu a snaha řešit vše diplomatickou cestou.
V červnu se staví proti radikalizaci v článku V čem je naše síla a velikost?
Příslovečný

klid Československa.40

V září, kdy se atmosféra vystupňovala,

Scheinost varuje článkem ,Jni ústupnostinašeho

národa nelze hazardovat... "4I

Spíše než úvahám o tom, zda by se mělo Československo bránit, se věnuje
vývoji zahraničně politické situace a postoji spojenců. Scheinost je totiž
přesvědčen, že „ ...klíč k míru má Londýn a Berlín"

42

Po té co britská a

francouzská vláda navrhly československé vládě, aby odstoupily Německu
pohraniční území s v í c e než 50% obyvatelstva se 21. 9. v článku v Lidových
Listech ptá, „ Kam se řítí Anglie s Francií? "43
Období které následovalo od 1. října do 15. března 1939 se souhrnně
nazývá druhá republika. Vnitřní život a situace v Československu, lepe řečeno
v části, která z něj zbyla, doznala radikálních změn. „ Vyvrácení
hodnot

dvaceti

let

republiky,

trpké

zklamání

z Mnichova,

pozitivních
vyklizení

39
Československo v důsledku Mnichova přišlo o 30% území (41 098 km čtverečních) a třetinu
obyvatel (4 879 000). In: Pasák, T.: Pod ochranou říše. Praha, 1998, s. 12
40
41
42
43

In: Lidové Listy, 5. 6. 1938
ln: Lidové Listy, 4. 9. 1938
Tamtéž
ln: Lidoví Listy, 2 1 . 9 . 1938
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pohraničních

území a opevnění bez jediného výstřelu - to vše vedlo k hluboké

mravní apolitické

krizi národů Československa.

" 44

Vnitropolitickou krizi provázely rostoucí hospodářské potíže, narůstala
aktivita

nejrůznějších extremistických

skupin. Celá dvacet

let

budovaná

zahraničněpolitická koncepce prezidenta Edvarda Beneše se zhroutila a stát,
zbavený

s pohraničními

pevnostmi

i teoretické šance na obranu,

hledal

především cestu, jak vyjít s mocným sousedem. Tato změna se dotkla i obsahu
médií.
Po abdikaci prezidenta Beneše 45 a jeho odchodu do exilu nastoupil na
místo vedoucího představitele JUDr. Emil Hácha 46 . Celospolečenské volání po
národní jednotě (Scheinost např. 23. 10. 1938 v Lidových Listech v Článku Tři
osy obnovy a národní jednota)

se odrazilo v redukci politických stran na dvě,

18. listopadu 1938 vznikla Strana národní jednoty 47 ,
'

11. prosince Národní

48

strana prače.

Omezení stran se dotklo významně i tištěných médií. Ve svém

důsledku vedlo ke zrušení mnoha stranických a politických titulů, 49 řada
novinářů byla propuštěna z redakcí, případně zvolila emigraci. Do obsahu
médií začal výrazněji promlouvat také cenzura.
Jan Scheinost se dal plně do služeb „nových potřeb národa", které
ztělesňovalo oficiální vedení státu. Stal se členem Tiskové komise 50 Strany
národní jednoty a toto nově vzniklé uskupení okamžitě podpořil i na
stránkách M Lidových Listů. Jako vzory neváhá nabídnout německý a italský
příklad. „Dobrý

znalec

hospodářských

poměrů

italských

i německých

přizná, že ani jeden z těchto států nelze nazvat liberalístickože jde

opravdu

o lidové státy, které nikterak neztrácejí

existenční zájem pracujícího

kapitalistickým

z bedlivé

44

In: Pasák, T.: Pod ochranou říše. Praha, 1998, s.10
Beneš abdikoval 5. 10. 1938, 22. 10. pak odletěl do Londýna.
16
Zvolen po komplikovaných jednáních 30. listopadu 1938
7
Vznikla sloučením všech českých pravicových stran pod vedením agrárníků, v čele stál
Rudolf Beran. Její součástí se stala i Československá strana lidová.
48
Vytvořila ji Sociální demokracie a část národních socialistů.
19
do konce roku 1938 jich zaniklo zhruba 1900. In: Dějiny českého novinářství a českých
novinářských spolků. Praha, 2002, s. 15 a 56
50
In: A M V 301 - 87 - 2 , s. 65
51
Strana národní jednoty a stavovský řád. In. Lidové Listy, 4. 12. 1938. Národní jednota a
odborové hnutí. In: Lidové Listy, 18. 12. 1938
52
In: Nedělní Lidové Listy, 27. 11. 1938
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a

opatrnosti

lidu. "52

45

vám

Jinak Scheinostovy články odpovídají tehdejší celkové tendenci, tj.
snaze udržet druhou republiku a všemožně zabránit střetu s Němci. „Byl jsem
vždy toho názoru, že soukromé politické
hlediskem,

myšlenky novinářovy,

musí

ustoupili

která jedině mají na mysli okamžitý zájem národa, zejména, jde-li o

tak zodpovědné

místo, jako je šéfredaktor

deníku politické strany. " 53

2. 2. Protektorát Čechy a Morava
15. března 1939 obsadila zbývající území bývalého Československa německá
vojska. Den předtím vyhlásilo Slovensko samostatný stát, odtržena byla vzápětí
i Zakarpatská Ukrajina. Nad zbývajícím územím převzalo „ochranu" nacistické
Německo,
Protektorátu

16. 3. byl

oficiálně vyhlášen

byla zpočátku ponechána

Protektorát

Čechy a Morava.

formální autonomie, kterou

měla

představovat Máchova vláda a Národní souručenství, fakticky však byla veškerá
rozhodnutí plně závislá na Němcích.
Postavení Čechů v protektorátu se v průběhu jeho šestileté existence
měnilo. Zatímco na počátku přijala vláda vůči okupantů politiku hájit, vše co
půjde a zdržovat, postupně se sérií ústupků stala jen formální loutkou v rukách
okupantů. Rovněž postoj k Německu se měnil. Svoji roli hrála především
mezinárodní situace. Zatímco po německém vítězném tažení Evropou a pádu
Francie viděla řada lidí v začlenění do Říše jedinou možnou cestu jak uchovat
existenci národa, v roce 1944, kdy německá vojska ustupovala na všech
frontách, věřili ve vítěznou německou cestu jen přesvědčení fanatici.
Zřízení Protektorátu Čechy a Morava znamenalo radikální proměnu
veřejného život, tato změna se zřetelně projevila i v obsahu a celkové struktuře
médií. Vedle tisku oficiálního existovala i periodika ilegální, vedle toho
fungoval tisk německý a rovněž tisk exilový. Obsah legálního tisku, způsob
jeho řízení i samotná existence byla v největší míře ovlivněna cenzurními
opatřeními a dohledem, který nad ním vykonávala okupační správa.

53

In A M V 301 - 8 7 - 2 , str. 74.
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3. Cenzura a její vliv na vytváření novin

3.1

První omezení - druhá republika

Cenzura,

tj. mocenský

nástroj

určený

ke kontrole

informací

určených

k veřejnému šíření, 54 byla v minulosti vždy jedním z hlavních prostředků
k ovlivňování obsahu médií. Léta Protektorátu představovala z tohoto hlediska
jiné

období"5S,

pro něž

na některé

tendence

z

oproti předchozí republice „nesrovnatelně
podstatné

do jaké

republiky."

56

míry

navázal

„nebylo

předmnichovské

Protektorátní praxe i legislativní úprava cenzury už ale

bezprostředně souvisí s událostmi před Mnichovem

1938 a následujícím

obdobím druhé republiky, protože z valné části existující instituce převzala
nebo na ně přímo navazovala.
Zatímco

v období

první

republiky, 37

panovalo

v Československu

relativně liberální období 58 , se stupňujícím mezinárodním napětím a změnami,
které přineslo přímé ohrožení českých zemí Německem došlo k výraznějším
omezením.

V souladu

s přijatým

zákonem

na

ochranu

republiky

byla

s vyhlášením mobilizace v září 1938 26. 9. utvořena Ústřední cenzurní komise
při ministerstvu vnitra, 59 v jejíž kompetenci bylo veškerou cenzuru „řídit,
usměrňovat

a kontrolovat. "6() Předběžná tisková přehlídka byla vykonávaná

prostřednictvím úředníků tiskové dozorčí služby.

54

In: Encyklopedie žurnalistiky. Praha, 2002, s. 34
In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let
1939-1945.
Praha, 1980, s. 47
56
Tamtéž
57
Všeobecné označení pro období od 28. října 1918 do 30. 9. 1938.
58
Cenzura existovala i předmnichovském Československu, postihovala (včetně konfiskací)
především komunistický, případně fašistický tisk. V Československu platil stále Tiskový zákon
č. 6 z roku 1863, zásah státních orgánů ve věci tisku široce umožňoval zejména zákon na
ochranu republiky z roku 1923. Cenzura byla obsažena i v tzv. malém tiskovém zákoně z 10.
července 1933. Státní orgány měly právo zadržet tiskoviny ještě před vydáním a povolit jejich
vydání až po změně nebo vypuštění textu. Vydavatelé museli předkládat okresním úřadům
nebo policejním ředitelstvím povinné výtisky. In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a
úředních věstníků v Českých zemích z let 1939 - 1945. Praha, 1980, s. 38 - 40
5

'' V době kdy hrozilo, že se Československo ocitne ve válečném stavu bylo třeba dostat tisk
pod kontrolu. Tj. zajistit aby nevycházely informace vojenského charakteru, poplašné zprávy,
dezinformace apod.
60
In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let
1939-1945.
Praha, 1980, s. 43

17

Následující období bylo charakterizováno postupným utužováním cenzury,
jejíž tlak se soustředil především na komunistický tisk 61 . V prosinci 1938
přijala vláda zmocňovací zákon, který ji umožňoval vydávat nadále zákony
prostřednictvím vlastních nařízení.

V téže době vydala nařízení o politických

stranách 62 . Dohled nad tiskem za druhé republiky od prosince 63 1 93 8 zajišťoval
Tiskový odbor předsednictva ministerské rady (vedoucí Z. Schmoranz), dále
jako

cenzurní

orgán

vzniklo

Ústředí

tiskové

dozorčí

služby

(vedoucí

O. Svoboda), které mělo prostřednictvím svých úředníků přímo v redakcích
svými tiskovými pokyny pro šéfredaktory „usměrňovat" český tisk. V celém
tomto

období

také

vykonávala

zásahy

Ústřední

cenzurní

komise,

jejíž

působnost zanikla až s ukončením branné pohotovosti státu 28. února 1939.64
Dohled

státu

nad

otázkami

tisku

se

však

neoslabil,

pokračoval

jen

prostřednictvím jiných nařízení a institucí. Cenzurní praxe byla usměrněna 1.
března 1939, kdy vstoupil v platnost Souborný přehled pokynů pro tiskovou
přehlídku.

3.2 Vznik protektorátu a německá kontrola tisku
Postavení novinářů v protektorátu bylo už od počátku svízelné. Stejně tak jako
na celou českou společnost k nim ze strany politického vedení zazníval důrazný
apel - zachovat klid, neohrozit národní zájmy. V noci 15. března se prezident
Hácha při jednání v Berlíně mj. zavázal, že „ve veřejných projevech,

v tisku,

divadle, rozhlase bude zachována plná zdrženlivost. " 65 17. března byla vydána
směrnice

o nové organizaci

tiskové služby.

Nej vyšším

protektorátním

cenzurním orgánem se stalo Ústředí dozorčí tiskové služby při tiskovém odboru
předsednictva ministerské rady. Podstatnou změnou byl fakt, že konkrétní
zásahy nyní „ vykonávali
v redakcích

úředníci

tiskové dozorčí

služby,

kteří byli

přímo

listu, přičemž byli řízeni pražským ústředím této dozorčí služby.

61

66

Vydávání Rudého práva a další komunistického tisku bylo zastaveno 20. 10.
Na jeho základě byla v prosinci 1938 rozpuštěna KSČ.
63
Pasák, T.: Český periodický tisk na počátku okupace ve světle cenzury a jejich opatření. In:
Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 5, s. 155
64
In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let
1 9 3 9 - 1 9 4 5 . Praha, 1980, s. 44
65
Tamtéž, str. 48
66
Tamtéž, str. 45
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V Praze byla zřízena i prozatímní německá služebna pro tisk v čele
s Oscarem Ulrichem 67 . Jejím cílem bylo „usnadnit tisku Protektorátu
Morava přechod

Čechy a

do nových poměrů. " tfS Této instituci byl podřízen i tiskový

odbor předsednictva ministerské rady. Z pochopitelných důvodů bylo okamžitě
zakázáno v tisku přinášet informace o rozmístění německé armády, embargo
ale platilo i na první zásahy okupantů do života v českých zemích. 69 Na konci
března vydal tiskový odbor předsednictva ministerské rady nařízení, v němž se
tisku zakazovalo přinášet jakékoli úvahy o novém státoprávním uspořádání. 70
Usnesení ministerské rady z 29. 3. zavedlo při okresních úřadech novou funkci
tiskových referentů. 71
Nacisté rovněž hned na počátku ovládli Českou tiskovou kancelář i
další zpravodajské agentury 72 , čímž „získali monopol na informace i jejich
předávání

legálnímu protektorátnímu

tisku. " 73 Novináři byli do značné míry

odkázáni jen na tyto oficiální informace. Dovoz zahraničních periodik a
časopisů byl kontrolován, postupně se omezil na tiskoviny ze „spřátelených
zemí". 7 4
Prostřednictvím vládního nařízení z 31. března 1939 byla upravena
činnost

spolků, což se dotklo

spolkového

tisku. Po vzniku

Národního

souručenství se všechny deníky stali tiskovými orgány této protektorátní
organizace.

5

Němci tak spolu s protektorátní úřady tak získali plnou moc nad
legálním českým tiskem. Ten se stal nástrojem k uplatňování německé moci a

67

In: Dějiny české žurnalistiky, díl III, s. 236
In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let
1939-1945.
Praha, 1980, s. 49

68

Z a k á z á n o bylo např. publikovat jakékoli zprávy o zatýkání (akce Gitter), omezeno bylo
zahraniční zpravodajství jediným zdrojem informací se prostřednictvím ČTK stala německá
zpravodajská kancelář DNB.
711

In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let
1939-1945.
Praha, 1980, s. 50
71 Do těchto funkcí přešli částečně armádní důstojníci podílející se na činnosti odbojové
organizace Obrana národa. Jejich ilegální skupina v čele s vedoucím tiskového odboru
předsednictva ministerské rady Zdeňkem Schmoranzem byla zatčena na konci srpna 1939.
" Centropress - bývalá zpravodajská agentura Malé Dohody
73

In: Dějiny české žurnalistiky, díl 111, s. 245
Viz např. vládní nařízení č. 174/1939 Sb. Z 16. 6. 1939 in Dějiny médií v datech, str. 370
3
In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let
1939-1945.
Praha, 1980, s. 51
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zároveň (především jeho politická část) .„organickou součástí
procesu

v českých zemích. "

kolaboračního

76

Konkrétní pokyny přicházely prostřednictvím různých nařízení, nebo
od června přímo od šéfa tiskového oddělení Úřadu říšského protektora
Wolfganga
největších

Wolframa von
deníků

pořádal

Wolmar 77 .

Ten

v pražském

Presseklubu 78

konference 7 9 , na nichž dostávali pokyny Jak
formou

komentovat

určité politické

pro šéfredaktory a zástupce
pravidelné

tiskové

orientovat zpravodajství,

události, šéfredaktorům

jakou

zde byly tlumočeny

výtky a výstrahy, pokud se jejich list odchýlilo od stanovených pravidel. " 80

3.3 Zásadní pokyny obsažené v „Souboru" z 17. září
Další velký zásah do fungování a uplatňování cenzury přišel v září 1939, kdy
Německo napadlo Polsko a byla tak zahájena druhá světová válka. Na základě
vojenské cenzury bylo povoleno přinášet pouze zprávy německé tiskové
agentury DNB, zprávy vrchního velitelství německé branné moci musely vyjít
na titulní straně. 81
Pro další chod protektorátního tisku

mělo ale zásadní význam především

nařízení označené jako Souborný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku. 82
Tyto pokyny určovaly základní úkol a další postavení tisku v protektorátním
životě.

Souborný přehled byl tajný, s j e h o obsahem byli seznámeni pouze

šéfredaktoři a cenzoři. Text byl rozdělen do devíti kapitol, hlavním politickým
cílem bylo vytvořit takový tisk, který bude: „Tvořit veřejné mínění a vésti je
cílevědomě

a jednotně

směrem, který je dán životními zájmy říše, protektorátu

76

Tamtéž,. 7
Šéfem tiskového oddělení úřadu říšského protektora od 12. 6. 1939. In: Dějiny médií
v datech, Praha, 2003 s. 370
77

7S

Zřízen v bývalých prostorách Syndikátu novinářů v dnešní Opletalově ulici, ln: In: Dějiny
České žurnalistiky, díl III, s. 236
79
Tiskové konference byly dvojí - širší byly určené redaktorům všech novina časopisů, konaly
se měsíčně. Užší byly konány jednou týdně pouze pro denní tisk, později pouze pro
šéfredaktory. In.český tisk pod vládou..., str. 20, Pasák, T.: Soupis .... str. 54 . Užší se konali
j e d n o u za týden, širší jednou měsíěně (in Křivánková, str. 237
80
In: Dějiny české žurnalistiky, díl 111, s. 237
81
Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let 1939
- 1945. Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 55
82

Pozn. Jedná se o jiný soubor pokynů než byl pod stejným jménem vydán 1. 3. 1939.
Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let 1939
- 1945. Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 55
83
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a

tím i českého

národa,

do rámce říše. " 84 Dohlížet na dodržování

včleněného

této linie měli cenzoři přímo v redakcích spolu s šéfredaktory, kteří byli
odpovědni za celý obsah listu. Vedle samotného obsahu se měla sledovat i
vhodná vnější úprava, způsob

umístění článku apod.

Souborný přehled

vzhledem k válečnému stavu zakazoval články z nichž by bylo možné vyčíst
informace

o

výrobní

kapacitě

průmyslových

podniků,

zprávy

o

nezaměstnanosti, cenách a spotřebě strategických surovin. 85 Postižena byla i
kultura, zvláště v oblasti, kde by podle cenzorů mohla působit na protiněmecký
postoj českého národa. Bylo tak např. zakázáno psát o knihách Karla Čapka,
Ivana Olbrachta a dalších. Pochopitelně nebylo dovoleno poukazovat na
cenzuru nebo kritizovat práci dozorčích úředníků. Pokud cenzor nařídil zákaz
publikace některého materiálu, byla redakce povinna ho nahradit tak, aby
v novinách nevycházela bílá místa. 86
Vedle těchto víceméně technických oblastí bylo v

Souborném

přehledu pokynů pro tiskovou přehlídku definováno i to jaký postoj mají
noviny zaujímat k říši. „ Musí být potlačeno

vše, co by uvádělo v nevážnost říši

a její orgány a budilo dokem stanoviska nepřátelského
jsou povinny
kulturním

věnovat zvýšenou pozornost

a jiným poměrům

mohly poškozovati
nepříznivého

vážnost

v říši. "

87

sociálním zařízením a

listy

hospodářským,

„Potlačit jest všechny stati, které by

říše navenek

světla charakter protektorátu

poměrů mezi říší a protektorátem.

nebo nevraživého...

nebo zevnitř,

které by stavěly

nebo projevovaly

do

přání po změně

ss

Cenzurní postup tak měl nadále svoji přesnou podobu. Důležitý článek
nejdříve prošel redakční cenzurou, byl parafován a poslán ke kontrole do
Ústředí tiskové a dozorčí služby. Ústředí tiskové a dozorčí služby provádělo
kontrolu obtahů všech vysázených stránek a až po schválení celého obsahu se
mohly noviny tisknout. 89
Zásahem
v Protektorátu byla

přímo

ovlivňujícím

strukturu

českého

vládní vyhláška ze 7. května

84

legálního

tisku

1941. Ta zpřísňovala

Tamtéž, s. 56
T a m t é ž , s. 57
86
In: Dějiny české žurnalistiky, díl III, s. 237
87
Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let 1939
- 1945. Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 57 -58
88
Tamtéž, s. 58
89
Tamtéž, s. 59
85
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vydavatelské

podmínky. Předsednictvo ministerské rady mohlo na jejím

základě stanovit výši nákladu, určit rozsah časopisu, zastavit jeho vydávání,
schválení
redaktora.

tohoto orgánu

podléhala

i volba šéfredaktora a odpovědného

40

Wolfgang Wolmar von Wolmar byl šéfem oddělením tisku při
kulturně politické sekci Úřadu říšského protektora a prováděl hlavní dozor nad
řízením tisku v letech 1939-1943. Vedoucím skupiny pro politické věci Úřadu
říšského protektora byl Karl von Gregory.

V říjnu 1943 v čele

tiskového

oddělení Úřadu říšského protektora von Wolmara vystřídal Artur Sohnel.
V řízení tiskového odboru Prezidia ministerské rady se vystřídali Zdeněk
Schmoranz (zatčen 25. 8. 1939), Arnošt Bareš (zatčen 12. 9. 1939), František
H o f m a n (zatčen v květnu

1941). Od roku 1941 vykonával tuto a později

obdobnou funkci v tiskovém odboru ministerstva školství a lidové osvěty
Ctibor Melč. 91
Změnu systému řízení tiskových záležitostí přinesla správní reforma
v roce 1942. Byl zřízen Úřad lidové sověty podléhající předsedovi protektorátní
vlády. Pod pravomoc nového úřadu přešel veškerý český tisk. Šéfem nové
instituce se stal Emanuel Moravec, zároveň ministr školství. Vzápětí došlo k
přeměně Úřadu lidové osvěty na samostatné ministerstvo jehož součástí se stal i
tiskový odbor vydělený z předsednictva vlády. Nástup výrazně pronacisticky
orientovaného Moravce znamenal „nový stupeň programové

kolaborace. " 92

Noviny a časopisy v období Protektorát podléhali několikanásobné
kontrole. Byly sledovány tiskovým odborem předsednictva ministerské rady,
který vydával každodenní pokyny pro tisk, oddělením pro tisk při kulturně
politickém oddělení Úřadu říšského protektora, ale i gestapem a nacistickou
bezpečnostní policií. Kontrolu provádělo i protektorátní ministerstvo vnitra.
Důležité materiály (politické komentáře zejména z titulní strany) byly pro účely
cenzury překládány do němčiny. Cenzura
předběžná,

tak průběžná a

protektorátního

tisku byla

následná.93

90

Tamtéž, s. 64
In: Dějiny českého novinářstvf a českýcli novinářských spolků. Praha, 2002, s. 15
92
In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let
1939 - 1945. Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 66
91
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jak

3.4 Národní Svaz novinářů
Vedle přímých cenzurních nařízení se do způsobu psaní novinářů promítalo i
působení dalších institucí. Jednou z nich byla i stavovská organizace. Německá
správa od počátku okupace vyvíjela snahou o ovládnutí a určování směru
novinářských organizací. Již v červnu 1939 byla vytvořena jednotná organizace
Národní svaz novinářů, jež měla sdružovat všechny protektorátní žurnalisty a
sloužit německým zájmům. 11. Června byl na ustavující schůzi Národního
svazu novinářů zvolen předsedou František Bauer. 94 Stanovy i struktura nové
organizace byly převzaty z dřívějšího Syndikátu československých novinářů.
Pod vedením Bauera se Národní svaz novinářů věnoval převážně odborným a
profesním záležitostem. 95 Počáteční naděje, které do něj ohrožená část novinářů
vkládala však nenaplnil 96 a s nástupem Vladimíra Krychtálka 97 do funkce
předsedy na počátku roku 1942 se změnil v čistě kolaborantskou organizaci.
Krychtálkův

nástup

pronacístické

politiky."

„znamenal
... „Deset

dokazuje přístup k provádění

nesmlouvavý

přístup

bodů jeho prvního

aktivistické nacistické

93

k

běžníku

prosazování
jednoznačně

politiky.1,98

In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let
1 9 3 9 - 1945. Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 53
94
In: Dějiny české žurnalistiky, díl III, s. 242
95
Tamtéž, s. 242
96
In: Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Praha, 2002, s. 15
97
Ve funkci od 19. 2. 1942. Jmenoval do vedení přední kolaboranty, kteří prosazoval linii,
podle níž měli novináři sami aktivně a dobrovolně podporovat spolupráci s Němci. In: Dějiny
české žurnalistiky, díl III, s. 243
98
In: Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Praha, 2002, s. 61
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4. Jan Scheinost - aktivistickým novinářem

Jana Scheinsota zastihlo vyhlášení Protektorátu v pozici šéfredaktora Lidových
Listů. 31. března zanikly dvě existující české politické strany a bylo vytvořeno
Národní souručenství. Lidové Listy stejně jako další existující deníky se staly
oficiálními tiskovým orgánem této organizace. Právě tisk se má stát důležitou
součástí při hledání nové orientace českého národa.

„ Tisk, který jako

Lidové

Listy, chce spolupracovali

na nových formách národní organisace, nemůže stáli

vedle

a

onoho

souručenství....

ideového

organisačního

I tisk musí jiti cestami,

úsilí, jež

představuje

Národní

které nastoupil pod vedením dr. E.

národ1"

Háchy celý

4. dubna 1939 se Scheinost účastnil delegace novinářů k prezidentu
Háchovi. Společně s nimi složil do rukou prezidenta slib „že bude
sloužit

blahu

zdůrazněním

vlasti,

věříce

dobrého

na věčný

vztahu

život

s Němci.

svého

Hácha

100

národa,"

měl

podle

svědectví v soukromém rozhovoru říci, že „se musíme
přizpůsobit
dlouho.

a nějak ji přetrvat

oddaně

ovšem se
Scheinostova

této nové

situaci

až se zase vyjasní. Bude to trvat dlouho,

velmi

"I()l
Zatímco na počátku okupace měl Hácha plnou podporu exilu včetně

Beneše, další události, vývoj situace a série ústupků vedly k postupnému
odklonu. Beneš se definitivně Háchy a oficiálních představitelů Protektorátu
zřekl

po

nástupu

Reinharda

Heydricha

a

zatčení

svého

důvěrníka,

ministerského předsedy Aloise Eliáše. 102
Scheinost se od počátku k Máchově koncepci přihlásil a prezidenta
podporoval. Podobně ovšem postupoval veškerý legální politický tisk A to i
v době, kdy už bylo jasné, že jeho prohlášení a vystoupení jsou v přímém
rozporu s představami Beneše 103 . „Tzv. háchovština
kolaborace

99

... vycházela z programové

s Němci. Její ideologický základ měl počátek v aplikaci

březnového

Scheinost, J.: Nové úkoly našeho listu. In: Nedělní Lidové Listy , 2 4 1939

100

In: Pasák, T.: Pod ochranou říše. Praha, 1998, s. 66

l0

' In: A M V 301 - 8 7 - 2 , s. 67
Zatčen, 27. září 1941. In: Uhlíř, J„ B.: Ve stínu říšské orlice. Praha, 2002, s. 56
103
Např. 26. června 1941 E. Beneš zaslal E. Háchovi zvláštní depeši, v níž ho varoval před
dalšími ústupky okupantům a žádal, aby vláda podala demisi. In: Gebhart, J., - Kuklík, J.:
Dramatické i všední dny protektorátu. Praha, 1996, s. 176
102
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diktátu

roku 1939...

Hácha se stal symbolem oportunismu, postupného

přizpůsobování se a také vlastní kapitulace před Německem 105
V dubnu 1939 se Jan Scheinost účastnil 106 novinářské výpravy do Berlína,
kam byla pozvána skupina 34 žurnalistů představitelem německého tisku O.
Dietrichem. 1 0 7 . Svoje zážitky Scheinost shrnul v několika Článcích, které vyšly
v průběhu května v Lidových Listech. 108
V červnu

1939 byl na slavnostní schůzi ustanoven Národní svaz

novinářů. Jan Scheinost se stal jeho členem, přihláška nese datum 9. května
1939.
Jan Scheinost se od počátku okupace dal plně do služeb politiky
Národního souručenství. Na začátku roku 1940 se stal jeho členem, slib složil
8. února 1940. Součástí přijetí bylo i prohlášení o árijství. (viz příloha)
Od začátku roku 1940 se stal členem jeho výboru, byl rovněž členem Kulturní
rady Národního souručenství a předsedou jednoho z odborů. V těchto funkcích
zůstal až do zastavení činnosti Národního souručenství v roce 1942.
Vedle této instituce, která se po počátečních nadějích stala pouhým
sborem vlečeným událostmi, byl Scheinost v době protektorátu i členem
Českého svazu pro spolupráci s Němci. 1 0 9 V roce 1940 se stal předsedou této
organizace v Břevnově, později kvůli pracovnímu vytížení byl místopředsedou.
Členství v Lize proti bolševismu popíral, národní soud konstatoval, že "by se
byl sám přihlásil
najmenován

prokázáno

není a není vyvráceno jeho

bez svého souhlasu.

tvrzení, že tam byl

"""

Jakožto šéfredaktor se měl Scheinost účastnit pravidelných tiskových
porad pořádaných von Wolmarem. Scheinost v protokolu uvádí, že „pokud byly
vedeny Schmoranzem,

Hoffmannem

a Melčem, účastnil jsem se jich docela

10,1

In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let
1 9 3 9 - 1945. Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 71
105
Pozn. Do této role ho ovšem dosadily spíše dějinné okolnosti, než vlastní rozhodnutí.
106
In: A M V 301 - 87 - 2, s. 70. Scheinost tvrdil, že byl k cestě spolu s dalšími novináři
vyzván Zdeňkem Schmoranzem, který výpravu vedl.
107
In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let
1 9 3 9 - 1945. Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 51
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ochotně, poněvadž jsem byl přesvědčen
přesvědčení.

o jejich poctivém

Československém

" „ Když se později stal tisk jakýmsi říšským regálem a byla zřízena

Generalgruppe

Presse, snažil jsem se tiskovým poradám pokud možno vyhnouti

a posílal jsem tam své zástupce.
dr. Doležal a ing. Švihá."'

V Lidových Listech to šlo, chodíval tam za mne

Scheinost tvrdí, že někdy na tiskových poradách

nebyl až půl roku.
Pokyny, které zde dostával byly závazné a zcela jasně ukazovaly
jakým směrem se má ubírat oficiální český tisk. „Postavit
národa. Politickou linii představuje

pan státní prezident.

mínění a ne za ním běhat. Musí vychovávat lid. "

tisk do

služeb

Tisk musí vést veřejné

112

Aktivistické články byly zvláště vyžadovány u příležitosti výročí
vyhlášení protektorátu 113 (16. 3.), vůdcových narozenin 114 (20. 4.). Scheinost se
tomu nijak nevyhýbal. „Ke psaní používá Scheinost všech možných
ať už politických

událostí,

příležitostí,

dnů..."5

výročí, historických

Von Wolmar přísně dbal na dodržování svých pokynů. Žádal víc než
loajalitu, a to přímou aktivitu. "Dnes platí víc než kdy jindy:
s tím, že při nějakém provinění,
vzhledu

novin, nebudou

odpovědnosti

ať úmyslném

nebo z nedbalosti

musíte

počítat

i v optickém

ve válce brány žádné ohledy. Buďte si vědomi své

k národu i k říši!".

116

Ovlivňování veřejnosti a její přesvědčováním mělo být prováděno
prostým způsobem - věci je třeba „znovu a znovu ""7 opakoval.
V souvislosti s vyhlášením Souborného přehledu pro tiskovou přehlídku
v září 1939 nabyla na významu funkce šéfredaktorů. „ Byli odpovědni za celý
obsah

listu,

administrativní,

a

to jak
expediční

po

stránce

redakční,

a tiskárenské. ""8

inzertní,

tak po

stránce

Jakákoli chyba či úmyslné

porušení pokynů mohlo pro ně mít vážné následky, případně ohrozit celý list.
Souborný přehled pamatoval i na pokusy o dvojsmyslné vyjádření apod., před
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112
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kterými důrazně varoval
dát podnět

k dvojsmyslným

dvoj smyslnosti
veřejného

Jest nutné vymýtili z obsahu listu vše, co by mohlo

jsou

výkladům,

zvláště

ať úmyslně,

záludným

či neúmyslně,

prostředkem

sabotáže

ve

To mělo z šéfredaktorů učinit jakési hlídače. „V některých
a cenzoři,

měnili připravené

vedení

119

mínění."

šéfredaktoři

přičemž

případech

aniž by o tom autoři věděli a souhlasili s tím, sami

články a vkládali do nich proněmecké

lJ2

věty a odstavce.

"

To vnášelo mezi samotné novináře nebo do redakčního kruhu nedůvěru 121
Legální tisk vedle role propagace spolupráce s Němci plnil také úlohu
denunciační.

Byl připraven

vždy ochotně

plivnout

směrem

emigraci „Kdo nemá odvahu vyslovil jméno Beneš negativně,
zaměstnání
později

pracovat

ať si hledá jiné

m

"

Sovětskému

protivníkům

k londýnské

svazu,

a nepřátelům,

s politickou

také podporovat

komunismu

i hrubé,

karikaturou,

apod.

výsměšné

„Žádaly

a urážlivé,

se

útoky

proti

doporučovalo

která byla zvlášť obhroublá."

123

se

„Tisk měl

a odsuzovat perzekuci židů. ",24

Kritika exilu a emigrace pak vycházela i z nařízení Souboru pro
tiskovou přehlídku. „ Také v posuzování

zahraničních

událostí a

politiky musí míli tisk stále na paměti jeho ochranu a zastupování
poměr

k cizím

státům je

dán poměrem

navenek. Náš

říše k nim. Jest potlačiti

separátní projevy sympatie a antipatie i v náznacích a fingovaných
polemikách."

mezinárodní

všechny

kritikách a

125

" 9 V některých případech byly cenzurovány i výňatky projevů z knihy Mein Kampf Adolfa
Hitlera. Národní práce např. v roce 1939 otiskla citát: „Já sám věřím, že žádný režim nemůže
dlouho trvali, nekotví-li hluboko v národě, není-li nesen národem a přán národem. " Tato věta
mohla ovšem způsobit v Protektorátu chybný výklad. Pasák, T.: Soupis legálních novin,
časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let 1939 - 1945. Praha: Univerzita Karlova,
1980, s. 60
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Sám Wolmar vyzýval v souvislosti s Benešem a londýnským
rozhlasem aby protektorátní novináři „používali svých nejlepšíchper"
„ namáčeli

inkoust".126

v ne/černější

Celkový

a

tón

článků

byl

ovlivňován

probíhajícími

událostmi.

Významným datem je v tomto směru pád Francie v červnu 1940. Rychlý konec
jedné z velmocí, která symbolizovala versailleský systém, vedl na jedné straně
k obdivu k „neporazitelné" německé armádě a zároveň i k přehodnocování
možné budoucnosti českého národa. Vývoj situace ovlivnil i úvahy Jana
Scheinosta. „ Vítězný zápas, který vede branná moc Velkoněmecké říše a Itálie
na pevnině,

ve vzduchu

i na moři,

doprovází

slavný

a svým

naprostým

úspěchem si předem jistý boj ideový, který strhává starému a úpadkovému
s tváře jeho podvodnou
mrtvolnou
řádu...

hnilobnost.

masku, aby všichni národové na vlastní oči viděli jeho
My chceme jiti a žiti s novým světem a v jeho

novém

",27
Scheinost na stránkách

českého
w.

světu

národa v prostoru

Lidových

Velkoněmecké

Listů nepochybuje, že

„Místo

říše je nejen nutné, ale také jediné

| TO

f

prirozene. "

V Praze se postupně v průběhu roku 1940 a 1941 vytvořila skupina
proněmecky

orientovaných

novinářů,

jejichž

aktivismus

se

neustále

prohluboval. 1 2 9 Patřili sem K. Lažnovský, V. Krychtálek, E. Vajtauer, V. Ryba,
J. Křemen, V. Crha a K. Werner. Tito aktivisté spolupracovali jak s Emanuelem
Moravcem, tak přímo s K.H. Frankem a německou bezpečnostní policí SD.' 3 0
Jejich činnost byla založena na spolupráci s okupační režimem a na propagaci
těchto myšlenek. Mezi aktivistickými novináři ovšem nepanovala jednota,
různé skupiny spolu soupeřily o pozice. Scheinost se s dotyčnými osobami
stýkal v rámci Národního svazu novinářů, Národního souručenství a také na
tiskových

poradách.

Z dostupných

materiálů

ale

nevyplývá,

že

by

ho

s některým z jmenovaných pojilo přátelství či sympatie. Sám Scheinost po

126
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válce tvrdil: „S těmito

aktivisty jsem

neměl nic společného

vždycky ke skupině Nebeského.

jsem

"

Scheinost se proto neúčastnil
předsedou Eliáše v létě

a patřil

/J/

ani jejich ataku na

ministerským

1941 a nebyl ani na setkání po němž smrtelně

„onemocněl" Karel Lažnovský.
V září roku 1941 veřejnost jasně naznačila, že legální tisk nevyjadřuje
mínění většiny národa. Po výzvě odbojového hnutí proběhl rozsáhlý bojkot
oficiálního tisku. Pod heslem „Zničíte-li

noviny, jež jsou sice česky psané, ale

německy myšlené, nezničíte nic více než zbraň Goebbelsovu
útočí na vaši vnitřní frontu. "

132

a Frankovu,

kterou

Podle hlášení pražského gestapa klesl prodej

českých novin v době bojkotu o 70 %.

133

Tyto události spojené s j i ž zmiňovanými útoky na Eliáše přivedly
nacisty k

personální změně, která se výrazně projevila na dalším životě

v protektorátu. Dosavadní říšský protektor Konstantin von Neurath byl odvolán
na dovolenou a zastupujícím říšským protektorem byl jmenován Reinhard
Heydrich.

4.2 Po nástupu Hcydricha
Nástup generála SS Reinharda Heydricha 27. září 1941 znamenal definitivní
ukončení etapy protektorátu, v němž byla Čechům poskytnuta alespoň částečná
autonomie a „volnost". „Český legální
protektorátu,
okleštěného

do

roku

politickou

dvojakou

roli,

veřejného života české společnosti....

tisk tribunu aktivistického,
českého

1942,

tisk zastával především

protektorátního

proříšského
„veřejného

v první

fázi

odpovídající

rozpolcenosti

Na jedné straně

představoval

usilování, na druhé straně byl součástí
života",

a představoval

tak

významnou

instituci. Měl svůj význam i pro protekl orální vládu. Ta měla zájem,

aby tisk vyjadřoval její postoje
sebepotvrzování

vlastní existence.

a současně potřebovala

tisk jako

prostředek

"'34

131
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Příchod

Rienharda

Heydricha

na

pozici

zastupujícího

říšského

protektora sebou přinesl další utužení 135 protektorátní správy a také snahu ještě
více zapojit tisk do služeb Říše. Souvisí s tím i správní reforma a ustanovení
loajálního Emanuela
reprezentant
národa'

Moravce

programové

ministrem

kolaborace

lidové osvěty. Ten se

se snažil uskutečnit .převýchovu

„jako
českého

1,136

v proněmeckém

duchu.

Zpřísnění poměrů a požadavek na aktivnější podporu českého tisku
sebou mimo jiné přinesl i výrazně tvrdší rétoriku. Scheinost 9. prosince
v Lidových

Listech
1

zločinného

cíle" .

tvrdě útočí:

Válečný

štváč

Roosewelt

dosáhl

svého

Zatažení Spojených států do války po japonském útoku na

tichomořskou základnu Pearl Harbor komentuje: „První válečný štváč světa má
konečně

to, co si vyprovokoval:

v Evropě,
Řecko,

kde do ní postupně
mu nestačila

bezpříkladně,

a proto

Válku v Pacifiku a ve východní Asii. Válka
veštval Polsko, Anglii,
provokoval

Japonsko

že musilo sáhnou k obraně svých práv... "

Francii,

Jugoslávii

tak drze

a

a

opravdu

,3S

Tři roky po zřízení protektorátu je už jasné, že proklamovaná
autonomie českého národa v rámci Říše byla iluzí. Čechy a Morava se mají stát
neoddělitelnou součástí Říše. Nové požadavky tlumočí i Scheinost. „ ...jsme
poučeni

velkým evropským smyslem tří let nové existence, dospěli od myšlenky

pasivní

ochrany

záhubou.

k rostoucí

aktivní účasti, protože

nečinné vyčkávám by bylo

"/Jy
27. května byl prostřednictvím parašutistů vyslaných z Anglie na

Heydricha spáchán úspěšný atentát. Období nacistických represí 140 , které
následovalo

se souhrnně

nazývá heydrychiáda

(někdy

též

tzv. druhá

heydrichyáda). Ta přinesla i výrazné zpřísnění tiskových poměrů.
Již 4. července 1942, v den Heydrichovy smrti, 141 svolal von Wolmar
mimořádnou tiskovou poradu na níž prohlásil, že „Český tisk musí

115

zaujmouti

Heydrich okamžitě po nástupu nechal vyhlásit stanné právo, které trvalo až do ledna 1941.
Rozpoutal vlnu teroru a zatýkání označovanou někdy také jako tzv. první heydrichyáda.
136
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141
Heydrich po výbuchu bomby několik dní bojoval v nemocnici o život, svým zraněním
podlehl 4. června.

30

ihned svrchovaně

odmítavé

stanovisko. " Podle jeho pokynů se také objevily

druhý den články s podobným obsahem. Scheinost píše:
nezasáhli

svou zákeřnou

a vražednou

ranou jenom

londýnští

velkého

zrádci

Němce, ale i

,42

upřímného přítele Čechů...

"

Němce zvlášť rozzuřil projev předsedy české exilové vlády v Londýně
monsignora Jana Šrámka, který coby duchovní „vraždu na tyranovi" schválil.
Jan Scheinost dostal přímo do Emanuela Moravce za úkol vypracovat útočnou
řeč proti Šrámkovi. Byla určena pro Olomouc, protože Morava je považována
za více katolickou a Moravec chtěl zasáhnout především věřící. Scheinost byl
vybrán, protože se v církevních věcech vyznal.
27. 6. 1942 143 měl Scheinost v Olomouci projev v němž řekl mj.
„ V odporném
nesměl
Šrámka,

koncertu londýnského

přirozeně

chybět

rozhlasu jásajícím

ani křaplavý

a vyšeptalý

nad zdarem atentátu ...
hlas monsignora

Jana

který stejně jako zednář Beneš a Žid Stránský nenašel dosti slov, aby

projevil svou radost nad úspěšnou zákeřnou

vraždou...1,144

4.3 Šéfredaktorem Národní politiky
Jan Scheinost byl jmenován šéfredaktorem Národní Politiky 1. května 1943.
Tato změna byla součástí rozsáhlejší „rošády" 145 ve vedoucích funkcích
předních českých deníků. Nacisté změnu vysvětlili tím, že se čeští šéfredaktoři
„příliš

spřátelili
íí 146

autoritu. "

se svými redaktory

a nemají ve svém prostředí

potřebnou

i

Sám Scheinost se podle své poválečné výpovědi přestupu do

„Politiky" bránil, „...jsem

výhradně katolický novinář, a ... Národní

jest list na mne příliš velký'. "

147

politika

Národní Politika 148 patřila k nej významnějším

112

Veliká ztráta pro národ český. In: Lidové Listy, 5.6. 1942
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31

protektorátním politickým listům a jmenování šéfredaktorem svědčí o důvěře
Němců v Scheinosta.
Ten se z titulu této funkce se účastnil tiskových konferencí řádných i
mimořádných. 149 Jako šéfredaktor Národní Politiky už se poradám vyhýbat
nemohl protože, „ Němci na Politiku kladli velký důraz, měli na jejím

obsahu

velký zájem a bedlivěji střežili. "I5°
Scheinostovo
„Pokyny

svědectví

přibližuje jak

byly dávány dvojím způsobem.

jednak přímo osobně šéfredaktorovi

tiskové

porady

Jednak na tiskových

vypadaly.

konferencích,

a to buď telefonicky nebo byl šéfredaktor

povolán k Melěovi, Wolframoví von Wolmar, Soehnlovi a Zwickovi.
byly dvojí. Jednak
zástupce,

širší, jichž

mohl účastnili

ale redakce rozhodně na konferenci zastoupena

toho bývaly svolávány
přísnější

se kromě šéfredaktora

konference

a přesnější pokyny.

šéfredaktorů,

Konference

kde jim

být musela. Kromě
byly dávány ještě

Kromě těchto konferenci řádných, které se konaly

buď týdně nebo za čtrnáct dní, bývaly svolávány konference mimořádné
potřeby

a událostí.

jeho

Na příklad

odpadnutí

Itálie do Německa -

podle

konference

konána asi ve 2 hodiny v noci. Smrt Hitlerova - konference konána v jednu
"/J/

hodinu v noci a podobně.

Scheinost uvádí, že s postupem doby a vývojem válečné situace byl
zván

osobně

k Wolframoví,

po

jeho

výměně

k dalším

německým

představitelům (Soehnelovi, Zwickovi, Bartholimu, Wolfovi) a byl

pověřen

zpracováním konkrétního tématu určeného pouze pro Národní Politiku. 152
„ Články jsem zpracovával

v Politice takřka úplně sám, a to ze dvou příčin.

Jednak jsem chtěl kolegy ušetřit této hořké práce a jejích následků a jednak
jsem

na schůzi

jmenování

správního

šéfredaktorem

listu sám...

sboru Národní politiky,

kam jsem

byl po svém

pozván, prohlásil, že přejímám odpovědnost za obsah

",53

Šéfredaktoři museli články podpisovat, Němci nechtěli anonymní
texty. Šancí jak tyto pokyny obcházet bylo podle Scheinosta snad jen „provésti

149
150
151
152
153

In: A M V 301 - 8 7 - I , s . 5
In: A M V 301 - 8 7 - 2 , s. 68
In: A M V 301 - 8 7 - 2 , s. 7 4 - 7 5
Tamtéž, s. 68
Tamtéž
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to formou

buď kratší

s německými

nebo mírnější...

představiteli

prostřednictvím

drobných

udržovat

Jakožto šéfredaktor se snažil
přátelský

pozorností,

vztah.

Dělo

bylo

např.

jakou

se

tak

i

blahopřání

k narozeninám. Von Wolmarovi takto Scheinost jménem redakce Národní
politiky blahopřál 5. června 1943 155 (viz příloha).
U německého tiskového činitele dostal šéfredaktor k zpracování
konkrétní téma, překlad konkrétního článku apod. „ Bylo mi hned také řečeno,
jak se to má zpracovat i, udán přibližný
písma,

někdy

nepodepsat,

bylo řečeno podepsat
ba bylo

i určeno

rozsah, umístění v listě, někdy i typ

plným jménem

v jakém

nebo jen značkou

tonu má článek

nebo

napsán."'56

býti

Scheinost tvrdí, že mu někdy mu byly diktovány celé fráze. 157 Článek pak byl
předložen zpravidla témuž činiteli, který jeho sepsání zadal.
Podle Scheinosta měli i protektorátní němečtí představitelé měly své
vzory. Pokyny na poradách podle jeho mínění odpovídaly týdeníku Das Reich
(Wolmar jeho číslo dostával dříve než volný trh.)
Goebbels

do plutokratů,

„Podle

nadávalo se na příští tiskové konferenci

toho bil-li dr
plutokratům.

Zuřil-li Goebbels na Sověty, bylo nám uloženo pustili se do Sovětů. " 158
Němci navíc nařizovali zneužívat k podpoře svých argumentů tisku
neutrálních zemí. „ Hitelr ovci používal pro vylepšení pravděpodobnosti
propagandy
případech

neutrálních zdrojů (švédského, švýcarského,

své

irského a v některých

dokonce - do roku 1941 - sovětského, tureckého a amerického)

tisku. "l59
V Národní

politice

se

ještě

stupňuje

Scheinostův

aktivismus.

Vzhledem k mezinárodní situaci napadá především sovětský bolševismus a
v obraně proti němu vidí i cestu českého národa. „ ... chápeme, proč naše místo
je ruku v ruce s německým
říši, pracujeme

národem

hlavně pro sebe. "

v tomto zápase a proč, pracujeme-li

pro

160

Vývoj událostí neposkytuje příliš příležitostí k oslavě konkrétních
německých válečných úspěchů, pokud se ale pokud se taková šance naskytne,

154
155
156
157
158

160

Tamtéž, s. 75
T N S 9/47 karton 140 poř. č. 4, svazek 98
In: A M V 3 0 1 - 8 7 - 2 , s. 76
Tamtéž, s. 77
T a m t é ž ,s. 76
In Gregorevič, M.: Kapitoly o českém fašismu. Praha, 1995 s. 150
Scheinost, J.: Pohled evropský a Český. In. Národní politika, 3. 9 1943
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protektorátní tisk včetně Scheinostovy Národní politiky ji využívá. Je tonu. tak
například v září 1943 poté co německé komando po odvážné akci osvobodilo 161
uvězněného italského diktátora Benita Mussoliniho
jen a jen člověka Adolfa Hitelra,
bezprávím

v této chvíli jste viděli

v hloubi svého srdce dotčeného

a trpícího

a ničemností, jejíchž obětí stal se zase nikoliv snad jen italský duce,

ale jeho milovaný a věrný přítel

člověk Benito Mussolini.

není jen cit, ale velký mravní statek a vůle pomoci...

Ale německá věrnost

62

"'

Stále se zhoršující situace Německa vede k o to zapálenější rétorice a
oslavování geniality Adolfa Hitlera. Propagandistické materiály čím dál víc
ztrácí jakýkoli reálná základ a kontakt se skutečností. „ Vůdce miluje mír. Vůdce
nechtěl válku. "'63
Na jaře 1944 přispěl Scheinost na základě Moravcovy výzvy do
propagační ročenky Po pěti létech, která oslavovala založení Protektorátu a
byla vydána k výročí jeho založení 15. března. Scheinost byl autorem stati
Zrození nové Evropy, kde v propagoval politiku Adolfa Hitlera.
Scheinost po válce tvrdil, že si vybral schválně zahraniční téma,
protože mu připadalo méně závadné než domácí. Při jeho psaní vycházel
z projevů říšského ministra propagandy Josepha Goebbelse.
Jan Scheinost podle vlastního přiznání dostal jako ocenění za okupace
odznak tzv. Svatováclavskou orlici a to nejdříve obyčejnou pak stříbrnou. 164
V dubnu 1945 se pokusil Scheinost dostat na Slovensko a dát se na
osvobozeném území k dispozici nově vytvořené košické vládě. 165 Tento úmysl
však nedokončil údajně v reakci na postup Američanů volil návrat.

4.3 Zahraniční propagační cesty - Banská Bystrica
Součástí promyšlené nacistické propagandy byly i organizované zájezdy 166
protektorátních novinářů do různých oblastí, které Němci obsadili, na místa

161

Mussolini byl svržen 25. července 1943 a držen v zajetí a stále se měnících místech.
N ě m e c k á speciální jednotka pod vedením Oty Skorzenyho, ho vypátrala v jednom z alpských
horských hotelů. Skorzeny se svými muži 12. září 1943 přistál poblíž hotelu s větroni, hotel
obsadil a Mussoliniho osvobodil.
162
Scheinost, J.: Píseň o věrnosti. In: Národní Politika, 19. 9. 1943
16:1
Scheinost, J.: 55. narozeniny vůdcovy, ln: Národní Politika, 20. 4. 1944
IM
Podle Scheinostova tvrzení jí dostali všichni šéfredaktoři velkých deníků automaticky
z titulu funkce.
165
In: A M V 301 - 87 - 2, s. 77
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konfliktů apod. Svoje zážitky a postřehy, vzniklé často v pečlivě připraveném
aranžmá, měli poté žurnalisté tlumočit „vhodně" zpracované v protektorátním
tisku, rozhlase či fdmu. Výsledné materiály měly oslavovat Vůdce a Říši a
zdůrazňovat úspěchy německé branné moci. Účast na těchto cestách, kam byli
zváni zpravidla šéfredaktoři protektorátních deníků další novináři, znamenala
vyznamenání a svým způsobem také závazek. 167
Scheinost vyrazil za hranice poprvé v dubnu 1939 (Berlín), další cesta
byla

v roce 1943, kdy se účastnil zájezdu na sjezd mezinárodní federace

novinářské ve Vídni. 168
cestě psát."

169

„ Účast byla povinná a rovněž byla povinnost o této

O této cestě referoval Scheinost v Národní Politice článkem

V tomto znamení Evropa zvítězí (29. 6. 1943).
Poslední oficiální 170 výjezd byl uskutečněn na podzim 1944, při
příležitosti porážky Slovenského národního povstání. Vedle článků, které
Scheinost o této cestě uveřejnil v Národní Politice, zpracoval také stať
uveřejněnou v propagační brožuře Banská Bystrica. Ta se po válce stala u
Národního

soudu

vedle

„deníkové" činnosti jedním

z hlavních

dokladů

Scheinostova aktivismu. Název Banská Bystrica byl zvolen podle hlavní a
poslední bašty povstalců, která padla během novinářské cesty 28. října 1944.
Nacistická propaganda se rozhodla využít potlačení

Slovenského

povstání k úderu dvěma směry. Jedním z nich bylo odradit od podobných akcí a
odporu obyvatelstvo protektorátu, v širším smyslu pak také v protisovětské
agitaci.

K tomuto účelu byla z Prahy vyslána osmnáctičlenná výprava

novinářů, reportérů rozhlasu i štáb filmové Aktuality. 172

Skupina vyrazila

v pátek 20. října 1944. „Naši pražskou výpravu tvořilo celkem osmnáct osob:
vedoucí výpravy, dva němečtí a tři čeští novináři, hlasatel pražského rozhlasu
166
První z těchto propagačních cest se uskutečnila už v dubnu 1939. V období Protektorátu se
různých dalších výjezdů uskutečnila celá řada. Např. na podzim 1939 do poraženého Polska, na
počátku roku 1940 na západní val a další ln: Dějiny české žurnalistiky, díl lil, s. 241
167
In: Dějiny české žurnalistiky, díl lil, s. 241
168
Výpravu vedl Wolfgang Wolfram von Wolmar, spolu se Scheinostem jeli ještě Krychtálek,
Kožíšek a Werner. In: AMV 3 0 1 - 87 - 2 , s. 70
Scheinostova výpověď. In: AMV 301 - 87 - 2, s. 70
170
Pozn. V dubnu 1945 se Scheinost tajně vypravil na Slovensko, aby se pokusil spojit s vládou
na osvobozeném území.
171
Srov. Pasák, T.: Český fašismus a kolaborace. Praha, 1999, s. 364
172
In Pasák, T.: Český fašismus a kolaborace. Praha, 1999, s. 364 a 376. Členem delegace byl i
poradce K.H. Franka prof. Raschhofer. Srov. též Banská Bystrica, s. 61
„Našipražskou
výpravu tvořilo celkem osmnáct osob: vedoucí výpravy, dva němečtí a tři čeští novináři,
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se

svým

pomocným

personálem,

filmoví

pracovníci

Aktuality,

jeden

fotoreportér a čtyři šoféři."
Z českých novinářů se cesty spolu se Scheinostem účastnili F. Kožíšk
a šéfredaktor Večerního českého slova K. Werner. Výprava měla zajištěny
doklady a povolení, které jí umožnily se volně pohybovat po území, kde stále
ještě probíhaly boje, a proto podléhaly např. částečnému stannému právu a
dalším omezením pohybu.
Výsledkem jejich práce byla brožura Banská Bystrica. Zatímco Werner,
který se „osvědčil" už při podobných propagačních cestách

po Sovětském

svazu a při referování o sovětských „zvěrstvech" v Maďarsku, 173 sepsal o cestě
novinářů podrobnou reportáž, Kožíšek vedle vlastního textu obstaral do
publikace fotografie, Scheinost podpořil společné dílo teoretickou statí, jakousi
analýzou aktuální situace v Evropě.

„Propagační brigáda" 174

měla za úkol

podílet se na širším propagační akci naplánované Frankem, jejíž součástí měla
být mimo jiné i dokumentární brožura. Předmluvu k tomuto materiálu, který
vyšel na začátku prosince 1944 sepsal protektorátní ministr Emanuel Moravec.
Ten v této předmluvě shrnul hlavní body propagační linie, zvláště nezapomněl
zdůraznit varovný příklad slovenského povstání pro české země.

„Každá

hodina, která od našich zemí oddaluje hrůzy války je požehnáním,

a kdo se o ni

zasloužil,

běh událostí

osudu.

tomu musí patřili vděk národa. Je nutno neponechávat

Nedívat

se vyděšeně na stranu, kam se skloní vahadlo války v tuto

chvíli, nýbrž stále si uvědomovat, co by potkalo Evropu, kdyby Německý voják
ochabl a kdyby zbraň vyklouzla z jeho tvrdé pěsti.

175

Svoji řeč pak zakončil

důraznou výhrůžkou. „Běda bláznům, kteří by chtěli národ uvrhnout do zkázy
povstání

a třídního záští!

176

hlasatel pražského rozhlasu se svým pomocným personálem, Jilmoví pracovníci Aktuality, jeden
fotoreportér
a čtyři šoféři. "
In: Brandes, D.: Češi pod německým protektorátem. Praha, 2002, s. 350
171
Toto označení použil K.H. Frank v dopise nacistickému generálu Hófflemu 14. 10. 1944. In.
Husák, G.: Svedectvo o Slovenskom narodnom povstání. Bratislav, 164, s. 467 Němci často
pojímaly tisk jako „vojáka" na prpagandistické frontě. In: Milotová, J.: Organizace nacistické
propagandy a její působení v Protektorátu Čechy a Morava, In Historie a vojenství, č. 1, r. 49,
s. 87
175
Scheinost, J.: Příčiny, cíle, výsledky. In: Banská Bystrica. Orbis, 1944 s. 16-17
176
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Po tomto úvodu měla čtenáře zpracovat stať Jana Scheinosta s názvem
Příčiny,

výsledky'71

cíle,

Scheinost

zařazuje Slovenské

povstání k sérii

komunistických (sovětských) snah ovládnout Evropu. Pro účastníky odboje má
označení vzbouřenci, živly a celé povstání odsuzuje jako puč. „Přesně dva
měsíce, září a říjen, prožívalo
národních

dějin... "

178

letos Slovensko ne/nebezpečnější

episodu svých

naznačuje už v úvodní větě svůj postoj. Scheinost ale

vedle zřetelně agitačních formulací, projevuje i nebývalý odhad pro pozadí a
budoucí vývoj světového dění. S ohledem na události let 1945 - 1948 lze jeho
slova z podzimu 1944 považovat téměř za věštecká. „Mluva Moskvy je jasná:
když Československo,
politické

tak jen takové, které bude zapojeno

na Sověty a jejich

cíle na pevnině. "
Scheinost podrobuje kritice i novináře a autory odbojového tisku na

Slovensku. „Podobně pak selhal i demokratický princip svobody tisku. Noviny,
jejichž

redaktoři

podrobeny

a přispěvatelé

nejpřísnějším

zaráželo,

zejména

opatřením censurním...

na občanských,

politických

a programových

duch

působil

listů

žurnalisté

jako

se skrývali

na nás zatuchlým

politický přerod současné

dojmem

anonymitě,

ideový obsah,

nejvíce

formulace

slovník a frazeologie

i celý

předpotopnosti....

Tamější

na vědomí hluboký myšlenkový

sociální a

Evropy...

Nechybí ani vyzdvižení kladné role německé říše. „ Německá
moc zachránila

byly

Co na všech novinách

bylo toto: jejich

článků a požadavků,

by vůbec nevzali

v naprosté

slovenský samostatný

branná

stát v nejtragičtější hodině jeho dějin... "

180

Zatímco v těchto otázkách drží se ještě Scheinost vcelku věcně tématu,
při

charakteristice

obhajitelné rétorice.
politicky

neuspokojená

v důstojnickém

účastníků

povstání

sklouzává

„Podzemní komunismus,
skupina stoupenců

sboru v čele Čatlošem

k denunciaci

hospodářsky

nasycená,

nekontrolované

těžko
ale

londýnské emigrace a odbojné živly

byli hlavními vnitřními pilíři

Kolem nich se seskupily nebo na ně se nalepily ostatní nespokojené,
a politicky

a

vzpoury.
protistátní

prvky spolu se sociálním podsvětím, jež se obvykle

177

Příspěvek byl poprvé uveřejněn pod názvem „Die Hintergrtlnde" v revui Bflhmen und
Mahren, sešit 11/12 z listopadu - prosince 1944. In: AMV 301 - 87 - 2 , s. 58
l71í
Scheinost, J.: Příčiny, cíle, výsledky. In: Banská Bystrica. Orbis, 1944 s. 19
179
Tamtéž, s. 34
180
Tamtéž, s. 36
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vynořuje

na povrch

vyvolají.

Byla to velmi pestrá směs, složená z Židů

političtí

při podobných

příležitostech,

aby těžilo ze zmatků, jež
uprchlíci,

propuštění

vězňové, lidé s různými hříchy nebo Štítící se ať už z důvodů

jakýchkoli

denního světla, cikání, čijící velkou chvíli pro své vrozené sklony , zajatci zběhlí
ze svých táborů, ba i ilusionisté naivně věřící, že udeřila hodina obratu.
Scheinostův

text

pak

graduje

v závěrečné

plamenné

k obyvatelstvu českých zemí. „ Vždyť právě z tohoto bratrského,
souženého

Slovenska,

výsledky

zroseného

vzpoury, posetého

troskami,

kvetoucích

kdysi

navršených,

od krovů zborcených

nabádavý

podniků

slzami

a

nešťastných

rodin,

jež zbyly z bojů jako

usedlostí,

od jeho

a ohořelých

181

povstáním
rozvrácených

výstražné

čerstvých

výzvě

pahýly

hrobů

sotva

až k nám zaznívá výstražný a

hlas: , Češi, střežte se!' "l82
Scheinost po válce tvrdil, že se dal k cestě přemluvit až na základě

žádosti, aby při tom posloužil odboji. 183 Informace předával piý odboji už
dříve. O cestě po Německu podal zprávu Josefu Eliáškovi z vojenského
odboje. 1 8 4 Rovněž ze Slovenska přivezl „zajímavé zprávy, které jsme mohli
dobře použít."

185

Ve své poválečné výpovědi přibližuje Scheinost jaké pokyny novináři
dostali. „Za prvé svrhnout
svaz

... za druhé

nastoupilo

Slovenské

„byl jsem přinucen
musí být zdůrazněny.

varovali

vinu za Slovenské povstání
českou

povstání.
Wolfem,"

186

veřejnost,

výhradně na Sovětský

aby se vystříhala

cest,

které

K příspěvku do brožury Banská Bystrica

který „zvláště mne upozornil na momenty, které

"I87

181

Scheinost, J.: Příčiny, cíle, výsledky. In: Banská Bystrica. Orbis, 1944 s. 23
Tamtéž, s. 37
183
Scheinost měl vyřídit vzkaz sekčnímu šéfovi slovenského zahraničního ministerstva Pavlu
Orságovi. Vzkaz zněl: Generál Luža mrtev, Codl a spojení ztraceno. Což podle svých slov
udělal. Úkolem ho pověřil dr. Bauer, ln: A M V 301 - 87 - 2, s. 70
184
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5. Před Národním soudem

Německá říše oficiálně kapitulovala 8. května 1945. V protektorátní Praze už
5.května

vypuklo povstání, během něhož byli zadržení první kolaboranti a

exponenti končícího nacistického režimu. Nová vláda pochopitelně jako jeden
z prvních úkolů řešila vyrovnání se s minulostí.

Systematičtější národní

„očista", která se dotkla všech oblastí veřejného života a tedy i novinářů,
probíhala na základě dekretů prezidenta republiky.
Poválečné úsilí předznamenal už Košický vládní program přijatý 5.
dubna 1945. V něm se mimi jiné říká:

„Bude provedena

očista škol i jiných

kulturních

ústavů (divadel, knihoven apod) od osob spolupracujících

okupanty

v tomto

žurnalistiky,

oboru.

... Bude

provedena

důkladná

aktivně s

očista v oblasti

aftlmu"m

rozhlasu

19. června 1945 vydal prezident Edvard Beneš dekret č. 16/1945 Sb.
Z. a. n. II. o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o
mimořádných lidových soudech. Dekret byl namířen proti tomu „Kdo v době
zvýšeného
nacistické

ohrožení

republiky

propagoval

nebo podporoval

fašistické

nebo

hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo divadlem

na veřejném

shromáždění

území republiky...

schvaloval

nebo obhajoval

nepřátelskou

vládu na

"I89

Tento dekret 190 okamžitě následoval dekret č 17/1945 O Národní
soudu. Ten měl soudit ty již „propagačně sloužili vládě vetřelců v denním tisku,
nebo

vůbec

spoluobčanům

osoby,

které

vlasteneckým

byly vedoucím

postavením

... vázány

být

svým

vzorem. " 191

Na tyto dekrety navázal 27. 10. 1945 ještě dekret č. 138/1945 Sb. O
trestání některých provinění proti národní cti.19"
Očista mezi novináři proběhla nejdříve v rámci stavovské organizace.
Se zánikem protektorátu přestal fakticky existovat i Národní svaz novinářů. 11.
5. 1945 zasedala Konference zástupců tisku při České národní radě stanovila

188
189
190
191
192

in Košický vládni program, hlava XV. littp://www.prf.cuni.cz/1948/texty/kvp.doc
hlava I, paragraf 3, odstavec I (Dějiny médií v datech, str. 379)
Známý j a k o tzv. velký retribuční dekret.
In: Dějiny médií v datech, Praha, 2003 s. 379
Označován j a k o tzv. malý retribuční dekret.
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principy očisty
novinářům,

5 okamžitou platností se zakazuje novinářská

kteří pásli podle pokynů německé propagandy....

kteří kolaborovali
národa.

"

s Němci , buďtež postaveni

činnost všem

Všichni novináři,

před Lidový soud jako

zrádci

I93

Byla

ustanovena

očistná

komise,

která

měla

činnost

novinářů

prozkoumat a nesporné kolaboranty potrestat, vyloučit, případně navrhnout
jejich předání Národnímu nebo Lidovému soudu. Namísto zaniklého Národního
svazu novinářů byl jako stavovská organizace ustanoven Český svaz novinářů.
Jan Scheinost byla zatčen v redakci již 7. května 1945. 194 Na základě
rozhodnutí očistné komise byl vyloučen z novinářských řad a jeho případ
předán Národnímu soudu.

5.1 - soudní proces
Proces s Janem Scheinostem probíhal před Národním soudem v březnu roku
1947. Hlavním důkazním materiálem proti Janu Scheinostovi byly jeho články
z období „zvýšeného ohrožení republiky". Podle způsobu, jakým se Scheinost
snaží dokázat nutnou spolupráci s Němci rozdělila žaloba články na čtyři
skupiny. A to:
A) články v nichž vychvaluje nacismus, jeho vedoucí osoby, politiku a
hospodářství, kulturu sociální zřízení, spolupráci s okupanty
B) články v nichž všemožně snižuje Spojence, jejich politiku, armády, úspěchy
a hanobí první republiku.
C) články v nichž bagatelizuje zahraniční i domácí odboj, odsuzuje je, štve
proti vedoucím osobám odboje
D) články jimiž schvaluje okupaci, zákroky okupačních orgánů i protektorátní
vlády , spolupráci s okupanty
Vedle

závadných

článků

soud

zkoumal

Scheinostův

projev

v Olomouci z července 1942 a také jeho úvahy v propagačních brožurách Po
pěti létech a Banská Bystrica. Scheinost se hájil tím, že většina článků nebyla
z jeho iniciativy, ale vycházela z pokynů z nadřízených míst. Scheinost tvrdil,
že svým postojem bránil jemu svěřené zaměstnance a psal články nikoli
z vlastního přesvědčení. „ Pokud jde o moje články z doby okupace, které jsou
193
194

In: Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Praha, 2002, s. 67
In: A M V 301 - 8 7 - 1, s. 2
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psány

v duchu

přesvědčení."
kterou jsem
redaktorů...

Máchovy

politické

koncepce

...

nejsou

výrazem

„Přiklonil jsem se takticky ke koncepci Háchově po
s ním měl po jeho návratu
"

mého

rozmluvě,

z Berlína, jíž bylo přítomno

několik

m

Soud řešil také možnou Scheinostovu spolupráci s německou tajnou
policí SD, podle její zprávy měl Scheinost při pobytu na Slovensku na podzim
1944 dostat částku 600 Kč. Scheinost se hájil tím, že šlo o půjčku, o kterou
požádal Havlíčka aniž tušil, že dotyčný je agentem SD. Soud Scheinostovu
spolupráci s SD neprokázal.
Scheinostovi zřejmě ke konečnému mírnějšímu rozsudku pomohlo
několik

svědectví.

šéfredaktory,
když

mu

.

Ačkoli

Scheinost

byl

počítán

před

odmítl

spát

články."196

aktivistické

nenutil k psaní aktivistických

ním otevřeně.

197

rozdíl

aktivistických

mezi jím

Josef Doležal, šéfredaktor
že Scheinost

Podobně si podle svědectví redaktora

a Crhou.

článků, Scheinost

neudával,

ostatní

článků a že raději psal sám. Mluvilo se

počínal i v Národní politice. „Když Scheinost
patrný

aktivistické

nebyl novináři tak obáván jako ti druzí, neboť nikoho

Lidových Listů o Scheinostovi uvedl: „Je pravda,
redaktory

mezi

Zatím

přišel

Leoše Susse

do redakce,

co Crha nutil redaktory

hned byl
k psaní

naproti tomu bral nejtěžší věci na sebe... "

198

Scheinost podle dostupných svědectví žádnou proněmeckou aktivitu nevyvíjel.
Zatímco v někteří jiní aktivisté nutili podřízené zdravit árijským pozdravem a
usměrňovali jejich činnost pravidelnými oběžníky 199
Podle svědectví pátera Anastáze Opaska Scheinost svým vlivem
zasáhl ve prospěch břevnovského kláštera, který nebyl zabrán německým
vojskem. 2 0 0
Scheinostovu „odbojovou" činnost, která měla spočívat v tom, že
jmenovaný kryl v redakci Františka Bauera, dodával mu informace a dokonce
jednou předal vzkaz na Slovensko, soud uznal jako nedostatečnou.

195
196
197
198
199

In: A M V 301 - 8 7 - 2 , s. 67
In: A M V 3 0 1 - 87 - 2 , s. 115
In: A M V 301 - 87 - 2, s. 111
In: A M V 301 - 87 - 2, s. 131 výpověď redaktora Národní politiky Leoše Silsse
In: T N S 9/44 poř. č. 97 str. 618 '

41

Scheinost si novinářského povolání velmi vážil. „Přednějsem
milovol svoje novinářské povolání a za druhé cítil jsem hlubokou

vždycky

odpovědnost

nejen k závodu, jemuž jsem sloužil, ale i ke kolegům redaktorům, kteří mi byli
svěřeni. "

201

Na druhou stranu pokud Scheinost toužil psát, mohl se uplatnit
v ilegálním tisku. „ Vjistém smyslu byl politický tisk antipálem tisku ilegálního,
který byl skutečným mluvčím porobeného

národa.1,202

I legální tisk si mohl najít

cestu k podpoře odboje, politické deníky byli pod mnohem větší kontrolou.
Scheinostova cesta k aktivismu byla postupná svoji roli mohla sehrát
obava o osud blízkých i osobní povaha. „Neměl dost odvahy aby
články na svých redaktorech

a raději je spal sám. "

m

vymáhal

Scheinost měl tři děti,

z důvodu obavy o rodinu odmítl emigraci 204 , a bál se ohrozit jejich osud i za
protektorátu. Například šéf oddělením tisku při kulturně politické sekci Úřadu
říšského protektora Wolfgang Wolfram von Wolmar vyhrožoval, že ten, kdo by
odporoval „pocítil by záhy následky nejen na sobě, ale i na těch za jejichž život
a sociální bezpečnost nesou odpovědnost.

"20S

Zajímavá je výpověď dlouholetého redakčního kolegy a pozdějšího
šéfredaktora Lidových Listů Josefa Doležala. „Do aktivismu se dostával
pomalu,

není mi jasno, proč se během doby jeho aktivismus spíše stupňoval i

když již byla porážka němců nepochybná. Snad hrála roli jeho povaha, že totiž
věnoval-li se nějaké věci, dělal jí na sto procent. "

206

Soudní líčení v němž byl Scheinost souzen společně s Janem Vrbou a
Františkem

Josefem

Prokopem

skončilo

28.

března

1947.

Rozsudkem

Národního soudu ze dne byl Scheinost odsouzen na 22 měsíců, z toho 1 měsíc
tvrdým ložem čtvrtletně zostřený, navíc dle dekretu pozbyl občanské cti na

200

In: T N S 9/47 karton 140 poř. č. 4, svazek 98
A M V 301 - 8 7 - 1, s. 66
202
In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let
1 9 3 9 - 1945. Praha: Univerzita Karlova, 1980, s. 7
203
A M V 301 - 87 - 1, s. 116
204
Tamtéž, s. 74
205
Tamtéž, s.. 75
206
Tamtéž, s. 111
201
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dobu výkonu trestu. 207 Na základě rozsudku jedna čtvrtina jeho jmění propadla
ve prospěch státu. 208
V odůvodnění
republiky...

jako

rozsudku

novináři propagačně

tím, že propagovali

a podporovali

také na veřejných shromážděních,
na území
úřadů. "

stálo:

republiky

„V

sloužili

době

zvýšeného

ohrožení

vládě vetřelců v denním

nacistické hnutí tiskem, obž. Jan
schvalovali

a jednotlivé

nezákonné

Scheinost

a obhajovali nepřátelskou
činný okupačních

tisku

vládu

velitelství

a

209

V porovnání se spoluodsouzenými šéfredaktory si Scheinost odnesl
relativně mírný trest. Jan Vrba byl odsouzen na 3 roky, F. J. Prokop dostal 4
roky. Někteří prominentní aktivisté si již dříve odnesli trest nejvyšší. Byli to
Vajtauer, Křemen 210 , Ryba, Werner, Crha a Krychtálek.
Do výkonu trestu se Janu Scheinostovi započítala i doba vazby (od 7.
5. 1945 do 28. 3. 1945) 211 a tak byl poměrně záhy po odsouzení propuštěn.
Exekuce jeho majetku (dům na Břevnově) byla odložena poté, co se zavázal
splácet propadlou jednu čtvrtinu jmění po měsíčních splátkách 200 Kčs. 212
Jan Schienost zemřel 22. 5. 1964 v Praze. 213

5.2

Využití náboženských motivů

V odůvodnění rozsudku na Jana Scheinosta vydané Národním soudem je miino
jiné jako jedna zpřitěžujících okolností uvedeno: „Ve svých článcích
využívá

svých

československého

historických

znalostí...

a snaží

se působiti

na

odolnost

lidu proti okupantům zejména též motivy náboženskými."

Odborné stati představují české aktivisty obvykle jako novináře
nevalné úrovně. Tuto skupinu „tvořili ve velké většině novináři druhého až
třetího řádu a v letech předmnichovské
kprofesionální

207
208
209
210
211
212
213
214
215

republiky rozhodně

špičce české žurnalistiky. "~l:)

In: A M V 301 - 8 7 - l , s . 2
Tamtéž
In: A M V 301 - 8 7 - 2 , s. 28
Trest mu byl změněn na doživotí
In: A M V 301 - 8 7 - l , s . 2
In: T N S 9/47 karton 140 poř. č. 114 svazek 671
In: Kunc, J.: Kdy zemřeli, s. 68.
In: A M V 301 - 8 7 - l , s . 6
In: Dějiny české žurnalistiky, díl III, s. 241
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nepatřili

plně

214

„ Byla to politická spodina, počínající fašisty a vlajakři a končící
reprezentanty

programové

kolaborace, která se rozešla s českým národem. "2I6

„ V legálním tisku působila celá řada novinářů, kteří v dřívějším
období náleželi mezi podprůměrné

anebo přímo špatné žurnalisty a stylisty.

Vedle tzv. aktivistické sedmičky to byli kupř. J.

Scheinost...1,2/7

Toto hodnocení se ale nezdá v případě Scheinosta zcela objektivní.
Neodpovídá tomu zaprvé úroveň většiny textů, kterou měl autor práce možnost
zkoumat, odporují tomu ale i dobová svědectví.

Například svědek Josef

Doležal u soudu vypověděl, že pro Národní Politiku byl Scheinost vybrán asi i
„pro svoje schopnosti. "
využívá

2IS

Podobně ho hodnotil i Národní soud. „Scheimnost

všech svých nemalých

vloh a znalostí

a všeho svého

novinářského

umění... "~19 „ ...jde o novináře se značnou inteligencí, znalostí a praxí... "22n
Jan Scheinost byl od dvacátých let členem Československé strany
lidové. Tato strana oficiálně reprezentovala římsko katolickou církev v českých
zemích. Scheinost vždy loajálně podporoval politiku a stanoviska této strany.
Vzhledem k tomu, že stranický tisk, v němž převážnou část své novinářské
kariéry působil, byl určený především sympatizantům strany rekrutujícím se
z oblasti venkovských katolíku případně duchovenstva, byly náboženské otázky
takříkajíc

Scheinostovým

„denním

chlebem".

Tato tématika

byla pro

Scheinosta stěžejní i během období „zvýšeného ohrožení republiky". Ještě
vcelku logicky stavěl Scheinost křesťanství proti bolševismu, s postupným
vývojem svého aktivismu ale neváhal propojit náboženskou otázku jak s útoky
na představitele

londýnského exilu a západních

spojenců, tak s přímou

podporou nacismu a Vůdce Adolfa Hitlera
První potvrzení toho, že náboženská tématika byla jednou z hlavních
os Scheinostova psaní, nabídne letmý pohled na titulky některých jeho článků
z období protektorátu a druhé republiky. Vánoce marnotratného

syna (Lidové

listy, 24. 12. 1939), Lotova žena (Národní Politika, 16. 5. 1943),

Vzkříšení

(Národní Politika, 15. 3. 1944).

216

In: Pasák, T.: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let
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Scheinost i vzhledem k zaměření Lidových Listů věnoval pozornost
dění v římsko katolickém světě. Takovou příležitostí je například úmrtí papeže
Pia XI. na počátku roku 1939. (následuje série článků Pius XI.,
osobnost

této doby221

, Bůh žehnej Svatému Otci'112

největší

V určité fázi později to

snad byla i jistá forma úniku, možnost nemuset psát o relativně neutrálním
tématu a nemuset se zapojit do aktivistické podpory nacistických výbojů nebo
okupantské správy.
Další příležitostí k psaní jsou pro Sceinosta rozličné křesťanské
svátky. Zpočátku se Scheinost drží pouhého připomenutí tradic a nijak
proněmeckého komentáře. (Doslov svatojánský22J;
Vavřínečka225

Svatodušní114,

Kázání u sv.

)

Pochopitelně

se

snaží

formulovat

i

úlohu

v změněných podmínkách protektorátu. (Nova religiosita.
1939, Pro soustředění

křesťanské

církve

Lidové Listy 2. 7.

katolické kulturní tvorby, Lidové Listy, 31.5. 1939).

Po válce byl Scheinostovi z katolických kruhů vyčítán, zejména útok
proti Janu Šrámkovi po atentátu na Reinharda Heydricha. V tomto útoku
Scheinost neváhal využít ani základních kodexů křesťanské víry.
Biblická přikázání připomíná v projevu v Olomouci. Vytýká Šrámkovi
schvalování vraždy, která vždy měla by být v očích církve hříchem. „Cožpak
kněz Šrámek

neví, i když je papírovým

vražda je těžký hřích a že schvalováním

předsedou ještě papírovější

vlády, že

vraždy je stejně vinen, ba ještě více

vinen než ti, kteří ohavnou vraždu spáchali... " 2"b Kampaň proti Šrámkovi byla
prostřednictvím oběžníku nařízena i kněžstvu. Podpořil ji i Scheinost. „Projev
církevních

autorit českých je však důležitý ještě po jiné stránce. Odděluje totiž
r
r
t
/
o
T)7

jasně a navždycky české katolíky od londýnských vlků... "
Vedle

katolické

problematiky

řešil

Scheinost

na

stránkách

protektorátního tisku i události spojené s příslušníky jiných vyznání. Třebaže
se snažil důsledně odlišovat činy jednotlivců, článek Po svíčce Pánu Bohu i

221
222
223
221
225
226
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In: Lidové Listy, 12.2. 1939
In: Lidové Listy 4. 3. 1939 (po volbě nového papeže)
In: Lidové Listy, 20. 5. 1939
In: Lidové Listy , 28. 5. 1939
In: Lidové Listy , 27. 8. 1939
In: A M V 301 - 8 7 - 2 , s. 35
Scheinost, J.: Hanebné konce šrámkoviny. In Lidové Listy , 11.6. 1942
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ďáblu228,

vyznívá v konečném důsledku jako útok proti pravoslavné církvi.

Soudní

proces

s biskupem

Gorazdem-Pavlíkem

a

dalšími

duchovními,

obviněnými zukiývání heydrichových vrahů mu rovněž poskytl příležitost
vyjádřit se k lomu, jaké místo by měla církev zaujmout v protektorátu a vztahu
k Němcům. „ Každý stát, moderní jako starý, má přeci právo žádat od všech
církví naprostou

loajalitu názorovou, poslušnost

morálních příkazů. Je dokonce povinností

k zákonům a plnění

vlastních

církevní hierarchie, aby své kněžstvo

i věřící vedla k zachování všech těchto zásad... "229
Na závěr varuje před jakoukoli hrou na dvě strany. „Nelze
současně pálit dvě svíčky: jednu pravoslavnému

Bohu a druhou

totiž

bolševickému

ďáblu. •'230
Podobně neváhal

Scheinost postupovat proti „konkurenci" 231

po

nacistické akci namířené proti organizaci Sokol. „ Vedení Sokola dostalo se
tehdy do rukou zednářů a realistické
uvědomělé

inteligence,

katolíky, zatím co doporučovala

která ze Sokola

přijímat Židy... "

vylučovala

232

Působení na mysl věřících se děje někdy velmi promyšlenou cestou.
Obraz působení některých textů je možný jedině bereme-li v potaz všechny
souvislostí.

V kontextu sváteční 233 vánoční atmosféry přináší 234 Scheinost

sugestivní popis vybombardovaných kostelů a chrámů v německých městech,
zničených po „barbarských" 235 náletech spojenců. „ Ve všech kostelích
moci

věřící

samozvaný

postaviti
,ochránce

jesličky

a zúčastnili

náboženství'

president

se bohoslužeb.
Roosevelt

nebudou

To v těch,
a jeho

jež

evropská

výkonná ruka W. C. Churchil, dali svým letectvem změnili v žalostné trosky. "

Občas používá Scheinost při aktivistickém působení na český národ i
biblická podobenství. „Nesmíme selhat, protože bychom si tím vypálili na čelo
r

znamení zrady na sobě a evropské kultuře. "

228

737

In: Přítomnost, I. 10. 1942
In: Přítomnost I. 10. 1942, str. 1 0 - 1 2
230
ln: Přítomnost 1. 10. 1942 str. 12
231
Tělovýchovná organizace Sokol byla do jisté míry konkurent katolického Orla.
232
Scheinost, J.: Pravda o Sokolu, ln: Lidové Listy, 13. 11. 1941
233
Pozn. je-li vůbec možné o něčem takovém uvažovat uprostřed druhé světové války.
23
"' Scheinost, J.: Žalující trosky. In Lidové Listy , 25. 12. 1942
235
tj. nekřesťanských
236
Scheinost, J.: Žalující trosky, Lidové Listy, 25. 12. 1942
237
Scheinost, J.: Z j i n é perspektivy. Lidové Listy, 16. 3. 1943
229
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Náboženské tématiky využívá při výpadech proti spojencům - v nichž
vidí bezbožné bolševické Rusko 238 , anglikánskou Anglii a evangelické USA.
Nejčastějším cílem je jednoznačně SSSR. Německý útok 22. července
1941 o dva týdny později představuje jako jakousi novodobou „křížovou
výpravu". „Boj církve a celého křesťanstva
přirozeným
nechce

a nikdo se nemůže nazývali katolíkem, křesťanem a Čechem, kdo se

plně

společnosti,

proti bolševictví je tedy činem

postavili

do

služeb

proti

této

hlíze

lidské

a

křesťanské

1,239

Vůbec

náboženské

ctnosti jsou

Scheinostovi

prostředkem,

který

spojuje výhradně s vládnoucí mocí, zatímco exil, spojence a další protivníky
staví do role bezbožníků, či alespoň „špatných křesťanů". 240
Po přestupu do Národní politiky věnuje se Scheinost více zahraničně
politickému dění, přesto občas neváhá vyzvat „dobré" křesťany

k podpoře

nacistů, „...a tak vojíni branné moci, tito štítové nové Evropy, své německé
domoviny

i naší vlasti, plně si zaslouží,

aby i naše upřímná

štědrovečerní

vzpomínka platila jim a abychom je vzali do svých modliteb, do našeho obdivu
a

uznání.1,241

238

Scheinost, J.: Pro křesťanského člověka je cesta jediná. Bolševismus - typický představitel
světového bezbožství. In Lidové Listy, 28. 2. 1943. Katynský zločin očima katolíků. In: Lidové
Listy, 28. 4. 1943.
239
Scheinost, J.: Bolševický podvod s „opiem". In: Lidové Listy, 4. 7. 1941.
2,10
Scheinost, J.: Beneš si v USA hraje na zbožného. U nás jsme ho v kostele nikdy neviděli. In.
Národní Politika, 2 1 . 5 . 1943
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Závěr

Po druhé světové válce se česká společnost rozhodla očistit od všech osob
spojených se službou nacistickým okupantům. Prostředkem k této očistě se
staly procesy před Národním nebo Lidovým soudem. Tato očista probíhala
napříč celou společností, významně zasáhla i novinářský stav.
Jan

Scheinost

byl

zajímavou

novinářskou

osobností.

Byl

vždy

pravicové orientace, prakticky po celý svůj život pak vykonával politiku
Československé strany lidové. Svůj počáteční obdiv k fašismu přehodnotil, byť
některé

jím

propagované

hodnoty

(nacionalismus,

stavovský

stát

atd.)

Scheinostovi zůstaly vlastní. Články před Mnichovem a okupací svědčí o jeho
českém vlastenectví, „zaměřeném často proti Německu. V průběhu okupace
však Scheinost začíná projevovat sympatie k Říši, které později přerůstají
v otevřený aktivismus. Tato proněmecká orientace přitom neustává ani v době,
kdy je již jasné, že válka pro Německo musí brzy skončit katastrofou.
Vliv na Scheinostovu proměnu měly bezesporu protektorátní tisková
opatření a cenzura. V souvislosti s legálním tiskem je třeba brát v potaz, že
v období nacistické okupace musel tisk poslušně sloužit zájmu vládnoucího
režimu. Jinak by totiž rychle ohrozil vlastní existenci. Při plnění pokynů
německé správy ale hrály roli i konkrétní osoby a charaktery žurnalistů.
Někteří novináři odmítli spolupráci a odešli z tisku, zvolili emigraci
nebo své síly napřeli k práci v ilegálním tisku. Na druhé straně byli i otevření
zrádci, spolupracující s nacisty a oslavující i takové pro národ tragické
okamžiky jako Heydrichyádu, popravy apod. „A mezi oběma těmito póly byla
celá stupnice kolaborace

na jedné a zároveň i jakéhosi

Byli lidé, kteří psali ve prospěch
na obě strany - měli známosti
svého známého zachránili.

načistil ze slabosti...

odboje na straně druhé.
byli lidé, kteří pracovali

s nacisty a zároveň svou přímluvou

některého

242

"

To že byl v roce

1943 Scheinost vybrán šéfredaktorem Národní

Politiky, a že byl několikrát vyslán na propagační cesty za hranice, svědčí o
důvěře Němců.

241
242

Vzpomínka a dík, NP, 25. 12. 1943
In: Dolejší, V.: Noviny a novináři: Z poznámek a vzpomínek. Praha, 1963, s. 398)
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Scheinost

při svém

propagovaní

Háchovy

politiky a nacistické

okupační moci využíval plně svých novinářských schopností a zkušeností,
neváhal přitom využívat ani historických a zejména náboženských témat a
paralel. Touto činností se zařadil po bok dalších aktivistických novinářů,
v mnohém se ale lišil. Mezi kolegy v redakci nebyl tak obáván jako jiní
kolaboranti, neudával a svoji aktivistickou činnost vyvíjel často na základě
výzvy nadřízených míst.
Mnichov postavil český národ před osudnou křižovatku. O rozhodnutí
které přijalo jeho vedení vedou dodnes historici spory a tato otázka se při
různých příležitostech vynořuje a bude vynořovat před každou generací. Jan
Scheinost se osobně v kritických chvílích choval jako dokonalý příslušník
národa, který charakterizoval takto: „ Český národ si právě na nej důležitějších
rozcestích

svých dějin zachoval obvykle potřebnou politickou

smysl pro reálné zhodnocení
prospívá

243

střízlivost,

zdravý

situací a živý cit pro to, co mu v dané chvíli

a co mu škodí. "243

Scheinost,.!.: Příčny, cíle, výsledky. In: Banská Bystric. Praha, 1944, r. 37
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právem t
Obžalovaní
•
1 . / Jan S o ' h o j n o s t . n a r . 2 3 . / 2 . 1896,žen a t ý , b ý v . Š e f r e d a k t o r , bytem v P r a z e X V I I I . , R í č a n o v a 44
2
-/
Jtm V r b a . n a r . 2 9 . / e , 1898, ž e n a t ý ,
býv., š e f r e d a k t o r , bytem v P r a z e I , , N á p r s t k o v . a č , 8 ,

? • / ^'antiSek Josef P r o k o p ,
n a r , 18./7„1901
ž.enntý, b ý v . š e f r e d a k t o r , bytem v P r a z e X I V . , P a l a c k é h o

o, 1
j s o u

v i n ň i ,

Že
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F r a n t i š e k J o s e f Prokop i v Ostravě jako n o v i n á ř i propagačně s l o u ž i l i v l á d š v e t ř e l o ú . v denním t i s k u t í m , žo p r o pagovali a podporovali n a c i s t i c k é h n u t í tiskem,
Scheinost t a k é na v e ř e j n ý c h shromážděních,

obř.

Jan

schvalovali a
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Ž a l u j í c í
JAN

t r o s k y

>

SCHEINOST

V posvátný vánoční čas shromáždí se kolem jesliček v chrámech věřící lid, aby se poklonil Tomu,
jenž před 2000 lety přinesl tehdejšímu světu nový řád,
když starý pořádek blížil se neodvratitelně ke své nakloněné rovině, po níž se měl sešinout! do propasti,
jakmile udeří hodina. V této takřka nekonečné řadě
křesťanských chrámu budou však některé letos
chybětí, ve všech kostelich nebudou věřící mocí postavit* jesličky a zúčastniti se bohoslužeb. T o v těch,
jeř samozvaný sochránce náboženství^ oresident
Roosevelt a jeho evropská výkonná ruka W. C.
Churchill dali svým letectvem změn i ti v žalostné
trosky, jejíchž holé zdi a zkomolené věže vvčítavě
žalují nebesům i všem civilisovaným národům světe na zlomyslné a barbarské původce své zkázy.
V jejích čele stojí památná katedrála v Mainzu, tak
"důležitá p r o křesťanský život přemyslovských Čech,

za. ní následují některé nádherné románské kostely
kolnské a v posledních týdnech přibyly k nim některé
chrámy italské, zejména v Janově a v Turíně. Zříceniny všech těchto chrámu usvědčuji ze lži Roosevelta i jeho pomocníky, neúprosně a iasné Jakoby
bleskem odhalujíce všecko to židovsko-íarižeiské pokrytectví severoamerických a britských kupčíku
s náboženstvím a všechen ten odporný klerikalisnms arcibiskupů canterburských, yorkských < Jiných,
kteří se všichni vespolek tváří, jako bv jim šlo jen
a jen o křesťanství a věc víry: hlavní a jedinou starost mají zajisté o to, jak by bylo zachováno přestárlé uspořádání hospodářské a sociální, aby ve
všech národech vrchníqh deset tisíc mohío na další
století oyládati miliony porobených. Proto to nazýváme klerlkalismecBí zde jde o jasné zneužívání náboženství k učelúm světským a hmotným.
Proto takč jim nic na tom nezalezí, padnou-lí za
oběť jejich leteckým útokům stánky Boží, Šestnáct
IrosMS'' v "samotném Janově. svědčí,, že
britští letci přímo s obKbou vyhledávali tyto posvátné cíle, tak jako severoameričtí letci za" svého jediného náletu na Tokjo se zalíbením házeli bomí>y na
skupiny dětí, jak dokázala japonská komise", vyšetřující některé ž e ' zajatých Severoameričanů.
- -.....
• - - .. * ' . ,.«....
Žalující trosky. Lidové Listy, 25. 121942
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Ediční poznámka

Označení Protektorát Čechy a Morava a Třetí říše píšu ve své práci s velkým
počátečním písmenem, a to z toho důvodu, že tato pojmenování jsou užita jako
j m é n a vlastní. Touto formou tak, ve shodě s Pravidly českého pravopisu odlišuji,
že výše jmenovaná jména nepoužívám v jejich obecném významu, ale pro
označení konkrétních doložených státních útvarů.
Podobně píšu s velkým písmenem i jednoslovnou zástupnou podobu
Třetí říše - pouze Říše. Velkým písmenem se tak podle pravidel míní fakt, že
autor míní jeden určitý, čtenáři známý jev. Označení protektorát píšu s malým
písmenem, podobně jak činí i další odborné publikace. Toto označení se považuje
pouze jako vymezení určitého historického období , podobně jako např. druhá
republika.
U názvů dobových deníků jsem dal přednost zachování dobového úzu.
Tj. ponechávám velké i druhé písmeno (Lidové Listy), ačkoli by se podle
současných pravidel mělo v souslovném názvu psát druhé písmeno malé.
U citací z dobových článků zachovávám přísně dobový úzus, a to i v případě, že
je v rozporu se současnou normou, (organizace - organisace apod.)
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Resume

The end of the Second World War as well as the end of the Nazi Protectorate of
Bohemia and Moravia confronted re-established Czechoslovakia with the problem
how to cope with behaviour of those people who collaborated with the Nazis
during the war. The question of guilt and lustration concerned the whole society
and consequently also journalist community.
As the first solved the question of purification temporarily established
,..Conference of Press Deputies" attached to the Czech National Council. It
established

purgative commission and laid down principles how to define

quislings.
Jan Scheinost was arrested already in May 1945. People's tribunal
sentenced him with 22 months in March 1947. According to the prosecution he
committed deeds inconsistent with national honour - as an editor-in-chief of the
Popular Newspaper he collaborated and co-operated with German occupying
force during increased threat of the Republic since 1. May 1943.
Jan Scheinost worked as a journalist circa from the 20's of the last
century. He started in a regional newspaper in Susice and as a member of the
Czechoslovakian Peoples Party he took care of the printed papers of the party.
Since 1933 he was an editor-in-chief of the official party title Popular Newspaper.
In the second half of the 20's Scheinost's interest in fascism culminated.
Scheinost became a member of the National Fascist Community; in it he held an
office of the general secretary. Later, however, he separated with the fascism and
during the Nazi Protectorate of Bohemia and Moravia he did not take part in the
Czech fascists' activities.
Scheinost's conformism intensified during 1939-1945, most considerable
after he took position in the Popular Newspaper. During his whole career as a
journalist writing pro-German articles he used his historical and journalistic skills.
In his influence on the Czech public he very often used religious theme, even
insomuch that he identified Nazism with Christianity and its opponents compared
with devil's servants.
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With regard to sentences of other collaborating journalist (particularly
with the members of the so called Great Seven headed by Krychtalek sentenced to
death) Scheinost's sentence might seem lenient. It is, however, necessary to
appreciate that even among collaborator journalist there were great differences.
Notable journalists mentioned above were guilty not only by activist writing but
e.g. also by co-operation with the Gestapo etc.
Status of a journalist in the Protectorate of Bohemia and Moravia, particularly in
closely watched political periodicals was extremely difficult. Image of the legal
press was decisively controlled by the censure measures and instructions of
German occupying force. To resist it meant to endanger not only oneself but also
one's editorial staff and relatives.
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