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1. Úvod

Ve své diplomové práci se budu věnovat historickému vývoji, organizaci a
koncepci Tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí v období První republiky
1918-1938. Po první světové válce vzniklo mnoho nových evropských států, mezi nimi
bylo i Československo. Nový stát bylo potřeba upevnit vnitřně i mezinárodně. Jedním
z nejdůležitějších nástrojů k zakotvení Československa v mezinárodních politických i
hospodářských vztazích byla zahraniční politika, orientovaná na západní demokratické
velmoci.
V rámci ministerstva zahraničních věcí, které vzniklo na podzim roku 1918, byl
ustanoven tiskový odbor od počátku vedený přednostou Janem Hájkem. Tiskový odbor
byl za První republiky nazýván zpravodajským odborem, později zpravodajskou sekcí
ministerstva

zahraničních

věcí. Hlavním úkolem

zpravodajského odboru

bylo

propagovat nově vzniklý stát po sociální, hospodářské, kulturní, aj. stránce především
v zahraničí. Prostřednictvím tisku, publikací, knih a příruček informoval zpravodajský
odbor cizinu o pozitivních stránkách a událostech nově vzniklého Československa. Tuto
činnost bychom mohli přirovnat k činnosti dnešních PR agentur.1 Další činností
zpravodajského odboru bylo zpracování politických informací o zahraničních a
domácích událostech ve vztahu k cizině, získaných z domácího tisku. Zpracované
informace pak byly určeny pro ministerstvo zahraničních věcí, domácí politickou
veřejnost a pro zastupitelské úřady.
Téma zpravodajského odboru ministerstva zahraničních věcí nebylo dosud
v literatuře plně zpracováno. V souvislosti se zahraniční politikou se o zpravodajském
odboru zmiňuje více například Jindřich Dejmek ve své knize Československo,
sousedé a velmoci ve 20. století 1918-1992: vybrané kapitoly z dějin
zahraniční politiky,

jeho

československé

Praha 2002 nebo Antonín Klimek a Eduard Kubů v knize

Československá zahraniční politika 1918-1938. Kapitoly z dějin mezinárodních

vztahů,

Praha 1995. Informace o zpravodajském odboru budu tedy čerpat především
z primárních materiálů (pramenů), uložených v Archivu ministerstva zahraničních věcí

1
McQuail Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Praha 1999, podkap. Public relations a
zpravodajství, s. 254-255.

1

a z fondů SÚA. Tyto materiály budu zpracovávat metodou historické analýzy, která je
založena na shromažďování, evidování a následné interpretaci získaných údajů.
Zpravodajský odbor

nesporně přispěl k dobré propagaci

Československa

v zahraničí. Cílem této práce je zjistit a popsat .
- Vznik a organizaci zpravodajského odboru ministerstva zahraničních věcí.
- Jaký vztah měl zpravodajský odbor k dalším státním a soukromým organizacím, jedná
se zejména o akciovou společnost Orbis, Tiskový odbor předsednictva ministerské rady

- Zjistit jak zpravodajský odbor ovlivňoval domácí a zahraniční veřejné mínění.
- Zaměřit se na působení, život a dílo významných osobností zpravodajského odboru,
zejména přednosty Jana Hájka a ředitelů jednotlivých oddělení.
V úvodní kapitole uvedu principy metody historické analýzy, podle níž budu
postupovat ve své práci.
V následujících dvou kapitolách se budu věnovat vzniku Československa a jeho
vnitřní

a zahraniční politice vletech

1918-1938,

tím zasadím vznik a vývoj

zpravodajského odboru do širšího historického kontextu.
Kapitola č. 6 představí vznik a organizaci celého ministerstva zahraničních věcí
a jeho jednotlivé odbory, mezi něž patří i zpravodajský odbor.
V další části práce se zaměřím na vznik, vývoj a organizaci zpravodajského
odboru ministerstva zahraničních věcí, na koncepci a práci jednotlivých oddělení
zpravodajského odboru a význam zpravodajského odboru ve státních záležitostech. Zde
a v následující kapitole, týkajících se přednosty J. Hájka a ředitelů jednotlivých oddělení
zpravodajského

odboru

budu

čerpat

informace především

z materiálů

Archivu

Ministerstva zahraničních věcí.
V předposlední kapitole se budu zabývat působností, životem a dílem důležitých
osobností zpravodajského odboru, jedná se zejména o přednostu J. Hájka a ředitele
jednotlivých oddělení zpravodajského odboru.
V závěru

uvedu

nejdůležitější

výstupy

této

práce,

připomenu

význam

zpravodajského odboru ministerstva zahraničních věcí za První republiky a jeho vliv na
domácí a zahraniční veřejné mínění.

2. Metoda historické analýzy

Ve své práci budu používat metodu historické analýzy na základě pramenů
z Archivu MZV ČR, z fondů SÚA Praha a Archivu MV ČR. Historický výzkum je
proces systematického popisu a přezkoumávání minulých událostí s cílem podat zprávu
o tom, co se v minulosti stalo. Provádí se s cílem odpovědět na určité otázky, odhalit
neznámé souvislosti, zaznamenat a vyhodnotit činy jedinců, skupin a institucí, nalézt
vztahy mezi minulostí a přítomností, ad.2
Základním postupem v historické analýze je volba tématu a stanovení problému,
zjištění, zda a jak je téma zpracované v dosavadní literatuře, v širším časovém,
územním i problémovém kontextu, zjištění okruhu pramenů, které se vztahují k tématu
a zhodnocení jejich dokumentární hodnoty, dále rekonstrukce historických faktů a
procesů na základě studia literatury a pramenů, jejich analýza, syntéza a závěry, ke
kterým autor dospěl. Poslední etapou je sepsání práce.3
V historické analýze se rozlišují informační prameny na odbornou literaturu,
historické prameny a ostatní zdroje informací o dějinách. K pramenům je potřeba
přistupovat jako ke specifickému obrazu historické reality, zjistit nakolik jsou v něm
obsaženy objektivní údaje o objektu či subjektu a nakolik tento obraz reality přeměnil.
Badatel musí čelit fragmentárnosti pramenů využitím celého souboru pramenů a
literatury k danému tématu, různých typů a druhů, získané informace spojit i rozšířit a
obohatit o všechno, co může poskytnout historická věda.4
Historikové rozlišují také dokumenty na primární a sekundární. Primární
dokument je zdrojem, jehož autor byl přímým účastníkem události nebo k n í měl úzký
vztah, jedná se např. o kroniky, deníky, ad. Sekundární dokumenty jsou zdroje
vytvořené pomocí primárních dokumentů.5

2

Hendl, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace, Praha 2005, s. 135.
Bartoš, Josef: Úvod do metodiky a techniky historické práce, Olomouc 1992, s. 10.
Bartoš, Josef: Úvod do nauky o historických pramenech, Olomouc 1992, s. 26-37.
5
Hendl, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace, Praha 2005, s. 137.
3
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3. Vznik Československa

Vzniku Československa předcházel dlouhý boj českých politiků a inteligence již
od poloviny 19. století, který procházel vývojem národního uvědomění a snahy po
autonomii českého národa nejprve v rámci Rakouské monarchie, později v době první
světové války snahou o získání samostatnosti. Rakousko-Uhersko se koncem 19. století
dostávalo do stále větších potíží v souvislosti s usměrněním národností ve svém státě.
František Josef II. neměl porozumění pro potřeby měnící se společnosti, proto
nedocházelo po dlouhou dobu jeho panování k reformám, jež by uspokojily národnosti
v monarchii. České národní hnutí se nejprve projevovalo prostřednictvím literatury a
jazyka, postupně od 80. let 19. století získávalo podobu politickou. 6
Čeští politikové přijímali Rakousko za státní rámec, který si přáli vnitřně upravit
a odvolávali se na historické státní právo. Avšak naděje na federalizaci RakouskaUherska zůstávaly po desetiletí jen nadějemi. Česká společnost to přijímala
s roztrpčením. Příčinou byl i pocit germanizace Rakouska, jež byla pokládána za
důsledek spojeneckého vztahu Rakousko-Uherska s Německem a rostoucích sympatií
rakouských Němců pro Německé císařství a všeněmeckou ideologii.
navíc tlačil českou politiku do opozice.

7

Politický vývoj

8

Ještě v 90. letech 19. století Tomáš Garrigue Masaryk polemizoval ve své práci
Česká otázka (z roku 1895) s nacionálním radikalismem. Počítal s další existencí
Rakouska a odmítal revoluci, prohlašoval, že nevěří v evropskou válku a novou mapu
Evropy. Zastával názor, že existence Rakouska-Uherska nebrání českému národu, aby
drobnou prací dosahoval svých cílů. Avšak po vypuknutí první světové války změnil
Masaryk svůj názor o státní samostatnosti českého národa, naopak si ji vepsal do svého
politického programu a propagoval zničení toho Rakouska, které dříve pokládal za
dostačující základnu pro český národní život. Jeho knihy, které vznikly za války 6

Detailněji popisuje vývoj českého národního obrození v 19.století a na počátku 20.století z hlediska
sociálního, politického a hospodářského Jiří Kořalka v knize Češi v habsburské říši a v Evropě 18151914, Praha 1996. Rovněž Miroslav Hroch ve své knize Evropská národní hnutí v 19. století, Praha 1986,
zařazuje české národní hnutí do širšího kontextu a srovnává je s národními hnutími v celé Evropě.
7
O podobě národnostního konfliktu mezi Čechy a Němci v Rakousku-Uhersku se podrobněji zmiňuje Jan
Křen ve své práci Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780-1918, Praha 1990.
8
Kvaček, Robert: Ke vzniku Československa, in: Valenta, J., Voráček, E., Hama, J.: Československo
1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě, Praha 1998, s. 32.

4

Světová revoluce a Nová Evropa9 jsou, pokud jde o náhled na Rakousko, možnost
národní revoluce a státní samostatnost, přímou antitezí České otázky z konce 19.
století.10
První světová válka změnila životy lidí, národů i států. Zatímco v monarchii se
naplno projevila odmítavá nálada české společnosti vůči rakouskému státu, čeští a
slovenští vojáci přecházeli na frontě k Rusům a rakouská vláda na tyto projevy odporu
odpovídala v zázemí i na frontě silnou perzekucí. Tomáš Garrigue Masaryk již od roku
1914 neúnavně prosazoval v emigraci samostatnost českého státu. Jeho snahy velmi
účinně podpořil Edvard Beneš a později se připojil ještě dr. Milan Rastislav Štefánik.
Společně vytvořili Československou národní radu, která byla v říjnu 1918 uznána
dohodovými

státy za prozatímní

Washingtonské d eklarace.

11

vládu Československé

republiky na

základě

V prohlášení nezávislosti československého národa z 18.

října 1918 se T. G. Masaryk, E. Beneš a dr. M. R. Štefánik hlásili k ideálům moderní
demokracie, v podstatě již zde byly uvedeny hlavní zásady první československé
ústavy:

„Přijímáme

ideály

moderní

demokracie

a

zůstaneme

jim

věrni...

Československý stát bude republikou... zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a
vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shormažďovacího a petičního. Církev bude
odloučena

od

státu. Naše

demokracie bude

spočívati

na všeobecném

právu

hlasovacím...Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením, národní menšiny
budou požívati rovných práv. Vláda bude míti formu parlamentní, stálé vojsko
nahrazeno bude milicí. Naše ústava postará se o účinnou, rozumnou a spravedlivou
vládu, která vyloučí jakékoliv zvláštní výsady a znemožní třídní zákonodárství."

12

V Praze bylo 6. ledna 1918 svoláno shromáždění pod historickým názvem
„generální sněm poslanců z českých zemí". Na tomto shromáždění byla přijata tzv.
tříkrálová deklarace, která mluvila za český i slovenský lid. Česká vnitřní politika se

9
T. G. Masaryk napsal Novou Evropu v roce 1917 v revolučním Rusku, v době kdy ještě nebylo zcela
jisté, zda český národ zvítězí ve svém boji o samostatný stát. V Nové Evropě konkretizuje podmínky
demokracie a uspořádání Evropy po válce a právo na samostatnost malých národů. Cit.: „...Čechům
nestačí koncese národnostní autonomie a nestačí již ani rakouská federace; Čechové mají historické právo
na samostatnost českých zemí... Mimoto mají přirozené a historické právo na přičlenění Slovenska
brutálně potlačeného Maďary...", T. G. Masaryk: Nová Evropa, Brno 1994, s. 149-150
10
Galandauer, Jan: Vznik Československé republiky 1918. Programy, projekty, předpoklady. Praha 1988,
s. 30
11
Broklová, Eva: Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938, Praha 1992, s. 19.
12
Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou, 18. října
MDCCCCXVIII. A V ČR Praha 1998, s. 7-21.

5

touto deklarací přihlásila o samostatný československý stát. Tím došlo k politickému
spojení české politiky uvnitř země s Masarykovou akcí za hranicemi.

13

Dohodovým státům se na podzim roku 1918 podařilo paralyzovat vojenský
odpor Německa a Rakousko-Uherska. Vojenská porážka donutila monarchy obou států,
přistoupit na podmínky stanovené W. Wilsonem a vyhlásit dalekosáhlé reformy.
V Rakousko-Uhersku byla přiznána politická autonomie všem národům monarchie a
zavedena federalizovaná státní struktura, avšak odpor domácího obyvatelstva proti
monarchickému řádu vedl k urychlení procesu ustavení samostatných nástupnických
států. Rakousko-Uhersko se nakonec rozpadlo na Rakousko, Maďarsko a nově založené
státy - Československo a Jugoslávii.

14

Dne 28. října 1918 byla publikována nóta rakouského ministra zahraničních věcí
Andrássyho, jíž rakouská vláda oficiálně vyjadřovala svou ochotu jednat o uzavření
příměří. Lidé v českých zemích z této proklamace vyvodili, že válka je skončena a
Rakousko-Uhersko j e p oraženo, s tímto vědomím vyšli do ulic, aby dokončili vnitřní
rozvrat monarchie.15 V Praze došlo v tento den ke spontánní proklamaci republiky.
Národní výbor pod vedením Františka Soukupa a Jiřího Stříbrného převzal hlavní
zásobovací centrálu, Obilní ústav, a později i další úřady včetně místodržitelství.
Odpoledne

byla

na

Václavském

náměstí

oficiálně

vyhlášena

samostatnost

československého státu. Národní výbor vydal provolání Lide československý!,

16

v němž ohlásil národu, že československý stát vstoupil v řadu samostatných kulturních
států světa. Následovalo přijetí prvního zákona státu, jeho přijetím se Národní výbor
československý stal zároveň nejvyšším zákonodárným sborem nového státu.

17

Nezávisle na událostech v Praze a českých zemích se 30. října 1918 přihlásila slovenská

13

Olivová, Věra: Dějiny první republiky, Praha 2000, s. 32
Bělina, Pavel a kol: Dějiny zemí Koruny české, díl II., Praha 1992, s. 155.
Olivová, Věra: Dějiny
s. 66
16
Ferdinand Peroutka ve své knize Budováni státu. Výbor 1918-1923. Praha 1998. popisuje události
spjaté s 28. říjnem 1918, nadšení lidí a snahu českých politiků zabránit chaosu a bezvládí. Napětí a
očekávání věcí budoucích je patrné z manifestu určenému českému národu, cit.: „ Lide československý,
vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných
svobodných národů!
Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby
chování a Tvá radost byly důstojné veliké chvíle nynější! Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmějí
být zklamáni v přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnout. Ani jediným
rušivým činem nesmějí být zkaleny nynější veliké okamžiky, ani jediný z Vás nesmí se dopustit ničeho,
co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa!", s. 63-64.
17
Kárnfk, Zdeněk: České země v éře První republiky 1918-1938, díl I. Vznik, budování a zlatá léta
republiky 1918-1929, Praha 2000, s. 34-35.
14
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6

reprezentace Martinskou deklarací k neomezenému právu na sebeurčení slovenského
národa a ke společnému československému státu. 18
V nově vzniklém státě bylo potřeba zřídit vládu, obnovit válkou zničené
hospodářství a zakotvit republiku právně a politicky nejen vnitřně, ale i mezinárodně.
Hned

po

vyhlášení

samostatnosti

Československa

se

zvedla

bouře

nevole

v pohraničních oblastech obývaných Němci a na Slovensku Maďary. Celá politická
reprezentace českých a moravských Němců stejně jako slovenských Maďarů nejdříve
odmítla nový stát uznat a cítila se občany německého Rakouska a Maďarska a
demonstrativně vyvolávala nepokoje. Její potlačení se podařilo až v roce 1919.

19

Na

základě úmluv, které uzavřel Masaryk ve Spojených státech s rusínskými emigranty, a
po rozhodnutí Dohody měla být Podkarpatská Rus, ovládaná Maďary, předána jako
autonomní území do správy Československa, i tento proces se však neobešel bez
problémů. 20
Národní výbor československý přijal po vyhlášení Československa první
zákony, které stanovily strukturu vlády, organizaci soudů a 13. listopadu 1918 přijal
prozatímní

Ústavu.

Nejvyšším

zákonodárným

orgánem

se

tím

dnem

stalo

jednokomorové Národní shromáždění, nazývané Revoluční, které mělo mj. jmenovat a
odvolávat sedmnáctičlennou vládu. Jejím jmenováním provedlo také na základě dohody
s emigrací sjednocení vlády domácí a zahraniční, která v té době vedla z velké části
mírová jednání v Paříži. Předsedou vlády se stal Karel Kramář. Ministrem zahraničních
věcí zůstal Edvard Beneš. Ministerstvo vnitra si i nadále podržel Antonín Svehla
z agrární strany. Finance se staly doménou Aloise Rašína, ministrem vojenství byl člen
zahraniční vlády Milan R. Štefánik a ministrem národní obrany se stal československý
socialista Václav J. Klofáč. Úřad ministra pro správu Slovenska připadl Vávro
Šrobárovi. 21 Kramářova vláda byla vládou tzv. všenárodní koalice, spojily se v ní české
a slovenské strany. Až do počátku ledna 1919 bylo jejím hlavním programem upevnit
mezinárodně i vnitřně nový stát. 22
Na mírové konferenci, která zahájila svá jednání v Paříži 18. ledna 1919, bylo
oficiálně uznáno velmocemi sedm nových států: Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko,
18

Kárník, Zdeněk: České země
,.I. díl, s. 44-45.
Kárník, Zdeněk: České země
I. díl, s. 192.
20
Kárník, Zdeněk: České země
,.I. díl, s. 48.
21
Kárník, Zdeněk: České země
,.I. díl, s. 63-65.
22
Olivová, Věra: Dějiny
s. 68.
19

7

Polsko, Jugoslávie a Československo. Všechny tyto státy se přihlásily k demokratickým
zásadám.

23

Československo zastupovala dvoučlenná delegace, kterou oficiálně vedl

předseda vlády Karel Kramář, ale její činorodou duší byl ministr zahraničních věcí
Edvard Beneš. Již zde se projevoval velký význam ministra zahraničních věcí a jeho
resortu v otázkách zakotvení nového, předtím neznámého státu v mezinárodních
vztazích. Benešovi se postupně podařilo prosadit zajištění hranic v rozmezí historických
zemí koruny české, jež bylo zakotveno ve Versailleské mírové smlouvě s Německem
(28. 6. 1919) a v Saint-germainské smlouvě s Rakouskem (10. 9. 1919). Trianonskou
smlouvou s Maďarskem (4. 6. 1920) bylo Československu postoupeno Slovensko a
Podkarpatská Rus. Mírová konference rozhodla i o tom, že ČSR musí převzít poměrnou
část předválečného rakousko-uherského dluhu, splatit hodnotu majetku bývalého
rakousko-uherského státu na území ČSR, zaplatit „poplatek za osvobození" a uhradit
dluhy za vydržování legií. Podepsala smlouvu s velmocemi, která se stala součástí
československého právního systému o právech menšin. Tímto dosáhla československá
vláda mezinárodního uznání faktického stavu, který byl s předběžným souhlasem
velmocí uskutečňován během prvních poválečných let. 24

23
Palmer, R. R., Colton, Joel: A History of the Modem World, USA 1995, Chapter: 90: The Peace of
Paris, 1919, s. 726-727.
24
Klimek, Antonín, Kubů, Eduard: Československá zahraniční politika 1918-1938. Kapitoly z dějin
mezinárodních vztahů, Praha 1995, s. 159-160.
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4. Vnitřní politika Československa 1918-1938

Po vyhlášení samostatnosti Československa museli politici upevnit nový stát
nejen mezinárodně, ale i vnitřně. Šlo především o to stabilizovat vnitřní poměry v
Československu. Již Národní výbor československý, který prvním zákonem prohlásil
sám sebe za nejvyšší orgán státu, vydal zákony zásadní povahy, které stanovily
strukturu vlády, organizaci soudů, ad. V listopadu 1918 byla přijata prozatímní
Ústava.25 Tím dnem se stalo jednokomorové Národní shromáždění,

nazývané

Revoluční, nejvyšším zákonodárným orgánem, které provedlo jmenování vlády, jejímž
předsedou se stal Karel Kramář.

26

První vláda musela kromě důležitých právních a

politických kroků při budování republiky, bojovat také s všeobecným nedostatkem
zboží a potravin, vyvolávajících hladové bouře, dále proti inflaci, a obnovit válkou
zničené hospodářství. 27
V okamžiku, kdy se stát parlamentarizoval došlo k rozvrstvení obyvatelstva
mezi politické strany. V Československu mělo dvanáct stran charakter politických stran.
Nejsilnější pozice měla Československá strana agrární (předseda A. Švehla byl
ministrem vnitra), Národní demokracie (K. Kramář - předseda vlády, A. Rašín - ministr
financí), Sociální demokracie (F. Soukup - ministr školství a národní osvěty),
Československá

strana

socialistická

(V.

Klofáč

-

ministr

národní

obrany),

Československá strana lidová, dále existovaly čtyři strany německé a jedna maďarská. 28
V politickém systému první republiky hrály důležitou úlohu vedle parlamentu i
některá specifická uskupení. Byla to především skupina politiků okolo prezidenta T. G.
Masaryka. Toto seskupení, nazývané skupinou Hradu, si tradičně udržovalo nej silnější
vliv na oblast zahraniční politiky prostřednictvím ministra zahraničních věcí E. Beneše.
Své příznivce měla v agrární straně, lidové i národně demokratické straně, nej větší
oporu měla v Československé sociální demokracii a u Československých socialistů.
Vedle

této

skupiny

fungovala

tzv.

Pětka,

mimoparlamentní

orgán,

pětice

nej významnějších politiků vládnoucí koalice (původně A. Švehla, A. Rašín, R.
25

Kárník, Zdeněk: České země
I. díl, s. 63.
Kárník, Zdeněk: České země
I. díl, s. 64-65.
Bělina, Pavel a kol.: Dějiny zemí...., II. díl, s. 166-167.
28
Broklová, Eva: Československá demokracie..., s. 77.

26

27
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Bechyně, J. Stříbrný a J. Šrámek). Povinností Pětky byla koordinace činnosti
československých stran tak, aby nedocházelo ke krizím jak na ulicích, tak ve
sněmovních a vládních lavicích. Tento orgán zajišťoval jako celonárodní stínové
konsorcium akceschopnost koalice politických stran. 29
V roce 1919 zvítězila ve volbách tzv. rudozelená koalice včele se sociálním
demokratem V. Tusarem. Tato vláda provedla v únoru 1919 měnovou reformu,
pozemkovou reformu 1919-1920, která přerozdělením statků umožnila racionální
hospodaření. V té době patřila sociální politika, ovlivněná silnou pozicí socialistických
stran po válce, k nejpokrokovějším v Evropě. Uzákoněna byla osmihodinová pracovní
doba, podpory v nezaměstnanosti, široce založené nemocenské, úrazové pojištění a vliv
dělnictva na vedení podniků prostřednictvím závodních rad. 3 0
Národní shromáždění přijalo 29. února 1920 Ústavní listinu Československé
republiky. Ústava se skládala z šesti hlav - o formě a územním rozsahu státu, o státním
občanství, o moci zákonodárné, o moci vládní a výkonné, o moci soudcovské, a o
ochraně menšin národnostních, náboženských a rasových. Ústava poskytovala všem
plná občanská práva a zjišťovala demokratický charakter státu. Dále ústava pojednávala
o rovnosti, svobodě osobní a majetkové, svobodě domovní, svobodě tisku a o právu
shromažďovacím a spolkovém, o právu petičním, tajemství listovním, o svobodě učení
a svědomí a projevu mínění, o manželství a rodině. 31
Součástí ústavy bylo rovněž ustanovení o cenzuře, které nepovolovalo
podrobovat tisk předběžné cenzuře, jaká existovala za Rakouska-Uherska. Přípustná
byla pouze dodatečná (tzv. represivní) cenzura, mohly být zabavovány pouze projevy
již vytištěné. Lze tedy říci, že v prvních letech byla v Československu skutečná svoboda
tisku součástí revolučních vymožeností. Tato situace se jevila neúnosnou a nutnost
cenzury

začala

být

zdůvodňována

existencí

četných

národnostních

sporů

v Československu. Vykonávat tlak na redaktory umožňoval již zákon na ochranu
republiky z roku 1923. Tiskové poměry byly dále upraveny zákony z let 1924 a 1934. 32
Další problémy Československé republiky plynuly ze složité národnostní
struktury republiky i z nestejného stupně národního vědomí Čechů a Slováků, projevily
29

Zdeněk Kárník: České země
I. díl, s. 140-141.
Pavel Bělina a kol.: Dějiny zemí...., II. díl, s. 168. Demografický a sociální vývoj společnosti v CSR
podrobněji popisuje L.Fialová a kol. v knize Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996.
31
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32
Eva Broklová: Československá demokracie..., s. 64.
30
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se velmi záhy po ustavení nového státu a po celou dobu existence první republiky
oslabovaly upevnění demokratického řádu. Podle statistiky z roku 1921 žilo na území
republiky 13 613 172 obyvatel, z toho 6,8 mil. Čechů (51%), 1,9 mil. Slováků (14,5%),
3,1 mil. Němců (23,4%), téměř třictvrtě milionů Maďarů, půl milionu Rusínů,
Ukrajinců a Rusů, 180 tis. Židů, dále Poláci, Rumuni a jiné národnosti.

33

Součástí

ústavního zákona byl zákon jazykový č. 122 Sb. z. a n. Jazykovým zákonem z roku
1920 bylo uzákoněno prvenství československého národa po stránce jazykové, čímž byl
zároveň

uzákoněn

národní

ráz Československé

republiky.

Současně tak

byla

modifikována povšechná zásada rovnosti jazyků v určitých směrech ve prospěch
československého jazyka jako státního, oficiálního jazyka.

34

Dále v něm podle dohody

o ochraně menšin, kterou ČSR přijala mírovými smlouvami, bylo zajištěno právo
ostatních národností v okresech, kde tvořily více než 20% obyvatelstva, užívat
mateřského jazyka ve styku s úřady. 35
České země si z Rakouska-Uherska přinesly dobře zavedenou prosperující
průmyslovou výrobu, hůře na tom byly připojené země Slovensko a Podkarpatská Rus.
Úkolem státu bylo postupně vyrovnat tyto velké hospodářské rozdíly, což se alespoň
v počátečních letech dělo velkými dotacemi z českých zemí do méně vyspělých oblastí,
šlo především o zlepšování infrastruktury, bankovnictví, zaměstnanosti, rozvoj
zemědělství a obchodu a zlepšení školství, ad. 3 6
V letech 1929-1934 se však naplno projevila v Evropě hospodářská krize, která
začala ve Spojených státech amerických zhroucením burzy v New Yorku 24. října 1929.
Následky této krize se neblaze promítly v celém systému mezinárodních vztahů
v Evropě. Krize způsobila rozpad světového obchodu a zesílila boj o zahraniční trhy.
Rostly hospodářské problémy Malé dohody. 37
Krize vyvolala ve všech sociálních vrstvách nespokojenost, která se stala živnou
půdou pro zvýšenou aktivizaci extrémních politických proudů - komunistického a
nacionalistického. Vznikla německá nacionálně socialistická dělnická strana DNSAP,

33
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národnostním státem a po celou dobu své existence se potýkalo s řešením menšinových otázek ve svých
regionech. Podrobněji se touto problematikou zabývá Ivan Gabal a kol. v práci Etnické menšiny ve střední
Evropě, Praha 1999.
34
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36
Kárník, Zdeněk: České země
I. díl, s. 199-202.
37
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její snahou bylo rozvrátit uspořádání střední Evropy a posílit hegemonii Německa.

38

Hospodářská krize prohloubila i sociální a politické rozpory mezi českými zeměmi a
Slovenskem, kde byl průběh krize a její sociální důsledky těžší než v českých zemích. 39
V říjnu 1932 odstoupila Udržalova vláda a byla vytvořena nová vláda
s předsedou vlády Janem Malypetrem, příslušníkem československé republikánské
strany. Tato vláda vydala celou sérii politických zákonů k zabezpečení demokratického
Československa. V červenci 1933 byl přijat tiskový zákon, omezující svobodu tisku.
Dále zákon o mimořádných opatřeních, jenž měl zabezpečit

celistvost

státu,

republikánskou státní formu, ústavu a veřejný pořádek. Byl nově doplněn zákon na
ochranu republiky, přijat zákon o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a
zákon o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran. Na základě těchto
zákonů zahájila československá vláda nápor na německou nacionálně socialistickou
stranu. Byla vedena řada procesů proti členům protistátních organizací, za něž platily
všechny říšské nacionálně socialistické organizace: NSDAP, Hitlerjugend, SA a SS.
Nacističtí poslanci byli stíháni za své zahraniční projevy, tisk strany byl cenzurován.
Zákon o rozpouštění politických stran byl ihned aplikován na DNSAP. V létě roku 1934
vyvrcholily rovněž zákroky Malypetrovy vlády proti komunistické straně. Na její
zvýšenou revoluční aktivitu, prováděnou po Hitlerově fašistickém převratu, na základě
instrukcí Komunistické internacionály, odpovídaly české úřady řadou protiopatření a
cenzurou komunistického tisku. 40
Mezinárodní ohrožení Československa se zvyšovalo po nástupu Hitlera v roce
1933 kmoci v Německu a úměrně rostoucí agresivitou nacistické politiky, která se
projevila i uvnitř Československa aktivitou nacistických stran, viz výše. Německo
vystoupilo už v roce 1933 ze Společnosti národů a opustilo odzbrojovací konferenci,
fašistická Itálie posilovala své pozice v Rakousku, Maďarsku, od poloviny 30. let i
v Jugoslávii. 41
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Olivová, Věra: Dějiny
s. 165-166.
Olivová, Věra: Dějiny
s. 172. Slováci se od 30. let první republiky snažili o větší autonomii.
Luďácká strana (HSLS) se v roce 1927 dostala do vlády v rámci tzv. panské koalice. V roce 1932 nastala
mezi Slovenskou národní stranou a HSLS formální spolupráce a snaha po decentralizaci státu. Více o
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Na podzim roku 1935 došlo ve vládě ke změnám, které byly ohlasem
mezinárodního vývoje. Sudetoněmecká strana (SdP) v čele s Henleinem získávala na
síle. Ve vedení republikánské strany došlo k posunu doprava. Předsedou strany byl
zvolen Rudolf Beran, ve funkci premiéra vystřídal Jana Malypetra slovenský agrárník
Milan Hodža. Za této situace abdikoval ve svých 85 letech prezident T. G. Masaryk. Po
něm byl v prosinci 1935 zvolen prezidentem republiky Edvard Beneš. 42
Koncem třicátých let se napětí mezi Německem a Československem zvyšovalo.
V březnu 1938 bylo k Německu připojeno Rakousko, což znásobilo potenciál nacistické
říše a ukázalo, že Británie a Francie nejsou ochotny riskovat válečné střetnutí s Hitlerem
kvůli problémům střední Evropy.

43

Rakouských událostí využila Henleinova strana,

která považovala úspěšný anšlus Rakouska za úspěch nacistického hnutí. Na sjezdu SdP
v Karlových Varech 24. dubna 1938 byl vyhlášen Konrádem Henleinem osmibodový
program, tzv. Karlovarské požadavky, které obsahovaly uznání úplné rovnoprávnosti
německé národní skupiny s českým národem, vytvoření uzavřeného německého
národního území s německou samosprávou a úplnou svobodu přiznání se k německému
národu. Nepokoje v pohraničí v souvislosti s blížícími se volbami do obecních
zastupitelstev a přesuny německých vojsk v blízkosti československých hranic přiměly
československou vládu k vyhlášení částečné mobilizace 20. května 1938.

44

V srpnu

1938 navštívil Prahu lord Walter Runciman, který měl posoudit situaci německé
menšiny v ČSR. V důsledku dalších odbojných sudetoněmeckých akcí československá
vláda zakázala SdP. Z Runcimanovy zprávy britské vládě pak vyplynulo, že další
spolužití Čechů a Němců v jednom státě není možné. Tento závěr podpořil
Chamberlainovo stanovisko, že je nutné vyhovět Hitlerovým požadavkům na připojení
pohraničních území ČSR k Německu.

45

Tzv. politika appeasementu vycházela

z přesvědčení, že pokud se požadavkům nacistického Německa ustoupí, je možné
alespoň oddálit vojenský konflikt v Evropě. Ktéto politice usmiřování se postupně
přidávaly

další

západní

demokratické

velmoci.

Znamenalo

to

přehodnocení

versailleského systému mírových smluv. Nejvíce byla změnou ohrožena Francie a
menší státy jako Belgie a Československo.

46
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V Mnichově se 29. září 1938 sešla konference čtyř evropských velmocí - Hitler,
Mussolini,

Chamberlain

československých

území.

a

Daladier.
Usnesení

Byl

projednáván

konference

nebyla

návrh

na

odstoupení

vázána

na

stanovisko

československé vlády. Zástupci čtyř evropských velmocí rozhodovali o Československu
bez jeho účasti a bez ohledu na jeho stanoviska.

47

Po velkém nátlaku a opuštění všech

spojenců Francie, VB a států Malé dohody podlehlo Československo a přijalo územní
změny požadované Hitlerem. Dne 30. září 1938 bylo diktátem evropských velmocí
donuceno k odstoupení svého pohraničí Německu.

48

Mnichovský verdikt tak připravil

cestu k úplné likvidaci demokratické Československé republiky v březnu 1939 a stal se
předehrou k mnohem tragičtějšímu období druhé světové války.

49

V řadě evropských

zemí však Mnichovskou dohodu vítaly jako mírový akt, kterým se předešlo hrozícímu
válečnému konfliktu. 50
Československo bylo Mnichovskou dohodou mezinárodně izolováno, územně
okleštěno, vojensky oslabeno, ekonomicky ochromeno a politicky vnitřně rozvráceno.
Období od října 1938 do 15. března 1939 bylo pouze přechodným obdobím,
předcházejícím jeho konečné likvidaci. Odhodlání československého lidu bránit
republiku vyznělo naprázdno.51 Důsledky Mnichovské dohody se projevily i ve
vnitřním vývoji státu. Došlo k uvolnění vazby mezi českými zeměmi a Slovenskem,
potvrzení jeho autonomie, rovněž Podkarpatská Rus vytvořila vlastní autonomní
vládu.52
V říjnu 1938 byla ustavena nová vláda, v jejímž čele stál dosavadní premiér,
generál Syrový. Byla to úřednická vláda, na níž se podílela řada nových ministrů, např.
L. Feierabend, P. Zenkl, J. Kalfus ad. Nejvýznamnější změnou bylo nahrazení Kamila
Krofty novým ministrem zahraničních věcí Františkem Chvalkovským, který orientoval
zahraniční politiku na spolupráci s Německem. Prezident Edvard Beneš po jmenování
této vlády 4. října 1938 abdikoval.
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Konečná likvidace Československa Německem byla provedena 15. března
1939.53

53
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5. Zahraniční politika Československa 1918-1938

Pro Československou republiku, zrodivší se na podzim 1918 z revolučního
pohybu první světové války, byla zahraniční politika nej důležitějším instrumentem
k zakotvení nového státu v evropských i světových mezinárodních vztazích politických
i hospodářských. Klíčovým principem československé zahraniční politiky se stala
orientace na západní demokratické velmoci, především na Francii a Velkou Británii. Její
zakladatelé, prezident Tomáš G. Masaryk a ministr zahraničních věcí Edvard Beneš
(vykonávající tuto funkci od roku 1918 až do prosince 1935) kladli důraz na budování
korektních vztahů se sousedy ČSR a na zajištění republiky v případě mocenských zvratů
v post-versailleské Evropě. 54
Dlouhodobá zřetelná nechuť Velké Británie přijímat na kontinentu výraznější
závazky přispěla k formalizování československo-fřancouzské spolupráce. Bilaterální
čs.-francouzská politická smlouva byla mezi Francií a Československem podepsána
v Paříži 25. ledna 1924. 55
Edvard Beneš stál u zrodu obranné koalice malých států střední a jihovýchodní
Evropy proti rozpínavosti Maďarska a Ruska. Základem této aliance, patřící
k

francouzskému

spojeneckému

systému,

nazývané

Malou

dohodou,

byla

československo-jugoslávská spojenecká smlouva ze srpna 1920. V následujícím roce
1921 uzavřelo Československo podobnou smlouvu s Rumunskem. Všechny členské
státy Malé dohody patřily k francouzskému spojeneckému systému. 56
V průběhu roku 1921 došlo k výraznému zlepšení vztahů mezi ČSR a
Polskem.57 S Německem a Rakouskem navázalo Československo od počátku korektní
sousedské vztahy. Jediným státem, s nímž se československé zahraniční politice ve 20.
letech nepodařilo dosáhnout výraznějšího zlepšení vztahů, bylo Maďarsko, které se

54
Dejmek, Jindřich: Československo, jeho sousedé a velmoci ve 20. století 1918-1992: vybrané kapitoly
z dějin československé zahraniční politiky, Praha 2002, s. 15.
55
Dejmek, Jindřich: Československo
, s. 16.
56
Olivová, Věra: Dějiny
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57
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s. 17.
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v celém období dvacátých let stalo hlavním centrem revízionístického hnutí ve střední
Evropě. 58
Ministr zahraničních věcí Edvard Beneš považoval za základní politický faktor
nezbytný k upevnění nového státu demokratizační proces poválečné Evropy. Jeho
významným mezinárodním organizačním centrem se stala Společnost národů, ustavená
na mírové konferenci z podnětu amerického prezidenta W. Wilsona v roce 1920.

59

Československo patřilo mezi zakládající členy Společnosti národů a od počátku
usilovalo o posílení její role efektivního instrumentu v zájmu obrany členských států
proti případným útočníkům.

60

V polovině dvacátých let došlo na základě předchozího vývoje k dalekosáhlým
mocenským přesunům v Evropě. Byl přijat Dawesův plán rekonstrukce a obnovy
kapitalistické ekonomiky Německa a na podzim roku 1924 zahájilo Německo pod
vedením Gustava Stressemanna diplomatická jednání o přijetí Německa do Společnosti
národů a revizi versailleského systému. Na konferenci čtyř velmocí - Anglie, Francie,
Německa a Itálie - v Locarnu v říjnu 1925 byl přijat tzv. rýnský garanční pakt, kterým
Německo potvrdilo, že uznává své západní hranice stanovené mírovou versailleskou
smlouvou, o východních hranicích však žádné garance dány nebyly, což znamenalo, že
jak Anglie, tak i Francie v podstatě souhlasily s možností jejich změn, tím byl položen
základ k oficiální revizi versailleského systému. Německo a také Maďarsko se tak
dostávaly za plného souhlasu Anglie do popředí mezinárodního evropského vývoje.
Dohoda, uzavřená v Locarnu, znamenala oslabení zahraničně politického postavení
Československa. Rovněž mezinárodní izolace Francie se přenášela na Československo.
Ekonomické zesílení Německa prostřednictvím rozsáhlých zahraničních, především
americko-anglických úvěrů na základě Dawesova plánu se projevilo zvýšeným
pronikáním německého zboží na středoevropské a balkánské trhy, což mělo za následek
vytlačování Československa z těchto trhů a hospodářským oslabováním státu. 61
Československá zahraniční politika se ve 30. letech v důsledku ustavení
nacistického režimu v Německu soustředila zejména na zintenzívnění mnohostranné
spolupráce v rámci Malé dohody. V roce 1935 došlo k podepsání spojenecké smlouvy
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se SSSR vázané na fřancouzsko-sovětskou smlouvu. Mezitím vystřídal E. Beneše ve
funkci ministra zahraničních věcí K. Krofta a E. Beneš se stal v roce 1935 prezidentem
ČSR. V těchto letech byla snaha o navázání bližší spolupráce s Polskem neúspěšná. 62
V roce 1938 se Československo definitivně dostalo do soukolí mezi Hitlerovu
expansivní politiku a snahu Velké Británie a ostatních evropských států o dohodu
s Německem a Itálií v kurzu politiky appeasementu.

63

Tato snaha vyvrcholila

mnichovskou dohodou a následným okleštěním Česko-Slovenska 30. září 1938. Do čela
Ministerstva zahraničních věcí nastoupil 7. října 1938 František Chvalkovský, zkušený
diplomat a dosavadní československý vyslanec v Římě. Jeho zahraničně-politická
koncepce spočívala ve vyřešení vztahu s Berlínem a navázání smluvního vztahu
s Londýnem, kde Česko-Slovensko hledalo záruky, že západoevropské mocnosti
poskytnou novému státnímu útvaru garance jeho hranic a samotné existence. Avšak přes
všechny vstřícné kroky Česko-Slovenska vůči nacistickému Německu se prostor pro
uplatňování vlastní politické vůle Druhé republiky nadále zužoval. Druhá Československá republika existovala jen o něco málo více než pět měsíců. Dne 15. března
1939 došlo k zabrání Druhé republiky Německem a vytvoření Protektorátu Čechy a
Morava. 64
Oblast zahraniční politiky od počátku silně ovlivňoval tzv. Hrad: mocenská
skupina zformovaná okolo prezidenta T. G. Masaryka a ministra zahraničních věcí E.
Beneše. Oba, ještě s R. Štefánikem tvořili za první světové války vedení zahraniční
Národní rady československé, která svou činností získala vysokou mezinárodní prestiž a
zasloužila se o vznik a mezinárodní uznání nového státu. E. Beneš zastával post
ministra zahraničních věcí sedmnáct let, v prosinci 1935 byl zvolen prezidentem
Československa, zanechal za sebou ministerstvo zahraničních věcí po všech stránkách
strovnatelné s jakýmkoliv zahraničním úřadem středně velkého státu v Evropě.

65

Po E.

Benešovi se ujal řízení resortu po dvouměsíčním řízení ministerského předsedy Milana
Hodžy, Kamil Krofta, byl jmenován 29. 2. 1936 novým ministrem zahraničních věcí a
zůstal jím až do Mnichova 1938, což usnadnilo zachování kontinuity dosavadní
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zahraniční politiky. V době jeho vedení úřadu dosáhla československá diplomacie svého
vrcholu z hlediska kvantitativního i kvalitativního. 66

66

Dejmek, Jindřich: Československo

s. 341.

19

6. Vznik, vývoj a organizace Ministerstva zahraničních
věcí ČSR
6.1. Vznik Ministerstva zahraničních věcí
Československá zahraniční služba náležela mezi ty součásti státního aparátu,
které musely být budovány při zrodu republiky na podzim 1918 téměř od základu.
Přestože se česká politika snažila již v posledních desetiletích existence habsburské
monarchie vstupovat na širší horizonty Evropy, skutečné zmezinárodnění "české
otázky" mohl realizovat až česko-slovenský odboj v letech první světové války. Právě s
jeho institucemi, Československou národní radou v Paříži a jejími pobočkami v
nej důležitějších dohodových metropolích, zřízených v závěrečné fázi války, jsou spjaty
počátky vlastní československé diplomacie.

67

Ministerstvo zahraničních věcí vzniklo v

rámci prozatímní zahraniční vlády vyhlášené v Paříži 14. října 1918.

68

To umožnilo

československé politické reprezentaci vstoupit záhy do přímých kontaktů s vítěznými
velmocemi ještě před zahájením mírové konference. 69
První domácí legislativně podložený orgán pro provádění zahraniční politiky
Úřad pro věci zahraniční byl zřízen 2. listopadu 1918 zákonem č. 2 ještě v rámci
Národního výboru.

70

K zorganizování tohoto úřadu byl Karlem Kramářem pověřen

Bedřich Štěpánek, který stál v čele Úřadu pro věci zahraniční od ledna do konce září
1919 (do návratu E. Beneše z Paříže). Důležitým spolupracovníkem B. Štěpánka byl

67

Dejmek, Jinřich: Československo
s. 333. Zahraniční odboj se opíral o propagační činnost
soustředěnou v národně-propagační službě České národní rady v tiskových a propagačních kancelářích
v Paříži, Londýně, Římě a Ženevě. Tato propagační služba čelila lživé propagandě habsburské a německé
a rovněž špatným znalostem velkých zemí Dohody o poměrech ve střední Evropě. Její práce spočívala
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zpravodajství a dobrými znalostmi světového tisku a současného politického a válečného vývoje.
Z tohoto období se zachovala výstřižková dokumentace, která byla po válce bez podrobnějšího pořádání
uložena v tiskovém archivu ministerstva zahraničních věcí. Na podobných principech byl po první
světové válce založen tiskový archiv při zpravodajské sekci ministerstva zahraničních věcí v Praze. Viz
více SÚA Praha, MZV-výstřižkový archiv 1916-1944, Inventář, zpracoval Otokar Havlín, 1965-66.
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Ludvík Strímpl, který se rovněž rozhodující měrou podílel na vybudování Ministerstva
zahraničních věcí. 71
Diplomatické

aktivity pražského Národního výboru

a pak první řádné

československé vlády v čele s Karlem Kramářem však zůstaly ve stínu ministra
zahraničních věcí E. Beneše setrvávajícího v té době v Paříži.
Ke skutečné výstavbě ministerstva zahraničních věcí bylo přistoupeno až po
návratu prezidenta T. G. Masaryka do Prahy koncem prosince 1918. Ministr
zahraničních věcí E. Beneš setrval v Paříži až do roku 1919, kde vedl a připravoval
jednání na mírové konferenci. Prvním úkolem bylo zabezpečit nově vzniklému
Československu hranice a vyřešit řadu problémů právních, hospodářských, finančních,
dopravních aj., které vyplývaly z bývalého svazku s Rakousko-Uherskem. Proto bylo
ministerstvo zahraničních věcí jako funkční úřad dotvořeno až po návratu Beneše a
většiny československé delegace z mírové konference v Paříži v září 1919.

72

Původně

sídlilo přímo v areálu Pražského hradu, od roku 1934 pak v rozsáhlém Černínském
paláci na Hradčanech, který byl k tomu účelu zvláště rekonstruován. 73
Počátky působnosti ministerstva zahraničních věcí nebyly snadné. Neexistovaly
předchozí zkušenosti a tradice ani analogie. Bylo nutné začít tvorbou i takových detailů,
jako byla úřední terminologie (např. pověřovací a odvolací listiny vyslanců, konsulské
patenty, uvozovací články i závěrečné klausule mezistátních smluv, ad.) 74

71

Kolář František a kol.: Politická elita meziválečného Československa 1918-1938. Kdo byl kdo za První
republiky. Praha 1998, s. 239 a 259. Ludvík Strimpl (18. 11. 1880 Praha - 20.12.1937 Praha) byl
československým diplomatem, za první světové války působil v Paříži v zahraničním odboji. Od listopadu
1918 pracoval na ministerstvu zahraničních věcí jako přednosta kabinetu ministra. Významně se podílel
na vybudování ministerstva zahraničních věcí.
Bedřich Štěpánek (5. 2. 1884 Praha - 1943 San Francisco, USA) byl československým diplomatem,
pocházel z vážené pražské rodiny. Vystudoval právnickou fakultu UK. Za první světové války byl členem
vedení Maffie. Od ledna do konce září 1919 stál včele ministerstva zahraničních věcí. V letech 19211922 se stal velvyslancem ve Washingtonu. V roce 1923 rezignoval na další působení
v československých diplomatických službách, stáhl se do ústraní. V San Franciscu si otevřel advokátní
praxi.
72
Dejmek, Jinřich: Československo , ; ...s. 334.
73
Klimek, Antonín, Kubů, Eduard: Československá zahraniční politika
s. 11.
74
Deset let Československé republiky, svazek I.,vyd. Předsednictvo ministerské rady, Praha 1928, Kap.:
Deset let československé zahraniční politiky, s. 82.
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6.2. Organizace Ministerstva zahraničních věcí 1918-1938
Počáteční organizační struktura ministerstva zahraničních věcí byla dokončena v
několika měsících po návratu ministra zahraničních věcí E. Beneše z mírové konference
v Paříži a schválena v této verzi statutem z 12. května 1921. Hlavními součástmi
ministerstva se stalo pět sekcí, označovaných tehdy velkými písmeny, a některé
pomocné úřady, čímž byl vytvořen základní rámec úřadu, který přežil přes různé
organizační proměny až do března 1939. Nejdůležitější byla sekce politická (A), která
řešila všechny otázky týkající se ciziny včetně politického posuzování otázek
národohospodářských, administrativních, finančních a kulturních. Jejím budovatelem
byl až do svého odchodu na post prvního čs. vyslance v USA B. Štěpánek, na přelomu
let 1920-21 se v jejím čele vystřídalo několik diplomatů (V. Mastný75, Fr.
Chvalkovský75), v roce 1927 převzal její vedení Václav Girsa

77

. Druhým odborem byl

odbor právní (B), obstarávající veškerou právní agendu, spjatou se zahraničními
vztahy. Zakladatelem této sekce byl profesor pražské univerzity a jeden z mála
československých odborníků na mezinárodní právo v době vzniku republiky, Antonín
Hobza.78 Třetí součástí ministerstva byla sekce administrativní (C), která zařizovala
záležitosti československých státních příslušníků v cizině a cizích státních příslušníků v
ČSR, též agendu pasovou, poplatkovou aj. Čtvrtý byl odbor národohospodářský (D),
obstarávající všechny obchodně-politické otázky, spjaté se zahraničím. Zakladatelem
75

Vojtěch Mastný (18. 3. 1874 Manětín - 25. 1. 1954 Praha) do diplomatické služby ministerstva
zahraničních věcí přišel z rakouské byrokracie. Byl řazen mezi špičkové československé diplomaty.
Působil jako vyslanec v Londýně (1920-1925), v Římě (1925-1932), v Berlíně (1932-1938). Po druhé
světové válce se do diplomatických služeb již nevrátil. Kolář, František a kol.: Politická elita
meziválečného Československa 1918-1938. Kdo byl kdo za První republiky. Praha 1998, s. 165-166.
76
František Chvalkovský (30. 7. 1885 Jílové u Prahy - 26. 2. 1945 Berlín, Německo), se stal v roce 1920
přednostou politické sekce ministerstva zahraničních věcí. Vletech 1921-1923 byl vyslancem v Tokiu,
1923-1925 ve Washingtonu, 1927-1932 v Berlíně, 1932-1938 v Římě. Dne 4. 10. 1938 byl jmenován
ministrem zahraničních věcí ve druhé vládě generála Syrového. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava
byl jmenován vyslancem v Berlíně. V únoru 1945 zahynul při náletu spojeneckého letectva nedaleko
Berlína. Kolář, František a kol.: Politická elita
, s. 108.
77
Václav Girsa (28. 11. 1875 Šepetovka, Ukrajina - 13. 6. 1954 Praha), od roku 1920 působil
v československé diplomacii. V letech 1921-1927 byl jmenován zástupcem ministra zahraničních věcí E.
Beneše. Dále pracoval jako vyslanec v Polsku (1927-1935) a v Jugoslávii (1935-1938). Za druhé světové
války se podílel na založení odbojové organizace Politického ústředí. Kolář, František a kol.: Politická
elita
, s. 65.
78
Antonín Hobza (6. 1. 1876 Rokytnice nad Rokytnou - 6. 9. 1954 Praha), český právník, v letech 19191920 přednosta právní sekce MZV v Praze. Původně se specializoval na církevní právo, posléze na
mezinárodní a církevní právo. Napsal např. Právo mezinárodní I-R (1915-1919), Poměr mezi státem a
církví (1909), ad. Tomeš, Josefa kol.: Český biografický slovník XX. století, 1 .díl, A-J, Praha 1999, s.
471.
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tohoto odboru byl někdejší plukovník čs. legií Zdeněk Fierlinger79, později vystřídán
Janem Dvořáčkem.

80

Posledním samostatným orgánem byla zpravodajská sekce (E),

která plnila významné úkoly neformální povahy. Působila jako zpracovatel politického
zpravodajství diplomatických misí, tedy jako systémový informační kanál, dále jako
propagační centrála disponující k tomuto účelu vysokým finančním kontem, z něhož
byli placeni zahraniční informátoři a žurnalisté píšící v pročeskoslovenském duchu.81
Do její kompetence spadal i styk s domácími žurnalisty, jejichž prostřednictvím mělo
být jovlivňováno veřejné mínění v souladu se zájmy československé diplomacie. 82 Jejím
přednostou se stal. Jan Hájek83!, žurnalista s odbojovou minulostí, který sekci dále řídil a
budoval až do podzimu roku 1938. Úřednictvo zpravodajské sekce se podílelo na
založení prvního specializovaného českého periodika pro studium mezinárodních
vztahů, Sborníku zahraniční politiky, a následně deníku Prager Presse, ad.
Do struktury ministerstva náležel dále kabinet ministra, vedený legionářem J.
Skalickým, prezidium úřadu, šifrové oddělení, archiv a knihovna. 84
Vlastními vykonavateli zahraniční služby v cizině byly zastupitelské úřady, které
se dělily na dvě kategorie: úřady diplomatické, zabývající se především politickou a
obchodně politickou stránkou mezistátních vztahů a úřady konzulární, které měly
konkrétnější úkoly, např. pečovaly o ochranu osob, majetku a zájmů československých
příslušníků v cizině, staraly se o příznivý rozvoj hospodářských styků.

85

Již v první

polovině roku 1921 fungovaly zastupitelské úřady u všech světových velmocí s
výjimkou sovětského Ruska. Vyslanectví úřadovala ve většině evropských zemí. První
zastupitelské úřady v zámoří - v britských dominiích (Austrálie, Kanada, Indie), v
zemích latinské Ameriky a v USA - byly budovány především z důvodů obchodně
79

Zdeněk Fierlinger (11.7. 1891 Olomouc - 2. 5. 1976 Praha), československý diplomat a český sociálně
demokratický politik. V letech 1919-1921 byl přednostou národohospodářské sekce MZV. Poté působil
jako vyslanec v různých zemích. Po druhé světové válce se jako člen komunistické strany dostal do vlády
K. Gottwalda. Kolář, František a kol.: Politická elita
, s. 57-58.
80
Dejmek, Jindřich: Československo
s. 335.
Jan Dvořáček (12. 11. 1887 Letovice, - 22. 7. 1956), český národně demokratický politik a
národohospodář. V letech 1922 - 1925 vedl jako přednosta národohospodářskou sekci Ministerstva
zahraničních věcí. Kolář, František a kol.: Politická elita ., s. 47.
81
Srov. viz Dr. R. Urban: Tajné fondy III. sekce, Praha 1943.
82
Klimek, Antonín, Kubů, Eduard: Československá zahraniční politika
s. 12.
83
Jan Hájek (22. 7. 1883 Přepychy - 10. 8. 1969 Praha), československý diplomat, vletech 1919-1938
vedl ve funkci přednosty zpravodajskou sekci ministerstva zahraničních věcí. Kolář, František a kol.:
Politická elita ...., s. 74-75.
84
Dejmek, Jindřich: Československo
s. 335-336.
85
Deset let Československé republiky, svazek I.,vyd. Předsednictvo ministerské rady, Praha 1928, Kap.:
Deset let československé zahraniční politiky, s. 83.
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politických. Již v roce 1921 bylo v cizině zřízeno 23 vyslanectví, 20 generálních
konzulátů a 29 konzulátů a vicekonzulátů. 86
Vnitřní členění ministerstva zahraničních věcí se ustálilo po reorganizaci roku
1923. Ministerstvo se rozrostlo na šest sekcí, které se začaly označovat římskými
číslicemi. Každá ze sekcí měla pevně stanovený počet oddělení s přesně rozdělenými
kompetencemi. První sekce, neboli prezidium ministerstva (I), zahrnovala vlastní
kabinet ministra, diplomatický protokol, odbor personální a archiv shromažďující
zejména veškeré na prezidentské, vládní a ministerské úrovni podepsané smluvní
dokumenty.
Sekce druhá, politická (II), sestávala z pěti oddělení, z nichž dvě obstarávaly
problémy členěné podle geografických sektorů, dvě se zabývaly otázkami právními,
které převzaly ze zrušeného samostatného právního odboru v polovině dvacátých let,
poslední oddělení se věnovalo problémům týkajících se Společnosti národů.
Do pěti oddělení byl rozčleněn i zpravodajský odbor (III), který se skládal z
propagačního, literárního, redakčního, pomocného a překladatelského oddělení.
Od roku 1922 se také výrazně rozšířila národohospodářská sekce (IV),
sestávající ze sedmi oddělení. Čtyři z nich se věnovaly

obchodně-politickým

záležitostem v odpovídajících regionech, zvláštní oddělení řešilo otázky finanční a
poslední otázky dopravní. Rovněž poslední, administrativní odbor (V), měl vlastní
strukturu v podobě čtyř oddělení. 87
Ministerstvo zahraničních věcí si podobnou organizaci uchovávalo i v
následujícím desetiletí, přestože došlo v některých případech v souvislosti s narůstající
agendou k rozšíření počtu oddělení na šest. Šestá sekce, právní (VI), poskytovala
odborný servis sekcím ostatním a zodpovídala za formální stránku uzavíraných smluv.88
Z hlediska personálního rovněž nedocházelo v čele sekcí k výraznějším zvratům, což
nesporně souviselo s tím, že úřad vedl až do roku 1935 Edvard Beneš. Nej vážnější
změnou bylo nahrazení V. Girsy v čele politické sekce vyslancem v Berlíně, Kamilem
Kroftou 89 v roce 1927, který se stal postupně nejbližším Benešovým spolupracovníkem
a dokázal brzy úřadu vtisknout pevnější provázanost i preciznější úřední chod. 90
86

Dejmek, Jindřich: Československo
s. 336.
Dejmek, Jindřich: Československo
s. 338-339.
Klimek, Antonín, Kubů, Eduard: Československá zahraniční politika
s. 12.
89
Kamil Krofta (17. 7. 1876 Plzeň - 16. 8. 1945 Vráž), od roku 1920 československým diplomatem,
v letech 1922-1925 byl vyslancem ve Vídni, 1925-1927 v Berlíně. Poté se stal přednostou politické sekce

87

88
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V organizační struktuře pražského zahraničního úřadu byly v posledních třech
letech existence První republiky provedeny jen nevelké změny. Ministerstvo se
definitivně skládalo ze šesti sekcí, které navíc doplňoval kabinet ministra, diplomatický
protokol a šifrové oddělení B. Prezidium (odbor I) stále sestávalo ze šesti oddělení organizačního a inspekčního, osobního, rozpočtového, hospodářského, z archivu a
knihovny. Nejdůležitější politickou sekci (II) tvořilo nejprve sedm oddělení, po
obnovení právního oddělení byla redukována na čtyři - dvě teritoriální, dále oddělení
církevní a oddělení pro Společnost národů. Zpravodajská sekce (III) se ve druhé
polovině třicátých let skládala ze sedmi oddělení - všeobecného, propagačního,
novinářského, politicko-informačního, literárního, redakčního a tiskového archivu, v
jejím

čele zůstával

Friedmannem,

91

Jan

Hájek. Odbor

národohospodářský

sestával ze sedmi oddělení -

(IV), vedený

J.

obchodně zpravodajského, čtyř

teritoriálních, obchodně-politického a dopravního, jeho součástí byla i československá
sekce Hospodářské rady Malé dohody. Administrativní sekce (V) se skládala z pěti
oddělení - všeobecného, právně administrativního, dvou teritoriálních a poplatkového.
Obnovená sekce právní (VI) zahranovala čtyři oddělení, tedy všeobecně-právní,
právně-administrativní, a dvě mezinárodně-právní.
V době Kroftova úřadování se jen nepatrně změnila síť zastupitelských úřadů v
cizině, její proměny byly ovlivněny především důvody politickými, např. občanskou
válkou ve Španělsku. Přesto počet vyslanectví i konzulátů dosahoval počátkem roku
1938 celkem 35 vyslanectví a 48 efektivních konzulátů a generálních konzulátů. 92

ministerstva zahraničních věcí v Praze (1927-1935). Od roku 1935 do roku 1938 působil jako ministr
zahraničních věcí v Praze. Kolář, František a kol.: Politická elita ...., s. 141-142.
90
Dejmek, Jindřich: Československo
s. 339.
91
Julius Friedmann (25. 6. 1885 Vysoký Újezd - 3. 12. 1964 Praha), český národohospodář a státní
činitel. Vystudoval práva v Praze. Vletech 1922-1939 působil v národohospodářské sekci MZV, kterou
od roku 1925 řídil. Vletech 1943-1945 předseda Nejvyššího účetního kontrolního úřadu při
československé exilové vládě v Londýně. 1945-1951 předseda Nejvyššího účetního kontrolního úřadu
ČSR v Praze. Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník...., I. díl, s. 343-344.
92
Dejmek, Jindřich: Československo
s. 342.
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6.3. Zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí ČSR
Československá zahraniční služba se od počátku potýkala s vážným nedostatkem
kvalifikovaných odborníků, také proto, že většina Čechů působících dříve v rakouskouherských diplomatických či konzulárních službách nebyla do služeb nového úřadu
přijata. Větší část pracovníků byla vybrána z řad příslušníků zahraničního odboje za
války, mnohdy už tehdejších Benešových spolupracovníků (např. V. Girsa, Š. Osuský,93
Z. Fierlinger, ad.), dále z činitelů masarykovské domácí odbojové organizace za první
světové války, tzv. Maffie (J. Hájek). Zbytek byl doplňován především odborníky z řad
bývalé

české

zemské

byrokracie,

vysokoškolskými

profesory

(K.

Krofta)

a

reprezentanty nej vlivnějších politických a hospodářských uskupení.
Kritériem pro přijímání do významnějších služeb ministerstva zahraničních věcí
bylo zejména vzdělání, schopnosti, znalosti jazyků, spojené s věrností státu a jeho
základním masarykovským politickým ideálům. Rozhodující slovo při obsazování
pracovních míst ministerstva zahraničních věcí si podrželi T. G. Masaryk a E. Beneš.
Benešovi pracovně nejbližší a pro realizaci zahraniční politiky klíčové osoby
československé diplomacie a aparátu ministerstva zahraničních věcí představovali
vyslanci u velmocí, zemí Malé dohody a v sousedních státech (J. Šeba94, P. Maxa,95 V.
Tusar,96 Z. Fierlinger, V. Hurban,97 V. Mastný, Š. Osuský, J. Chvalkovský)98. K

93

Štefan Osuský (31. 3. 1 889 Březová pod Bradlom- 27. 9. 1973 Washington, USA), od roku 1918
působil v československých diplomatických službách. Vletech 1921-1938 pracoval jako vyslanec
v Paříži. Řadil se mezi významné čsl. diplomaty ČSR. Kolář, František a kol.: Politická elita ., s. 186187.
94
Jan Šeba (26. 12. 1886 Ledeč nad Sázavou - 25. 7. 1953 Plzeň), československý diplomat, ve 30. letech
zastánce politiky kolektivní bezpečnosti a čs.-sov. spolupráce. Generální konzul v Terstu 1919-1922,
V Hamburku 1922-1923, vyslanec v Jugoslávii 1923-1929, v Rumunsku 1932-1937, v Číně 1937-1939.
Kolář, František a kol.: Politická elita ., s. 247.
95
Prokop Maxa (28. 5. 1883 Manětín - 9. 2. 1961 Praha) od roku 1918 československým diplomatem.
V druhé polovině 20. let pracoval na ústředí ministerstva zahraničních věcí v Praze. V letech 1921-1939
byl vyslancem v Sofii. Kolář, František a kol.: Politická elita
, s. 167. Tomeš, Josefa kol.: Český
biografický slovník...., III. Díl Q-Ž, s. 249.
96
Vlastimil Tusar (18. 10. 1880 Praha - 22. 3. 1924 Berlín, Německo), významný český sociálně
demokratický politik. Vletech 1919-1920 předsedou vlády ČSR. Od roku 1921-1924 vyslancem
v Berlíně. Kolář, František a kol.: Politická elita
, s. 275.
97
Vladimír Ladislav Hurban (4. 4. 1883 Martin - 26. 10. 1949 Praha), československý diplomat od roku
1924. V letech 1924-1930 byl vyslancem v Egyptě, 1930-1936 ve Švédsku, Norsku a Litvě, od roku 1937
v USA. Od mládí byl přítelem rodiny T. G. Masaryka. Kolář, František a kol.: Politická elita, s. 104-105.
98
Někdy šlo o stabilní pověření diplomatické služby, které se po celou dobu První republiky neměnilo,
např. Štefan Osuský sloužil v Paříži vletech 1921-39, Jan Masaryk v Londýně 1925-38. Jindy byli
vysíláni zkušení úředníci na místo, pro které byli nejvhodnějšími, např. Vojtěch Mastný sloužil 1921-25
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vlivným mužům ministerstva zahraničních věcí se počítal ještě Benešův zástupce, zprvu
B. Štěpánek, poté V. Girsa a nakonec K. Krofta. Zpočátku rovněž Benešův první
sekretář L. Strimpl, jakož i přednosta tiskové služby, poté zpravodajské sekce
ministerstva J. Hájek.
Jelikož aparát ministerstva zahraničních věcí zahrnoval v meziválečném období
několik set osob a rozsáhlou síť efektivních zastupitelských úřadů, bylo v této době
ministertvo hojně kritizováno. Ministerstvo zahraničních věcí však bylo koncipováno
pro velké úkoly směřující k zajištění stability i bezpečnosti státu v rovině diplomatické,
hospodářské, propagandistické, apod. 99

Po přijetí Mnichovské dohody byl 7. října 1938 jmenován

ministrem

zahraničních věcí Fr. Chvalkovský, jehož úkolem bylo realizovat nový zahraničněpolitický kurs Druhé republiky. V oblasti diplomatického aparátu se nástup nového
ministra projevil okamžitými personálními změnami v čele většiny sekcí ministerstva,
po nich následovaly změny v čele řady zastupitelských úřadů. Došlo k redukci počtu
zaměstnanců

v

zastupitelských

úřadech,

podobně jako

zeštíhlování

vlastního

ministerstva zahraničních věcí v Praze, jež souviselo s celkovými úspornými opatřeními
státu. Tyto personální změny na vedoucích místech československé pomnichovské
diplomacie souvisely se změnou politického klimatu, jehož snahou bylo eliminovat vliv
diplomatů a zaměstnanců sdílejících stejnou demokratickou ideologii jako E. Beneš,
rovněž bylo propouštěno úřednictvo německé národnosti, došlo k posílení slovenského
živlu požadované autonomní slovenskou vládou, a vynuceným odchodem (většiny j
úřednictva židovského původu. Ze svých úřadů tak byli odstraněni např. šéf ministrova
kabinetu, šéf diplomatického protokolu ad. Nejvážnější pak bylo propuštění šéfa
zpravodajské sekce ministerstva Jana Hájka a jeho nahrazení Josefem Palivcem.100
Nejvýrazněji se tato opatření dotkla sítě zastupitelských úřadů v zahraničí. Na všech

v Londýně, 1925-32 v Římě a 1932-39 v Berlíně, ad. Zdeněk Kárník: České země v éře První republiky
1918-1938, díl II., Praha 2003, s. 465-466.
99
Klimek, Antonín, Kubů, Eduard: Československá zahraniční politika
s. 12-13.
100
Josef Palivec (7. 10. 1886 Zbiroh - 30. 1. 1975 Praha), československý diplomat. V letech 1922-1930
působil jako tajemník tiskové služby při československém vyslanectví v Bernu a Paříži. Od roku 1930 až
do roku 1938 vedl propagační oddělení zpravodajské sekce ministerstva zahraničních věcí. Po Mnichově j
1938 se stal přednostou Zpravodajského oddělení MZV. Tomeš, J., Léblová, A., a kol.: Československý
biografický slovník, Praha 1992, s. 518.
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úřadech pak byla realizována velká restrikce úřednictva, na přelomu let 1938/39 bylo
provedeno jejich pensionování. 101
Německá okupace českých zemí 15. 3. 1939 vedla k okamžité likvidaci
zahraničně-politické aktivity obsazeného státu. Následkem velkých a prudkých změn z
konce roku 1938 se stalo, že podstatná část pracně budovaného diplomatického aparátu,
jeho finanční zdroje a písemnosti padly takřka neporušené do rukou okupantům. Většina
československých

diplomatů

zůstala

věrna

odkazu

republiky.

Právě

zbylá

československá vyslanectví a konzuláty na Západě i SSSR se staly za druhé světové
války středisky zahraničního odboje. Řada někdejších úředníků MZV se rovněž zapojila
do domácího odboje, často za to zaplatila životem (ze zpravodajské sekce ministerstva
zahraničních věcí: J. Sedmík, J. Šrom, J. Papoušek, O. Butter, C. Hoffmann), řada
dalších strávila celou okupaci v koncentračních táborech (J. Palivec, J. Hájek).

101
102

Dejmek, Jindřich: Československo
Dejmek, Jindřich: Československo

s. 344-345.
s. 346.
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7. Zpravodajský odbor Ministerstva zahraničních věcí
v

Československé republiky

V této a následujících kapitolách se budu zabývat organizací a historickým . .
vývojem tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí. Tiskový odbor se za První
republiky nazýval zpravodajským odborem, později ve 30. letech zpravodajskou sekcí
ministerstva zahraničních věcí. (Dále již jen zpravodajský odbor, zpravodajská sekce.)
Hlavním úkolem zpravodajského odboru bylo propagovat nově vzniklý stát v zahraničí
po

stránce

kulturní,

sociální,

geografické,

aj.

Jak

píše

Ladislav

Patočka:

„Československo potřebovalo stejně jako ostatní nově vzniklé malé státy seznámit
cizinu účelnou a hospodárnou propagandou se svou posicí politickou, hospodářskou a
kulturní. Z těchto důvodů bylo hned od počátků zřízeno tiskové oddělení při
ministerstvu zahraničních věcí, které mělo za úkol informovat a být informováno, jak se
zřetelem k ministerstvu zahraničních věcí, tak k veřejnosti." (Cit.: Patočka, Ladislav,
Dr. : Poslání a funkce tiskových attaché, in: časopis Svobodné školy politických nauk,
roč. 6, 1933, č. I,s.l2.)

103

Podrobněji vystihuje funkci zpravodajského oddělení Oskar Butter: „Tiskové
oddělení sledovalo projevy veřejného mínění o otázkách zahraniční služby doma i v
cizině, zhodnocovalo je podle významu a informovalo o nich včas ministra zahraničí.
Podle pokynů pak reagovalo tiskové oddělení na tyto projevy veřejného mínění (tisku)
přímo, či nepřímo: buď články, zprávami, nebo přímým informováním osob, které měly
vliv na veřejné mínění (redaktoři, politici, ad.). Aby mohlo tak rozsáhlý úkol plnit,
muselo být dobře organizováno po stránce technické a dobře informováno o činech a
cílech zahraniční politiky, podle toho se pak řídilo při hodnocení projevů a kritiky v
tisku a vědělo jak uvádět na pravou míru nepřesné nebo nesprávné informace a jak
připravovat veřejné mínění pro úmysly a plány zahraniční státní politiky." (Cit.: Butter,

,

Oskar: Noviny a zahraniční politika. Tisková oddělení zahraniční služby. Praha 1929,

r

nákladem vydavatelství Ducha novin, s.40.)

103
Patočka, Ladislav, Dr.: Poslání a funkce tiskových attaché, in: časopis Svobodné školy politických
nauk, roč. 6, 1933, č. 1, s. 12.
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Tím, že zpravodajský odbor měl funkci propagační a novinářskou, setkával se již
od počátků s obtížemi a neporozuměním jak v samotném ministerstvu zahraničních
věcí, tak ze strany veřejnosti (tisku). Tisk nepovažoval zpravodajský odbor za sobě
rovný, ale díval se na něj jako na každý jiný úřad, mnohdy však pracovníci
zpravodajského odboru nebyli považováni ani svými kolegy z ostatních odborů
ministerstva zahraničních věcí za rovnocenné.

104

Informace a materiály o vzniku, vývoji a organizaci zpravodajského odboru jsem
čerpala převážně z archivních dokumentů Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR a
z fondů SÚA v Praze, jednalo se o vydané přehledy činnosti a organizace čsl. zahraniční
služby k určitému roku, o vládní nařízení, rozvrhy kompetencí jednotlivých oddělení
zpravodajského odboru, oběžníky, osobní složky, ad. Další informace, které jsem našla
v literatuře, byly skrovné a týkaly se většinou pouze stručného členění zpravodajského
odboru a jeho přednosty Jana Hájka. Z těchto důvodů nebylo možné srovnat některé
údaje nalezené v pramenech s historickou literaturou, proto je uvádím jako doslovné
citace v diplomové práci.

7.1. Vznik zpravodajského odboru
Československá tisková zahraniční služba byla ustanovena po první světové
válce a organizována ve třetím odboru ministerstva zahraničních věcí, oficiálně
nazvaném zpravodajský odbor.

105

Zpočátku byla vykonávána především v Paříži členy

československé mírové delegace. Do Paříže byl v roce 1919 povolán za tiskovou
/
\
zahraniční službu' Jan Hájek jako přednosta tiskové kanceláře, a redigoval zde bulletin
přinášející informace o pařížské mírové konferenci "Československou korespondenci".
Po návratu do Prahy v říjnu 1919 byl Jan Hájek pověřen budováním zpravodajského
odboru na ministerstvu zahraničních věcí a stal se jeho přednostou.

104

106

Od roku 1918 byl

Butter, Oskar: Noviny a zahraniční politika: .........s. 41-45.
Patočka, Ladislav, Dr.: Poslání a funkce tiskových attaché .. ..s. 12.
Kolář, František a kol.: Politická elita
, s.74-75. Dále SÚA Praha, MZV VA I, karton č. 3233.
Národní Osvobození, 22.1. 1933, Starek, čl. Jan Hájek- Král padesátníkem. České Slovo, 22. 7. 1933, B.
Nesměrák, čl. Jan Hájek padesátníkem, p dJ..V/
105

106
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členem mírové konference Oskar Butter, který později v roce 1919 pomáhal organizovat
zpravodajský odbor na ministerstvu zahraničních věcí v Praze.
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Po skončení prací této delegace bylo v září 1919 započato s budováním
zpravodajského odboru v Praze. "Na nově vzniklou československou zahraniční službu
se měly vztahovat ve smyslu čl. 2 zákona ze dne 28. 10 .1918 č. 11 Sb. z. a n., jímž byly
zachovány v platnosti všechny dosavadní říšské a zemské zákony a nařízení, dekrety
vztahující se k zahraniční službě rakousko-uherské. To se však nestalo. Zdá se, že
hlavním důvodem byla okolnost, že dlouho po převratu nebyly staré předpisy v celém
svém rozsahu známy a navíc se nesly v duchu předchozí monarchie." (Cit.: Archiv
MZV ČR Praha, Sekce III, Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 895, Přehled činnosti a
organizace zahraniční služby.) 108
Československou zahraniční službu vykonávaly v cizině zastupitelské úřady, při
nichž pracovali tzv. tiskoví attaché, kteří se zabývali především sledováním veřejného
mínění v jednotlivých státech, udržováním soustavného styku s činiteli, kteří toto
mínění tvořili, měli věcně a objektivně informovat a získávat podporu pro
československé zájmy a celkovou politiku Československa.
Cit.: "V ústředí, ve zpravodajském odboru ministerstva zahraničních věcí, se
sbíhají nitky všech propagačních a informačních akcí, určených pro cizince nebo cizinu,
které vycházejí buď z iniciativy státních úřadů nebo soukromých korporací a
jednotlivců. Všechny tyto akce jsou evidovány a zpravodajský odbor jim poskytuje
podle potřeby mravní i, hmotnou podporu při organizování a přípravách propagačních
podniků, při vlastních akcích i při jejich žurnalistickém a společenském zužitkování,
zejména pokud jde o různé slavnosti, výstavy, zájezdy, kongresy a umělecké podniky,
pořádané v cizině. Za tím účelem zpravodajský odbor spolupracuje se všemi
korporacemi, institucemi a osobnostmi, které pečují o přátelské styky s cizinou, ať už
doma nebo v zahraničí. K tomu náleží vyřizování rozsáhlé spisové agendy.
Zpravodajský odbor připravuje cizojazyčné články, publikace, pořizuje překlady
informačních, odborných i vědeckých článků a knih". (Cit.: Archiv MZV ČR Praha.

107

Kolář, František a kol.: Politická elita
, s. 30.
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III, Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 895, Přehled činnosti a
organizace zahraniční služby. Dále viz Kopplová, Barbara, Doc. PhDr, CSc.a kol.: Dějiny českých médií
v datech, Praha 2003, s. 347. Jednalo se o první československý zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení
samostatného státu československého, jímž byly prozatímně zachovány dosavadní zemské a říšské
zákony včetně zákonů, které se týkaly tisku.
108
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Sekce III, Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 895, Přehled činnosti a organizace
zahraniční služby.)
Zpravodajský odbor dále zpracovával politické informace o zahraničních a
domácích událostech, pokud měly vztah k cizině a to na základě denní četby cizího i
domácího tisku i vlastních přímých zpráv. Získaný materiál byl určený pro ministerstvo
zahraničních věcí, domácí politickou veřejnost a pro zastupitelské úřady. Denně byl
pořizován systematický přehled domácího tisku zpracovaný s ohledem na potřeby
zahraniční služby a obsáhlý přehled zahraničního tisku, v němž byly zachyceny ohlasy
cizího tisku na jednotlivé obory veřejného života v Československu. Tento obsáhlý
materiál zpracovával, třídil, uschovával a vedl v evidenci tiskový archiv zpravodajského
odboru.

109

Další činností zahraniční služby byla spolupráce zastupitelských úřadů s tiskem
v cizině. Slo o cit.: "....uveřejňování zpráv a článků v denním a revuálním tisku, o
umísťování vhodných informací o Československu v dílech souborných, vědeckých, v
učebnicích, atlasech, encyklopediích ad. Doplňkem tištěného slova jsou často
ilustrace,jež ústředí dodává ze svého rozsáhlého archivu fotografií a štočků.
Značná pozornost jest věnována propagandě mluveným slovem. Zpravodajský
odbor opatřuje v mnohých případech texty přednášek o Československu, pořádaných
každoročně v cizině v hojném počtu, ať již z podnětu zastupitelských úřadů, nebo
různých institucí a přátel ČSR. Pořádá nebo podporuje výstavy československého
výtvarného umění v cizině, příspívá k šíření hudebních skladeb a československé
literatury v cizině. V cizině jsou zřízeny organizace k propagaci československé práce v
oboru věd přírodních a duchovních. Za tím účelem jest podporováno členství vědeckých
korporací v mezinárodních organizacích a usnadňovány zájezdy vědeckých pracovníků
do ciziny. Podpora morální i hmotná patří také některým druhům sportu, jakož i
tělovýchovné propagandě, jde zejména o velké slavnosti doma a vzájemné zájezdy s
cizinou.
Takto se snaží zpravodajský odbor využít všech složek národního a státního
života k navazování a udržování přátelských styků s cizinou." (Cit.: Archiv MZV ČR
Praha, Sekce III, Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 895, Přehled činnosti a organizace
zahraniční služby.)
109
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III, Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 895, Přehled činnosti a
organizace zahraniční služby.
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7.2. Tiskoví attaché při zastupitelských úřadech
Cit.: "Zpravodajská sekce ministerstva zahraničních věcí měla za úkol účelnou
propagandou seznámit cizinu s nově vzniklým Československem, s jeho pozicí
politickou, hospodářskou a kulturní. Na zahraniční veřejné mínění si zajišťovala vliv
prostřednictvím zahraničního tisku. Ovlivňování zahraničního veřejného mínění
prostřednictvím tisku bylo používáno jednotlivými státy již v předválečné době.
Nejběžnější bylo "zakupování" cizího tisku nebo publicistů, kteří prosazovali politickou
linii daného státu. Tento způsob používala i vláda První republiky a uplatňovala ho
především ve spojeneckých zemích - Francii, Anglii aj. K tomuto účelu byla zřízena
speciální oddělení tiskových attaché u zastupitelských úřadů a vyslanectví." (Cit.:
Patočka, Ladislav, Dr.: Poslání a funkce tiskových attaché, in: čas. Svobodné školy
politických nauk, roč. 6, 1933, č. 1, s. 14.)
Tiskový attaché byl rádcemjpřednostyl zastupitelského úřadu v tiskových věcech dofy
a informoval přednostu v každé akci, která se dotýkala jakýmkoli způsobem tisku.
Vykonával úkoly, které mu určila zpravodajská sekce ministerstva zahraničních věcí v
Praze, tj. shromažďoval pro ni příslušný materiál, sledoval příčiny všech změn ad.
Rozhodující byly proto osobní styky tiskového attaché s redaktory cizího tisku dané
země. < Tiskový attaché měl za úkol seznámit se se všemi významnějšími redaktory /
vedoucího tisku, s tiskovými kancelářemi, vydavatelstvími, s politiky a vlivnými
osobami, které by mu mohly prospět. O tyto známosti se pak opírala jeho distribuční
činnost, kdy využíval propagačního a tiskového materiálu dodávaného ústředním
úřadem k propagaci ČSR. Informativní propagandu

110

(viz příloha č. 2 a 3) musel

používat s opatrností, měla být nenápadná a poutavá se zřetelem k listu nebo časopisu,
pro nějž byl článek určen a s opatrností účelu, který sledoval. Tiskový attaché své
známosti rovněž zužitkovával při návštěvách významných osobností z ČSR, připravoval
společenské styky a umožňoval navazování vztahů, jež by státu byly ku prospěchu.
110
Československá diplomacie v roce 1928 obhajovala svou propagandu takto: „Dobrá propaganda je
průkopníkem i udržovatelem politické a hospodářské potence státu v cizině
Vytýká se nám, že ČSR
pokračuje voficiózní propagandě starého Rakouska. Jestliže moderní diplomacie věnuje zvýšenou
pozornost práci propagační, liší se právě tato práce od propagačních metod starého
režimu
Propaganda je jedním z nejúčinnějších prostředků moderní diplomatické práce demokratické,
jejím cílem je poznat co nejhlouběji cizí prostředí, co nejbedlivěji sledovat nepřátelskou propagandu a co
nejúčinněji šířit správné názory o vlastním státě. " Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa
veřejná, karton č. 902, Zprávy o činnosti III. odboru, 1928.
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x

Zároveň měl být korektní a přátelský k referentům a stálým dopisovatelům čsl. tisku a
svým postavením jim měl poskytnout podporu všude, kde bylo potřeba.
Tiskový attaché zpravidla pocházel ze zpravodajské sekce

ministerstva

zahraničních věcí, avšak nemuselo tomu tak být vždy, rozhodujícím kritériem byl jeho
žurnalistický talent, odbornost, bystrá orientace a dobrá přizpůsobivost každé situaci.
Speciální odbornou přípravu absolvoval tiskový attaché v ústředí zpravodajské služby v
ministerstvu zahraničních věcí, a své znalosti si doplnil ve Svobodné škole politických
nauk v Praze.

Známým a úspěšným tiskovým attaché byl například Camill

Hoffmann, který působil v Berlíně v letech 1921-1937, nebo Cyril Žďárský pracující v
Bruselu v letech 1920-1927.

112

7.3. Společnost ORBIS a CENTROPRESS
Pro lepší propagační a publikační činnost doma i v cizině byla z iniciativy
ministerstva zahraničních věcí a zpravodajské sekce podle usnesení ministerské rady ze
dne 26. listopadu 1920 založena akciová společnost Orbis, která opatřovala tiskařské,
nakladatelské, knihkupecké a novinářské práce. Tato společnost byla spravována vlastní
správní radou, která rozhodovala o všech důležitých otázkách, dále vrchním ředitelstvím
spolu se sekretariátem, kde byla soustředěna administrativní agenda celého podniku.
Mezi členy správní rady patřil Jan Hájek, přednosta zpravodajského odboru ministerstva
zahraničních věcí, Dr. Oskar Butter, ministerský rada ministerstva zahraničních věcí a
Ing. Fr. Vodseďálek, ministerský rada zahraničních věcí.

113

Na přelomu 20. a 30. let měla akciová společnost Orbis vydavatelství periodik,
administraci, tiskárnu, novinářství (distribuce předplatitelům, síť vlatních nádražních
prodejen Orbis, zastoupení zahraničních periodik), nakladatelství a knihkupectví. 114
Za finanční podpory ministerstva zahraničních věcí vydávala společnost Orbis
německý deník Prager Presse, francouzský týdeník L'Europe

Centrále, anglický

111
Patočka, Ladislav, Dr.: Poslání a funkce tiskových attaché, in čas.Svobodné školy politických nauk
roč. 6, 1933, č. l,s. 10-20.
12
Archiv MZV ČR, Praha. Osobní složka Camila Hoffmanna a osobní složka Cyrila Žďárského.
Deset let tiskařské, nakladatelské a novinářské společnosti akciové Orbis, Praha 1931 Vyd Orbis
Praha 1931, s. 10.
Zach, Aleš: Stopami pražských nakladatelských domů, Praha 1996, s. 72-73.
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týdeník The Central European Observer, ruský týdeník Centralnaja Evropa (redigoval
J. Papoušek ze zpravodajského odboru ministerstva zahraničních věcí) a Prager
Rundschau, který vycházel každé dva měsíce (vydavatelem a šéfredaktorem byl K.
Krofta z politické sekce ministerstva zahraničních věcí). Tyto časopisy byly rozesílány
do celého světa. Vydavatelství Orbis vydávalo také časopisy Zahraniční
Měsíční zprávy Společnosti národů, Veřejná správa, Radiojournal,
Radioamatér.

politika,

Týden rozhlasu,

115

Významným zpravodajských listem byl zejména německý deník Prager Presse,
který se stal do určité míry tiskovým orgánem presidenta T. G. Masaryka. Od jeho
založení v roce 1921 ho řídil šéfredaktor Arne Laurin. Cílem deníku bylo stát se
objektivním zpravodajským listem na evropské úrovni a vybudovat si dobré postavení
zvláště na německém mediálním trhu.116 Prager Presse byl dodáván především do
Berlína, Vídně, dále do Bělehradu, Varšavy, Bruselu, Amsterodamu, ad.

117

Rozsáhlé

původní zpravodajství, které bylo vybudováno pro Prager Presse, bylo pro efektivnější
zužitkování doma i v cizině proměněno v samostatnou zpravodajskou agenturu
Radiocentrale.

118

K politickým časopisům se řadila Zahraniční politika, která vycházela jednou za
měsíc. Zahraniční politika byla oficiálním časopisem ministerstva zahraničních věcí
Československé

republiky,

stálou

přílohou

časopisu

byl (věstník

ministerstva

-

zahraničních věcí. Jako šéfredaktor zde působil Alois Hajn (ředitel tiskového archivu
zpravodajského

odboru

spoluredaktorem

byl

ministerstva
Josef

Chmelař

zahraničních
(ředitel

věcí

v

letech

1929-1938),

politicko-informačního

zpravodajského odboru ministerstva zahraničních věcí v letech 1929-1938) ,

oddělení

119

Akciová společnost Orbis se zabývala také nakladatelskou a knihkupeckou
činností. Nakladatelství Orbis se specializovalo na vědeckou a odbornou literaturu.
Edici Politické knihovny redigoval Ing. Fr. Vodseďálek (pracoval ve zpravodajském
odboru ministerstva zahraničních věcí jako zástupce přednosty Jana Hájka, v letech
115

Deset let tiskařské, nakladatelské a novinářské společnosti akciové Orbis,
, s. 26-30.
Fuchs, Alfred: Propaganda v demokracii a v diktaturách, Praha 1938, s. 45. Více o organizaci
německého deníku Prager Presse viz Kopplová Barbara: Musilova publicistická činnost se zřetelem k jeho
působnost v Prager Presse, kandidátská práce, Praha 1972, y s. 43-47. A také Deset let tiskařské,
nakladatelské a novinářské společnosti akciové Orbis, , sT26-30.
117
Deset let tiskařské, nakladatelské a novinářské společnosti akciové Orbis, Praha 1931,...., s. 32.
118
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III, Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 895, Přehled činnosti a
organizace zahraniční služby.
119
Deset let tiskařské, nakladatelské a novinářské společnosti akciové Orbis,
, s. 28.
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y

1931-1935), dále vycházely edice Stopami dějin, Knihy osudů a práce, Sociologická
knihovna, V Evropě a za oceánem, Ars, ad.
Knihkupectví Orbis bylo zaměřené na bohemistiku, slavistiku, na spisy politické,
sociologické, ekonomické a právní. Dále prodávalo publikace vědeckých ústavů a
institucí, pro něž mělo generální zastoupení (Slovanský ústav, Státní historický ústav,
Orientální ústav, aj.). 120
Činnost společnosti Orbis doplňovala agentura Centropress, jež byla článkařskou
a ilustrační agenturou a dodávala většinou na obchodním podkladě cizímu tisku
informace o aktuálních událostech a problémech Střední Evropy, často doprovázené
fotografiemi událostí.

121

Cit.: "Ministerstvo zahraničí soustavně informuje rovněž

československé

zastupitelské úřady a domácí veřejnost. K tomuto účelu jest vybudována denní
informační služba, organizováno literární oddělení v rámci zpravodajského odboru, jež
pečuje o redakci periodických zpráv a odborných studií o československém životě a
výměnných zpráv o politické a hospodářské situaci cizích států. Zvláště vytvořený
zpravodajský odbor ministerstva zahraničních věcí jest svou povahou činnosti
prostředníkem mezi ministerstvem zahraničních věcí a veřejností, především tiskem,
pečuje o informování žurnalistů domácích i zahraničních. Zpravodajský odbor vydává k
dispozici domácímu tisku "Dennípřehled zahraničního tisku" a

"Zahraničnípolitiku"."

(Cit.: Archiv MZV, ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 902,
Zprávy o činnosti III. odboru.)

120

Zach, Aleš: Stopami pražských nakladatelských domů, ...., s. 73-74.
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III, Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 895, Přehled činnosti a
organizace zahraniční služby.
121
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7.4. Vztah zpravodajského odboru MZV a Tiskového odboru
předsednictva ministerské rady
Ministerstvo zahraničních věcí podléhalo Předsednictvu ministerské rady
především po stránce správní a legislativní.

122

123

Předsednictvo ministerské rady ve svém Tiskovém odboru soustřeďovalo styk
vlády s žurnalistikou v otázkách politických, informovalo úřední místa, působilo jako
informační služba pro denní a periodický tisk v otázkách vnitřní a hospodářské politiky
a mělo na starosti státní službu zpravodajskou. Radě byly podřízeny podniky jako
Československá tisková kancelář (ČTK), vydávání Úředních novin, státní tiskárny a
provozování rozhlasové stanice Radiojourna). Tiskový odbor předsednictva ministerské
rady zaměstnával smluvní redaktory, kteří se podíleli na vydávání obsáhlého přehledu
československého

denního tisku, pražského a krajinského politického tisku a

časopisů.124 Přehled československého denního tisku byl dodáván i na zastupitelské
úřady. Ministerstvo zahraničních věcí pořizovalo pro vlastní potřebu menší vlastní
přehled denního tisku, který se týkal především oborů jeho působení. Vedle
zpravodajského

odboru

ministerstva

zahraničních

věcí

a

Tiskového

odboru

předsednictva ministerské rady měla jednotlivá ministerstva vlastní tiskové referáty,
které byly zcela nezávislé na zpravodajském odboru.

122
SÚA Praha, z fondu Předsednictva ministerské rady 1918-1945. Inventáře a katalogy fondů Státního
ústředního archivu v Praze, zpracovala M. Ponocná, Praha 1960. - Zřízením Předsednictva ministerské
rady v roce 1918 měla být zaručena jednotnost nejvyššího a ústředního vedení státní správy a kolegiálnost
rozhodování vlády. Předsednictvo ministerské rady zajišťovalo jednotnost legislativní a správní činnosti
jednotlivých ministerstev. Do kompetence rady patřila především administrativní agenda spojená s
projednáváním osnov zákonů, vládních nařízení a vyhlášek jednotlivých ministerstev, rozpočty
ministerstev, jmenovací návrhy a vydávání vyhlášek pro jednotlivá ministerstva, vedlo písemný styk s
Národním shromážděním, a to i tehdy, jestliže se sněmovna obracela přímo na některá ministerstva.
Předsednictvo dále předkládalo osnovy zákonů a vládních nařízení, podané jednotlivými ministerstvy, i
mezinárodní smlouvy, ad. Spolupůsobilo na úpravě hmotných poměrů státních zaměstnanců, pokud se
upravovaly zákonem a nařízením. Mělo na starosti rozpočty ministerstev, jmenovací návrhy ministerstev,
aj. V neposlední řadě byl při Předsednictvu ministerské rady zřízen Tiskový odbor, který se zaměřoval
především na vnitřní propagandu v Československu.
123
Předsednictvo se na jednotlivá ministerstva obracelo například s žádostí o vypracování výročních
zpráv o jejich činnosti za určitý rok. Na ministerstvu zahraničí tyto zprávy vypracovávala III. sekce zpravodajský odbor. Plné znění viz příloha č. 4.
Fuchs, Alfred: Propaganda v demokracii a v diktaturách, Praha 1938, s. 39-44. Tiskový odbor
Presidia ministerské rady měl tři oddělení: redakční, kde pracovali především novináři, právní a knihovnu
s archivem. Více viz Fuchs, A.
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Do zpravodajské služby ministerstva zahraničních věcí nespadalo dodávání
zpráv domácímu tisku, týkající se otázek vnitřní politiky, tuto službu obstarával Tiskový
odbor presidia ministerské rady. Zprávy o zahraniční politice byly dodávané domácímu
tisku prostřednictvím zpravodajské sekce ministerstva zahraničních věcí, jednak
schůzemi s novináři u ministra zahraničních věcí nebo jeho zástupce, a krom toho
Přehledem zahraničního tisku, vydávaným zpravodajskou sekcí.

125

(viz příloha č. 5) V

cizině dodávala zahraniční služba zprávy o otázkách vnitřní politiky zahraničním
tiskovým kancelářím, nebo přímo inserentům, prostřednictvím vyslanectví, jimž byli
přiděleni tiskoví attaché, nebo skrze ČTK, která byla orgánem Tiskového odboru
předsednictva ministerské rady a měla své dopisovatele ve všech hlavních evropských a
amerických městech. K pravidelným schůzkám se zahraničními žurnalisty nedocházelo.
Zpravodajská služba ministerstva zahraničních věcí si opatřovala informace
podle potřeby stykem s ministrem, jeho kabinetem a pravidelnými konferencemi u
zástupce ministra. Tiskový šéf zpravodajské služby ministerstva zahraničních věcí se
neúčastnil zasedání ministerské rady.

126

Zpravodajský odbor ministerstva zahraničních věcí spolupracoval s Tiskovým
odborem předsednictva na zpravodajství v rozhlasové stanicí Radiojournal. Ústřední
redakce Radiojournalu se starala o náplň jednotlivých hlášení na stanicích Praha I. a
Praha II. Redakce rovněž sledovala vysílání cizích stanic, zejména těch, které pracovaly
tendečně a propagačně proti Československé republice. V ústřední redakci pracoval
zástupce Tiskového odboru předsednictva ministerské rady a zástupce zpravodajského (:>
odboru ministerstva zahraničních věcí. 127
V souvislosti s Mnichovem a událostmi roku 1938 byl zpravodajský odbor
ministerstva zahraničních věcí na základě vyhlášky Předsednictva ministerské rady
postupně zredukován. Podle vládního nařízení z roku 1938 o zřízení Ústředí tiskové
dozorčí služby přešel {příslušný početj zaměstnanců ze zpravodajského odboru
ministerstva zahraničních věcí do Tiskového oddělení předsednictva do funkce státních

125

Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 902, Zpravodajská služba.
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 900, Rozvrh kompetence
zpravodajského odboru.
127
SÚA Praha, Fond Předsednictva ministerské rady, karton č. 70, výroční zpráva Radiojournalu z roku
1935.
126
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tiskových úředníků tiskové dozorčí služby, byli j i m i např. E d u a r d P a r m a

128

z politicko-

informačního oddělení III. sekce, Ladislav Plechatý, Jiří Kalousek a Leopold R i e d l 1 2 9 z
propagačního oddělení III. sekce, Vladimír Dorazil
sekce.

130

z redakčního oddělení III.

131

N a p o č á t k u roku 1939 bylo rozhodnuto, že zpravodajský odbor (III. sekce) měl
být definitivně zrušen. Agenda odboru pak z velké části přešla do
Tiskového odboru předsednictva ministerské rady.

kompetence

132

128
Eduard Parma (9. 5. 1889 - po roce 1950) byl redaktorem, úředníkem ministerstva zahraničních věcí.
SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO, fond Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, sign.
Parma Eduard 9. 5. 1889.
129
Ladislav Plechatý (nar. 14. 6. 1894 Vyskytná, okr. Pelhřimov - po roce 1950), žurnalista, redaktor
zpravodajské služby ministerstva zahraničních věcí. SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO, fond Policejní
ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, sign. Plechatý Ladislav 14. 6. 1894.
Jiří Kalousek (nar. 30. 5. 1900 Úsobí, okr. Havl. Brod - po roce 1950), žurnalista, úředník Ministerstva
zahraničních věcí. Absolvoval studijní cesty do SSSR v roce 1931 a do USA v roce 1930. SÚA Praha,
Zn. fondu: PŘ II - EO, fond Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, sign. Kalousek Jiří 30.
5. 1900.
Leopold Riedl (nar. 30. 8. 1901 Bystřice pod Hostýnem - po roce 1947), žurnalista, pracovník
ministerstva zahraničních věcí, pracoval na konsulátě v Janově a v Budapešti (1926), v roce 1947 odešel
do Chicaga, USA. SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO, fond Policejní ředitelství Praha II - evidence
obyvatelstva, sign. Riedl Leopold 1901.
130
Vladimír Dorazil (nar. 1.1. 1885 Kopřivnice u Nového Jičína - po roce 1950), redaktor ministerstva
zahraničních věcí, vystudoval práva na pražské univerzitě v roce 1904. SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II EO, fond Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, sign. Dorazil Vladimír 1. 1. 1885.
131
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 909, Ústředí tiskové dozorčí
služby.
132
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce I., Oddělení 1/1 a 1/2, Běžná spisovna, karton č. 16. Redukce
zpravodajské služby. V souvislosti s okupací a stále větším oklešťováním práv protektorátní vlády se
kompetence Presidia ministerské rady a Tiskového odboru stále více zužovala a ztrácela na svém
významu. V roce 1942 bylo Předsednictvo ministerské rady zrušeno, tiskové věci přešly na Úřad lidové
osvěty - později ministerstvo lidové osvěty. Viz SÚA Praha, fond PMR 1918-1945 - Inventáře a
katalogy, zpracovala M. Ponocná, Praha 1960.
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8. Organizace zpravodajského odboru

8.1. Organizace zpravodajského odboru v roce 1920
Organizace zpravodajského odboru ministerstva zahraničních věcí prošla
různými etapami podle potřeby a rozrůstající se agendy úřadu.
Počátkem roku 1920 se organizace zpravodajského odboru teprve řešila,
zpravodajský odbor se v té době věnoval čtyřem hlavním bodům práce. Za prvé službou
redakční, která měla za úkol opatřit správný obraz o politicko-hospodářském stavu
Československa i ciziny a to jak pro potřebu vlády a úředních kruhů (ministerstvo
zahraničních věcí a zastupitelské úřady), tak i pro potřebu československé vědecké
obce, československého tisku a širší veřejnosti. Druhým úkolem byla příprava
zpravodajské látky i příslušných pomůcek pro informaci ciziny, péče o navázání
mezinárodních styků, organizace veřejného i soukromého cizího zpravodajství a
krajanská péče. Dále šlo o pomocné služby v ústředí ministerstva zahraničních věcí v
Praze, pod něž patřilo třídění a uchovávání veškeré zpravodajské látky, překladatelská a
kancelářská činnost a zprostředkovatelské služby, jež opatřovaly odborné zprávy pro
jednotlivé odbory státní správy. V cizích státech byli navíc zaměstnáni redakční
úředníci jako zvláštní tiskoví přidělenci, tzv. tiskoví attaché, nebo jako členové
samostatných tiskových kanceláří, např. v Paříži, Londýně, Ženevě, Washingtonu.

133

Byli pověřeni, cit.: „ ...aby jednak vlastním pozorováním doplňovali informační látku z
ciziny posílanou do ústředí, jednak aby na místě svého působení pracovali jako duševní
bojovníci za nově se etablující stát, odráželi neodůvodněné útoky, vyvraceli hanlivé
zprávy, navazovali mezinárodní styky a šířili věcnou znalost o našem národním životě.
Tam, kde nebyli zvláštní tiskoví přidělenci, vykonávali příslušnou službu zpravodajskou
přímo úředníci zastupitelstev. " (Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa
veřejná, karton č. 897, Založení zpravodajského odboru MZV v roce 1920.)

133
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 897, Založení zpravodajského
odboru ministerstva zahraničí v roce 1920.
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V roce

1920 měl Zpravodajský odbor tři oddělení: oddělení vnitřního

zpravodajství, oddělení zahraničního zpravodajství a oddělení knihovní a pomocné, jež
se tehdy značily velkými písmeny.
Oddělení vnitřního zpravodajství (A), jehož ředitelem byl v té době Dr. Oskar
Butter, mělo za úkol studovat a zpracovávat především cit.: "tiskovou a listinnou látku,
pokud má význam pro poznání Československa a cizozemska po stránce politické,
hospodářské nebo sociální. Pracovníci prvního oddělení sledují a podporují správné
orientování domácího tisku o otázkách zahraničních a zužitkovávají výtěžky této práce
k informaci ministerstva

zahraničních věcí, vlády, československých

zástupců

zahraničních, československého tisku, odborných kruhů a jiných úředních a případně i
soukromých československých činitelů." (Cit.: Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III.,
Inv.č.34, Správa veřejná, karton č. 897, Založení zpravodajského odboru MZV v roce
1920.) Toto oddělení bylo dále rozděleno na pět redakčních skupin podle jazykové
příbuznosti. Československá redakce studovala a zpracovávala zpravodajskou látku z
Československa (tj. československou, německou, maďarskou, polskou, rusínskou) a
látku týkající se zahraničních krajanů. Zaměřovala se především na záležitosti
zahraniční politiky, sbírala látku potřebnou pro informování ciziny. Denně vydávala ze
sebraného materiálu "Tiskový přehled

československý",

který byl dodáván všem

zainteresovaným činitelům.
Do oddělení vnitřního zpravodajství dále patřila redakce slovanská, germánská,
angloamerická a románská. Tyto redakce mimo jiné zpracovávaly došlou látku v
"Zahraniční přehledy",

které byly určeny v prvé řadě pro potřebu ministerstva

zahraničních věcí a zastupitelských úřadů.
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Cit.: "Zužitkování výsledků práce všech redakcí k informování úředních,
odborných i soukromých činitelů československých a čsl. tisku, provádějí úředníci
přidělení právě k československé redakci. Jejich práce se týká především podávání
zpráv o poměru tisku a veřejnosti k činnosti ministerstva zahraničních věcí a zprávy
parlamentní. Vypracovávají denní přehledné zprávy telegrafní a občasné písemné
zprávy situační pro československé zastupitelské úřady v cizině. Starají se o správnou
orientaci domácího tisku v otázkách politiky zahraniční dodáváním zpráv ČTK a
novinářům. Ve "Sborníku zahraniční politiky" shrnují nej důležitější látku týkající se
134
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 902, Organizace
zpravodajského odboru 1920.
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československé zahraniční politiky. Sledují tendence nepřátelské propagandy, jak se
jeví tisku domácímu a předkládají pokyny jak nepřátelské propagandě čelit." (Cit.:
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 902,
Organizace zpravodajského odboru 1920.)
Druhým oddělením zpravodajského odboru bylo oddělení

zahraničního

zpravodajství (B), jehož ředitelem byl Ing. Fr. Vodseďálek. Toto oddělení šířilo v
zahraničí

znalost

Československa

z

politického,

hospodářského,

sociálního

a

osvětového hlediska. Kromě vydávání publikací o ČSR v cizině, pečovalo také o
pořádání přednášek, oslav, výstav, zájezdů a zastoupení ČSR při všech mezinárodních
politických, hospodářských, sportovních, uměleckých a vědeckých akcích. Zabývalo se
osvětovým, sociálním a hospodářským postavením československých krajanů v cizině.
Staralo se o jednotnou zahraniční činnost všech ministerstev. Rovněž sbíralo, třídilo a
uschovávalo zahraniční zpravodajskou látku, vlastní i cizí, která se vztahovala k
československým poměrům.
Poslední, třetí oddělení knihovní a pomocné, se členilo na pět skupin: knihovnu
ministerstva zahraničních věcí, tiskový archiv, který uchovával rejstřík světových
událostí a osobností, a zpravodajskou látku z novin a časopisů, pokud měla význam pro
mezinárodní postavení ČSR a pro poznání cizích států po stránce politické,
hospodářské,

společenské

a osvětové. Dále zprostředkovatelskou

službu, která

opatřovala československý tisk a publikace pro československé zahraniční úřady, pro
zastupitelské úřady a pro zpravodajské ústředí na ministerstvu zahraničních věcí.
Překladatelská služba sloužila i potřebám jiných ministerstev, dělaly se překlady z
francouzského, anglického, německého, italského jazyka a slovanských jazyků. Do
tohoto oddělení rovněž spadala kancelář celého odboru s podatelnou, spisovnou a
rejstříkem. Oddělení knihovní a pomocné se později rozdělilo na dvě: knihovní (C) ředitelem byl Josef Šrom a pomocné (D) - ředitel Karel Moravec.

Vedení zpravodajského odboru řídilo a kontrolovalo veškeré práce, spravovalo
zahraniční

zpravodajské

činitele,

řešilo

zásadní

organizační

otázky

a

vedlo

korespondenci. Skládalo se z předsednictva, tj. z přednosty odboru, jímž byl až do roku
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1938 Jan Hájek, zástupce přednosty (ve funkci byli střídavě Oskar Butter a Ing.
František Vodseďálek), ředitelů jednotlivých oddělení a kancelářské síly.
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8.2. Reorganizace zpravodajského odboru v roce 1921
Během roku

1921 došlo k reorganizaci celého zpravodajského odboru,

především z důvodů neúnosně se rozšiřující agendy v jednotlivých odděleních. Proto
25. 7. 1921 byla znovu vymezena kompetence a organizace zpravodajského odboru pod
číslem

1001/17VI/21. Agenda četby československých

novin, telegrafického a

radiového zpravodajství, dále literární studia cizí propagandy a literární zpracování
vlastních propagačních publikací byla vyloučena z dosavadních oddělení vnitřního a
zahraničního zpravodajství popsaného viz výše (popsáno v kap. 8.1.) a sjednocena v
nově zřízeném československém oddělení. Dále byla 1. září 1922 vyloučena z
pomocného oddělení překladatelská agenda a byla ustanovena jako samostatné
oddělení. V roce 1922 bylo také podle dohody s Tiskovým odborem předsednictva
ministerské rady z úsporných důvodů zastaveno vydávání

vlastních

přehledů

československého tisku a zastupitelským úřadům byly doporučeny přehledy Tiskového
odboru předsednictva ministerské rady. V červenci 1922 byla navázána užší spolupráce
se zpravodajským odborem Společnosti národů a zařízena pravidelná zpravodajská
služba jak vůči československé veřejnosti, tak vůči Společnosti národů. V důsledku
těchto organizačních změn měl zpravodajský odbor ke konci roku 1922 pět oddělení: tj.
propagační, československé, redakční, pomocné a překladatelské. Tato oddělení začala
být označována římskými číslicemi.136
Oddělení propagační (III/l), jehož ředitelem byl v té době Oskar Butter, se
zabývalo propagací a kulturním stykem s cizinou, šlo zejména o cit.: "navazování a
zužitkování styků osobních, péči o cizince a o zastoupení Československa při
mezinárodních podnicích, pořádání vlastních a podporu různých cizích propagačních
podniků v cizině, šíření znalostí o Československu tiskem, slovem, obrazem, filmem i
135
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 902, Organizace
zpravodajského odboru 1920.
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Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 902, Organizace
zpravodajského odboru 1921.

43

jinými pomůckami, opatřování a zužitkování propagačních informací vůbec." (Cit.:
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 902,
Organizace zpravodajského odboru v roce 1921.) Oddělení rovněž studovalo osvětové a
sociální poměry československých krajanů v cizině, podporovalo jejich osvětové a
hospodářské snahy. Evidovalo cizí propagandu a spravovalo zahraniční tiskové činitele.
Oddělení československé (III/2) - ředitel Ing. Fr. Vodseďálek - se zabývalo cit.:
"studiem československého tisku z hlediska potřeb zahraniční politiky a zároveň
informuje československý tisk o otázkách zahraniční politiky. Soustřeďuje informace o
úřední činnosti ministerstva zahraničních věcí, jakož i o otázkách úředně v
Československu

projednávaných.

Informuje

zastupitelské

úřady

o

politicko-

hospodářském vývoji v ČSR." (Cit.: Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34,
Správa veřejná, karton č. 902, Organizace zpravodajského odboru v roce 1921.) V
kompetenci mělo i telegrafické a rádiové zpravodajství, záležitosti telegrafních agentur,
novinářské zpravodajství a spolupráci se zpravodajským odborem Společnosti národů.
Oddělení redakční (III/3) - ředitel Jaroslav Papoušek - mělo za úkol cit.:
"soustavné sbírání a pořádání zpravodajské látky, týkajíce se hospodářsko-politického
stavu ciziny i jednotlivých otázek zahraničních. Studium, zpracování a zužitkování
tiskové i listinné látky, pokud se týkalo ciziny se zřetelem k potřebám československé
zahraniční politiky." (Cit.: Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa
veřejná, karton č. 902, Organizace zpravodajského odboru v roce 1921. ) Podle oblastí
bylo redakční

oddělení

rozděleno

na

slovanskou,

germánskou,

románskou

a

angloamerickou redakci.
Oddělení pomocné (III/4) - ředitel Jaroslav Španihel - opatřovalo vyžádané
zprávy z ciziny pro československé úřední a odborné kruhy, evidovalo a rozesílalo
zpravodajské a propagační pomůcky, jako časopisy, knihy, alba, fotografie, mapy, filmy
aj. pro ústředí ministerstva zahraničních věcí v Praze a zastupitelské úřady. Spravovalo
tiskový archiv. Mělo na starosti správní, finanční a osobní záležitosti zpravodajského
odboru.137
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Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 902, Organizace
zpravodajského odboru 1921.
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Posledním oddělením bylo oddělení překladatelské (III/5), jehož ředitelem byl
B. Marek

138

V druhé polovině dvacátých let se rozšířila organizace třetího odboru na šest
oddělení, z důvodů vydělení tiskového archivu z pomocného oddělení a jeho ustanovení
jako samostatného oddělení. Z důvodů rozšiřující se agendy došlo k malé změně
struktury jednotlivých oddělení a jejich názvu. Rozdělení oddělení bylo následující:
všeobecné oddělení (III/l) - ředitel Oskar Butter, mělo na starosti všeobecné věci
týkající se organizace a fungování zpravodajské služby. Propagační oddělení (III/2) ředitel Ing. Fr. Vodseďálek, se zabývalo především zahraničně-propagační činností jak
Československa, tak cizích států. Politicko-informační oddělení (III/3) - ředitel
Jaroslav Papoušek, se zabývalo studiem menšinových otázek a činnosti Společnosti
národů. Literární oddělení (III/4) - ředitelem Jaroslav Španiel, opatřovalo literaturu o
Československu pro informování ciziny. Redakční oddělení (III/5) - ředitel Josef
Mach, sledovalo cizí tisk.

8.3. Organizace

139

Tiskový archiv (III/6) - vedl Antonín Kučera.

zpravodajského

odboru v době

140

změny

ministra zahraničních věcí v roce 1935
V roce 1935 došlo ke změně ministra zahraničních věcí. Edvard Beneš byl po
svém sedmnáctiletém úřadování v resortu zvolen prezidentem

Československé

republiky. Na dva měsíce se řízení ministerstva ujal ministerský předseda Milan Hodža,
aby 29. 2. 1936 mohl být novým ministrem zahraničních věcí jmenován Kamil Krofta.
Kamil Krofta byl již od února 1927 až do zvolení ministrem zahraničních věcí
138
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 902, Organizace
zpravodajského odboru 1921.
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podobným zaměřením na národně-propagační úkoly a potřeby soustavné novinářské práce, ale v rozsahu
mnohonásobně větším, byl pak založen při zpravodajské sekci ministerstva zahraničních věcí v Praze a
byl zařazen pod pomocné oddělení (III/4) zpravodajského odboru. První organizátor tiskového archivu
byl J. Langr, kterého v roce 1928 a 1929 vystřídal Antonín Kučera, za jehož působení se tiskový archiv
stal samostatným oddělením, a po něm až do roku 1938 vedl tiskový archiv Alois Hajn. Denně byly
uschovávány výstřižky o všech významnějších událostech, domácích i zahraničních, z oblasti politiky,
hospodářství, kultury, sportu, ad. Více viz SÚA Praha, MZV - výstřižkový archiv 1916-1944, Inventář,
zpracoval Otokar Havlín, 1965-66.
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přednostou politické sekce ministerstva a zastupoval E. Beneše v době jeho
nepřítomnosti. Po nastoupení do úřadu se držel zahraničního kurzu, který prosazoval
Edvard Beneš. Nadále se snažil především o prohloubení a aktivizaci mezinárodních
záruk státu. Za jeho vedení nedošlo v ministerstvu k žádným velkým personálním
změnám. Přednostou zpravodajského odboru nadále zůstal Jan Hájek. 141
V organizační struktuře pražského zahraničního úřadu byly v posledních třech
letech existence První republiky provedeny jen nevelké změny. Zpravodajský odbor byl
dne 14. června 1935 rozšířen ze šesti oddělení na sedm a tím byla dokončena
organizační struktura z konce dvacátých let. Zpravodajský odbor se dělil na: oddělení
všeobecné, propagační, novinářské, politicko-informační, literární, redakční a tiskový
archiv. Takto ustavená organizace zpravodajského odboru trvala až do roku 1938. Ze
všech oddělení zpravodajského odboru bylo velmi důležité především propagační
oddělení v čele s Josefem Palivcem a politicko-informační s ředitelem Josefem
Chmelařem.
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Oddělení všeobecné (III/l) - ředitel JUDr. Vilém Černý - se zabývalo, cit.:
"všeobecnou úpravou československé zahraniční služby zpravodajské a propagační.
Podílí se na přijímání, povyšování a přidělování zpravodajského úřednictva. Připravuje
rozpočet služby zpravodajské a propagační, vyhotovuje platební poukazy a evidenci
výdajů. Eviduje agendu celého odboru a zprávy o její činnosti. Do jeho kompetence
spadají i další zásadní věci týkající se jak třetího odboru tak zahraniční služby
zpravodajské a propagační. Opatřuje a přiděluje pomůcky zpravodajské a propagační
jako knihy, mapy, letáky, brožury, časopisy, hudebniny, fotografie, ad., pro ústředí,
zastupitelské úřady a domácí i cizí zájemce. (S výjimkou knih a časopisů, jež opatřuje
knihovna ministerstva zahraničních věcí a s omezením vyplývajícím z úkolů oddělení
III/2 a III/5, viz níže). Dále zařizuje knižní sbírky a všeobecné pomůcky pro jednotlivá
oddělení třetího odboru. Eviduje knihovny československých úřadů zastupitelských.
Podporuje vydávání vlastních časopisů i cizích časopisů, pokud mají vztah k
československé službě zahraniční." (Cit.: Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III, Správa
veřejná, inv. č. 34, karton č. 900, Zpravodajská služba 1935.)
141
Beneš získal v Kroftoví neocenitelného aktivního a loajálního spolupracovníka, jemuž mohl posléze
klidně svěřovat vedení ministerstva v dobách svých častých zahraničních služeb a odevzdat mu
zahraniční úřad s tím, že ho povede ve stejném kursu jako Beneš i v dobách nejtěžších. Dejmek, Jindřich:
Historik v čele diplomacie Kamil Krofta, Praha 1998, s. 15 a 24.
142
Dejmek, Jindřich: Historik v čele diplomacie Kamil Krofta, Praha 1998, s. 26.
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Oddělení propagační (m/2) - ředitel JUDr. Josef Palivec - cit.: „řídí a eviduje
zahraničně-propagační činnost československých úřadů zastupitelských s výjimkou
specielních úkolů, jež přísluší oddělení III/4 (politicko-informační oddělení). Sleduje
organizaci, metody a činnosti propagace států cizích a to jak přátelských, tak
nepřátelských. Vypracovává přehledné zprávy potřebné k vlastním propagačním akcím
v jednotlivých státech. Udržuje pravidelný styk s přáteli Československa v cizině,
pečuje o vynikající cizince přicházející do Československa nebo v tuzemsku pobývající
a vede kartotéku těchto cizinců. Udržuje styk s československými

institucemi

provádějícími péči cizineckou. Pořádá zájezdy cizinců do ČSR a zájezdy vynikajících
osob československých do ciziny z důvodů propagačních. Účastní se na udělování
československých řádů cizincům po stránce zahraničně-propagační. Udržuje propagační
spolupráci s mezinárodními organizacemi politické povahy a stará se o přiměřené
zastoupení československých kruhů odborných v těchto organizacích a o jejich účast na
sjezdech a podnicích, ať již byly podnikány v tuzemsku nebo v cizině. Spolupracuje po
grafické a umělecké stránce při vydávání publikací a článků s oddělením III/5
(literární). Zároveň vede přehled cizích filmových a fotografických agentur i jejich
propagační činnosti. Pořádá přednášky, propagační akce povahy umělecké, vědecké,
osvětové a humanitní podniky. Účastní se odborné zahraničně-propagační činnosti
jiných resortů i soukromých organizací, zejména při propagaci československého
exportu, turistického ruchu, akce sportovní a tělovýchovné, výstavy a akce hospodářské,
sociální, církevní, umělecké, literární, vědecké, apod. Eviduje veškeré zahraničněpropagační činnosti československé, pokud jsou podnikány se státní podporou." (Cit.:
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III, Správa veřejná, inv. č. 34, karton č. 900,
Zpravodajská služba 1935.)
Oddělení novinářské (III/3) - ředitel Josef Šrom - mělo za úkol, cit.: "sledování
činnosti československé zahraniční služby a vývoje problémů zahraničně-politických i
mezinárodních se zřetelem k potřebám žurnalistickým a propagačním. Rediguje zprávy
a články z tohoto oboru pro informování československého tisku, zastupitelských úřadů
a ciziny. Dále sleduje domácí tisk denní i revuální podle potřeby zahraniční služby,
pořizuje přehled o zvlášť významných otázkách. Sleduje tisk vydávaný v tuzemsku
emigranty různých států, nepříznivé kritiky československého života objevující se v
cizím tisku a rozhlase, na základě toho zjišťuje pravý stav vytýkaných věcí a zajišťuje
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vhodné informativní a propagační reagování. Zprostředkovává zpravodajský styk
ministerstva zahraničních věcí s československým periodickým tiskem, s ČTK i s
československými

článkovými

a

obrazovými

agenturami.

Udržuje

pravidelný

zpravodajský styk s orgány zahraničního periodického tisku, zejména s korespondenty
cizích zemí, usedlými v Praze. Spoluúčastní se povolování jejich audiencí a interviewů
u

prezidenta

republiky,

zahraničního

ministra

a

jiných

veřejných

činitelů

Československa. Vede revue "Zahraniční politika'" i vlastní propagační časopisy.
Rediguje oficiální projevy ministerstva zahraničních věcí, diplomatické knihy a různé
jiné publikace vydávané ministerstvem. Organizuje síť československých dopisovatelů
do cizích

listů

československých

a řídí jejich zpravodajskou
redaktorů

píšících

o

spolupráci.

problematice

Vede

kartotéku jak

zahraničně-politické

a

národohospodářské, tak kartotéku dopisovatelů cizích listů a cizích žurnalistů. Sleduje
organizaci domácích a cizích agentur telegrafních a článkových." (Cit.: Archiv MZV
ČR, Praha. Sekce III, Správa veřejná, inv. č. 34, karton č. 900, Zpravodajská služba
1935.)
Oddělení politicko-informační (III/4) - ředitel Josef Chmelař - sledovalo cit.:
„....činnost Společnosti národů a problémů organizace míru z hlediska tiskové,
propagační a zpravodajské služby. Zabývá se všeobecným studiem menšinových otázek
v jejich politickém a mezinárodním významu. Zaměřuje se především na politický a
kulturní život menšin v Československu, zejména na menšinu maďarskou, německou a
polskou, jakož i vývoj otázky slovenské a podkarpatoruské. Sleduje společenský život
československých krajanů v cizině, udržuje s nimi propagační styk založený na podpoře
jejich tisku, bibliografie krajanské literatury. Zabývá se politickou propagací cizích států
se zvláštním zřetelem na revizionismus, anšlusové hnutí, habsburské hnutí a
irredentismus především z hlediska československé problematiky." (Cit.: Archiv MZV
ČR, Praha. Sekce III, Správa veřejná, inv. č. 34, karton č. 900, Zpravodajská služba
1935.) Sebranou látku z výše uvedené problematiky zpracovávalo politicko-informační
oddělení ve formě zpráv, článků nebo knižních studií.
Oddělení literární (III/5) - ředitel Jiří Sedmík - zpracovávalo a redigovalo cit.:
„....literární studie, články a přednášky o věcech československých pro informování
ciziny. Opatřuje data, články a jiné informace pro cizojazyčné časopisy, příručky,
ročenky, učebnice o Československu pro cizí literární pracovníky, cizí zastupitelské
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úřady. Dalším úkolem jest studium a evidence knižních čechoslovenik, obstarávání
překladů z cizích i do cizích jazyků a to jak pro vlastní úřad, tak i pro jiná ministerstva,
určování honorářů pro literární, redakční i překladatelské spolupracovníky." (Cit.:
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III, Správa veřejná, inv. č. 34, karton č. 900,
Zpravodajská služba 1935.)
Oddělení redakční (III/6) - ředitel Rudolf Malý - studovalo cit.: „...cizí tisk z
hlediska vnitřně-politického a všeobecně-hospodářského vývoje jednotlivých států, z
hlediska jejich orientace v zahraniční politice a ve vztahu k problémům mezinárodním,
jakož i z hlediska jejich poměru k Československu a to, jak kruhů úředních, tak i
neúředních (organizací i významných osobností). Sleduje činnost cizích telegrafních a
korespondenčních agentur, jakož i dopisovatelů cizích listů, pokud referují o věcech
středoevropských, jak se obráží v cizím tisku. Vydává denní přehled zahraničního tisku
i samostatných soustavných přehledů o význačných mezinárodních neb státních
problémech i událostech, pokud toho vyžadují československé zájmy" (Cit.: Archiv
MZV ČR, Praha. Sekce III, Správa veřejná, inv. č. 34, karton č. 900, Zpravodajská
služba 1935.) O těchto výše uvedených věcech informovalo redakční oddělení
ministerstva, československé zastupitelské úřady a jiné úřady, československý tisk a
odborné kruhy.
Tiskový archiv (III/7) - ředitel Alois Hajn, měl na starosti, cit.: "třídění,
pořádání a uchovávání veškeré tiskové i listinné látky zpravodajské a propagační a
registrování dat o osobách i institucích a vedení příslušných úředních kartoték." (Cit.:
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III, Správa veřejná, inv. č. 34, karton č. 900,
Zpravodajská služba 1935.) 143

143

Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III, Správa veřejná, inv. č. 34, karton č. 900, Zpravodajská služba
1935.
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8.4. Zpravodajský odbor za Druhé republiky
Po přijetí Mnichovské dohody byl 7. října 1938 jmenován

ministrem

zahraničních věcí ve druhé vládě generála Syrového František Chvalkovský. Jeho
úkolem bylo realizovat nový zahraničně-politický kurs Druhé republiky, který spočíval
především v udržování "dobrého poměru" s Německem. Ve své funkci zůstal nadále i
ve vládě Rudolfa Berana v období 1. 12. 1938-15. 3. 1939.

144

Během úřadování Fr.

Chvalkovského došlo k výrazným personálním změnám v ministerstvu. Byl redukován
počet zaměstnanců na ústředí ministerstva zahraničních věcí v Praze i v zastupitelských
úřadech. Šéf zpravodajské sekce ministerstva zahraničních věcí Jan Hájek byl nahrazen
Josefem Palivcem.

145

Dobový tisk píše o odchodu Jana Hájka z pozice přednosty

zpravodajského odboru a jeho penzionování k počátku roku 1939 toto: Polední list
"Dnem 1. ledna 1939 odchází do výslužby bývalý přednosta zpravodajského a
propagačního oddělení ministerstva zahraničních věcí, generální ředitel akc. spol. Orbis,
pan sekční šéf Jan Hájek. Jím odchází z ministerstva největší důvěrník exprezidenta dra
Beneše, člověk jehož rukama prošly během uplynulých dvaceti let stamiliony tajných
disposičních fondů. Jak bylo těchto užíváno, lépe řečeno zneužíváno, jaký vliv měly
tyto peníze, určené pro propagandu republiky v cizině....o tom bylo sneseno v tisku
mnoho zarážejícího....Ale to jsou celkem jen zlomky skutečné činnosti pana sekčního
šéfa, který byl jmenován a posazen drem Benešem na zodpovědné místo chefa
zahraniční propagandy

Odchodu pana sekčního šéfa litují jistě jen jeho nejvěrnější,

jinak nikomu nepřirostl k srdci." (Cit.: SUA Praha, MZV VA I, karton č. 3233, Polední
list, 30. 12. 1938, Odchod Jana Hájka) Kromě Jana Hájka došlo na přelomu let
1938/1939 k pensionování mnoha dalších zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí a
tento proces se nevyhnul ani pracovníkům zpravodajské sekce.
V důsledku výše uvedených změn došlo ke konci roku 1938 k omezení
propagační činnosti zpravodajského odboru na nezbytně nutnou agendu, měl však
pokračovat ve spolupráci s agenturami a se zahraničním tiskem. Cílem bylo zmenšit
rozsah zpravodajské služby ministerstva zahraničních věcí a přeorganizovat ji. Byla
zmenšena publikační činnost, propagační služba byla postupně upravena tak, aby byla
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čistě jen orgánem ministerstva zahraničních věcí pro styk s žurnalistikou a sloužila
informaci ciziny o politických otázkách Česko-Slovenska.

146

Byly uplatněny zákony z let 1920 a 1923. Zákon č. 300/1920 Sb. z. a n., o
mimořádných opatřeních schválený Revolučním národním shromážděním 14. dubna
1920. V zájmu ochrany státu byla vláda oprávněna podle tohoto zákona a za
mimořádných okolností omezit práva a svobody občanů i svobodu tisku. Především
paragraf o tisku přímo říkal, že je možné omezit vydávání a rozšiřování časopisů, nebo
je podrobit zvláštním podmínkám a v krajní nutnosti zastavit, nebo stanovit předběžnou
cenzuru v případě potřeby.

147

Zákon na ochranu republiky přijatý Národním

shromážděním 19. března 1923, obsahoval ustanovení o „nedovoleném zpravodajství",
týkající se šíření zpráv schvalujících trestné činy, výzvy k neplnění zákonných
povinností, zrady státního tajemství, podněcování k trestné činnosti, apod. Tento zákon
stanovil podrobněji normy o zastavování periodického tisku v případě uveřejnění
nedovolených textů, které by mohly být posuzovány jako ohrožení bezpečnosti
republiky.148 Vláda Česko-Slovenská na základě výše popsaných zákonů nařídila podle
čl. II. ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330, Sb. z a n.,149
který vešel v platnost v lednu 1939, zřídit státní tiskové a propagační ústředí při
ministerstvu vnitra jako ústřední úřad pro státní činnost zpravodajskou a propagační.
Cit.: „Státní tiskové a propagační ústředí (dále jen ústředí) jest podřízeno přímo
předsedovi vlády. Na ústředí přechází působnost, jež v oboru státní činnosti
zpravodajské a propagační dosud vykonávalo předsednictvo ministerské rady a
jednotlivá ministerstva a jiné státní úřady a orgány. Tiskovému a propagačnímu ústředí
přísluší vrchní dozor nad veškerou ostatní zpravodajskou a propagační činností.
Všechny státní a jiné veřejné orgány (úřady, ústavy, podniky, fondy, korporace) jsou
povinny účinně podporovat ústředí při plnění jeho úkolů, zejména mu poskytovat z
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vlastního podnětu nebo na jeho žádost všechny potřebné informace." (Cit.: Archiv MZV
ČR, Praha. Sekce I., Oddělení 1/1 a 1/2, Běžná spisovna, karton č. 16.)

150

Dále se podle usnesení ministerské rady ze dne 6. prosince 1938 a ve smyslu
znění vládního nařízení ze dne 12. prosince 1938 č. 317 Sb. z. a n., cit.: " ustanovujíce
všech koncernech denního tisku v zemi České a Moravskoslezské pro vykonávání
předběžné tiskové přehlídky úředníci státní tiskové dozorčí služby. Na základě dohody
mezi předsednictvem ministerské rady (Tiskový odbor) v Praze a mezi ministerstvem
vnitra, spravedlnosti a zahraničních věcí, uvolňují svrchu jmenované úřady za účelem se
zřetelem na ustanovení par. 64 zákona o obraně státu č. 131/36 Sb. z. a n. příslušný
počet svých úředníků, kteří ve vykonávání této úřední funkce jsou přímo podřízeni
Tiskovému odboru předsednictva ministerské rady. Každý úředník tiskové dozorčí
služby jest ustanoven pro určitý časopis a podléhá oddělení ústřední tiskové služby
dozorčí, jež spadá pod Tiskový odbor předsednictva ministerské rady." (Cit.: Archiv
MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 909, Ústředí tiskové
dozorčí služby.)
Vládní nařízení č. 317 Sb. z. a n. ze dne 12.prosince 1938 zároveň prodloužilo
ustanovení o cit.: "povinnosti předkládat povinné výtisky k předběžné cenzuře". (Cit.:
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 909, Ústředí
tiskové dozorčí služby.) Předběžná cenzura byla do té doby prováděna příslušnými
úředními místy soustředěně, což způsobovalo velké časové zdržení zvlášť v redakcích
časopisů a novin. Od prosince 1938 byla však předběžná cenzura vykonávána úředníky
dozorčí služby tiskové přímo v podniku, kde list vznikal.
Úředníci tiskové dozorčí služby se měli držet pokynů posuzování článků v
denících, týdenících, časopisech aj., podle znění zákona na ochranu republiky č. 50/23
Sb. z. a n. a zákonů jej doplňujících, zprávy neměly vzbudit ve čtenářích pobouření a
neklid, aby bylo zabráněno šeptané propagandě, měly listy zaplňovat eliminovaná místa
novou sazbou, například ze zpráv ČTK, aby se v listech neobjevovala bílá místa. Pokud
šlo o zprávy týkající se úřední působnosti prezidenta republiky, předsedy vlády, členů
vlády nebo vlády jako celku, mělo být dbáno na to, aby tyto zprávy nebyly předčasné,
případně, aby jimi nebyl vykonáván předem vliv nebo nátlak na zamyšlený počin nebo
rozhodnutí těchto ústavních činitelů. V tom případě se měl tisk omezit pouze na úřední
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zprávu. Rovněž byly nepřípustné útoky na vyjmenované vládní činitele a nepříznivé
kritiky jejich činnosti v tisku. Úředníci tiskové dozorčí služby měli věnovat pozornost
také zprávám o otázkách zahraničně-politických, národohospodářských,

státních

financí, referování tisku se nesmělo odchylovat od základních směrnic zahraniční
politiky státu. Nebylo dovoleno uveřejňování kurzů česko-slovenských zahraničních
výpůjček, zejména půjčky státní, půjčky města Prahy, Škodovy obligace, apod. Dále
uveřejňování a prodej map Česko-Slovenska, bylo dovoleno pouze tehdy, pokud mapa
obsahovala současné hranice státu bez jakéhokoli označení dřívějších hranic. Velká
pozornost měla být věnována rozebírání hospodářských důsledků plynoucích z okleštění
státu, aby situace nebyla líčena jinak než byla oficiálně popisována českými zástupci na
zahraničních finančních poradách. Úředníci tiskové služby měli bezpodmínečně potlačit
zprávy, které by podněcovaly k cit.: „nenávisti, zášti nebo mstě a násilnostem proti
židům,

anebo popuzují vůbec proti příslušníkům jiné národnosti, rasy

nebo

náboženství." (Cit.: Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná,
karton č. 909, Ústředí tiskové dozorčí služby.) Dále měli potlačit všechny přímé a
nepřímé nájezdy a útoky v tisku na cizí státy, štvavou kritiku opatření vlády nebo úřadů
a chystaných reforem a úspor v hospodaření státní správy. Nebylo povoleno uveřejňovat
zprávy o projevech členů československé vlády nebo jejich zmocněnců, pokud nebyly
vydány jako zprávy úřední. Neměly být propouštěny nepravdivé a tendenční zprávy o
uprchlících a emigraci do ciziny, které by mohly zmást veřejnost, nebo ohrozit prestiž
státu, dále zprávy v tisku o vítání vojenských posádek, přikázaných nově do různých
měst, a všechny jiné zprávy, z nichž byla zřejmá dislokace českých vojenských útvarů a
vojenských i jiných pro obranu státu důležitých podniků. Nebylo dovoleno uveřejňovat
soukromé zprávy o změnách v diplomatických zastoupeních Československa. Další
pokyny průběžně uvádělo ústředí tiskové služby pod Tiskovým odborem předsednictva
ministerské rady.
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Reorganizace zpravodajského odboru na konci roku 1938 spočívala v redukci
dosavadních sedmi oddělení na čtyři. Zpravodajská a propagační agenda, tj. propagace
kulturní, vědecká, umělecká, ad. přešla na Tiskový odbor presidia ministerské rady.
151
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Agenda všeobecného oddělení (III/l), které mělo na starosti rozpočet zpravodajské a
propagační služby, evidenci všech výdajů a organizaci celého zpravodajského odboru,
přešla rovněž celá pod Tiskový odbor předsednictva ministerské rady. Oddělení
propagační (III/2) a novinářské (III/3) bylo sloučeno v nové oddělení, a jejich činnost
zredukována na styk s cizími novináři a vliv na domácí tisk. Oddělení politickoinformační (III/4) se přesunulo na místo třetího oddělení (novinářské III/3) a mělo za
úkol sbírat a studovat informace o aktuálních mezinárodních otázkách. Oddělení
literární (III/5) bylo zrušeno a veškerá agenda přešla na Tiskový odbor presidia
ministerské rady. Při ministerstvu zahraničních věcí zůstala jen překladatelská část,
která sloužila samotnému ministerstvu zahraničních věcí. Oddělení redakční (III/6) a
tiskový archiv (III/7) bylo sloučeno v jedno oddělení čtvrté (III/4), zabývalo se
především cit.: "studiem denního cizího tisku a upozorňováním příslušných oddělení na
význačné články týkající se československých zájmů. Na základě toho vydává přehled
zahraničního tisku a třídí a uschovává veškeré tiskové i listinné látky zpravodajské a
propagační." (Cit: Archiv MZV ČR, Praha. Sekce I., Oddělení l/l a 1/2, Běžná spisovna,
karton č. 16.) 152
Organizace zpravodajského odboru vypadala na přelomu roku 1938/1939
následovně: přednostou zpravodajské sekce byl JUDr. Josef Palivec, všeobecné
oddělení (III/l) vedl JUDr. Vilém Černý, propagační oddělení (III/2) řídil PhDr. Jaromír
Doležal, v novinářském oddělení (III/3) byl ředitelem Josef Šrom, politicko-informační
oddělení (III/4) a literární oddělení (III/5) bylo zrušeno, redakční oddělení (III/6) vedl
Rudolf Malý a Tiskový archiv (III/7) spravoval Antonín Kučera.

152
153

153

Archiv MZV ČR, Praha. Sekce I., Oddělení 1/1 a 1/2, Běžná spisovna, karton č. 16.
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 900.
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8.5. Likvidace zpravodajského odboru v roce 1939
Opatření z konce roku 1938, týkající se ministerstva zahraničních věcí a
samotného zpravodajského odboru, naznačovaly cestu, kterou se vývoj III. sekce bude
ubírat dál.
JUDr. Josef Palivec, přednosta zpravodajského odboru, vydal 2. února 1939
interní vyhlášku o celkové "reorganizaci zpravodajské služby".

Situaci

okolo

reorganizace zpravodajského odboru vystihuje dopis, který JUDr. Josef Palivec zaslal
po válce v červnu 1945 na ministerstvo zahraničních věcí. Cit.: "V ten čas (tzn. počátek
roku 1939 pozn. autora DP) mne k sobě mimo nadání zavolal dr. Chvalkovský a přibrav
k rozmluvě Ing. Schmoranze oznámil mi, že mi ukládá, abych likvidoval 3. odbor
ministerstva a do odbavení likvidace odbor spravoval. Snad je zbytečné, abych
podotýkal, že jsem se o tento úkol neucházel, a nestál ...Odpověděl jsem mu: T o
znamená, že jsem vyhlédnut, abych šel v čele konduktu?', načež Chvalkovský
poznamenal: 'Co chcete, taky já jsem byl pozván jen na funus.' ...Pokoušel jsem se
zachránit to a ono a především také Orbis, ...ale bez úspěchu. Brzy jsem se přesvědčil,
že o osudu odboru bylo už napřed nadobro a nezvratitelně rozhodnuto." (Cit.: Archiv
MZV ČR, Praha. Osobní složka Josefa Palivce, Dopis adresovaný MZV v červnu 1945.
Celý dopis J. Palivce je uveden v příloze DP č. 9)
Bylo rozhodnuto, že zpravodajský odbor (III) měl být zrušen a agendy tohoto
odboru, pokud zůstaly při ministerstvu zahraničních věcí, měly být včleněny do
politické sekce (II) ministerstva zahraničních věcí. Část agendy zpravodajského odboru
vyřizovalo teritoriální oddělení politické sekce (II), pro všeobecné věci zpravodajského
odboru byla zřízena dvě nová oddělení: studijní oddělení II/4 a všeobecné II/5. Všechna
ostatní činnost přešla pod Ústředí tiskové služby a Tiskový odbor presidia ministerské
rady (zrušen roku 1942). Rozpočet pro zpravodajskou a propagační službu ministerstva
zahraničních věcí byl zredukován.

154

Presidium ministerstva vnitra vydalo 10. března 1939 usnesení, že Ústřední
censurní komise, zřízená vládním usnesením ze dne 26. září 1938 dle par. 125, odst. 5

154
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce I., Odděleni 1/1 a 1/2, Běžná spisovna, karton č. 16, Reorganisace
zpravodajské služby.
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zákona č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu,155 měla být zrušena vzhledem k ukončení
stavu branné pohotovosti státu, publikovanému vládní vyhláškou ze dne 3. února 1939
č. 28 Sb. I. 156
Dne 15. března 1939 došlo k německé okupaci českých zemí. V obsazeném státě
bylo mj. zrušeno ministerstvo zahraničních věcí, jeho finanční zdroje a písemnosti
přešly z velké části neporušené do rukou Němců. Řada někdejších úředníků ministerstva
zahraničních věcí zůstala věrna demokratickému Československu a zapojila se do
domácího, nebo zahraničního odboje.157
Za svou propagační činnost byl zpravodajský odbor v době Protektorátu
kritizován. Dokumenty o činnosti odboru, které se po okupaci německými vojsky
zachovaly, uspořádal a popsal například Dr. R. Urban. Jedná se především o doklady
vyplacených velkých finančních částek a průvodních dopisů z ústředí ministerstva
zahraničních věcí v Praze nebo z československých vyslanectví.

158

155
Zákon č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu obsahoval části o censuře a o zřízení ústřední cenzuraí
komise, která měla cenzuru jednotně řídit. Zakázáno bylo především vydávání a rozšiřováni tiskovin,
jejichž obsah ohrožoval zájmy obrany státu, jeho spojenců, a rušil veřejný pořádek. Viz. Kopplová,
Barbara, Doc., PhDr., CSc.a kol.: Dějiny českých médií v datech,
, s. 363-364.
156
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 900.
157
Dejmek, Jindřich: Československo
s. 346.
158
Dr. R. Urban: Tajné fondy III. Sekce, Praha 1943, s. 5-6.
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9. Vedoucí představitelé zpravodajského odboru

Vedení zpravodajského odboru, řídilo a kontrolovalo všechny práce, spravovalo
zahraniční

zpravodajské

činitele,

řešilo

zásadní

organizační

otázky

a

vedlo

korespondenci. Skládalo se z předsednictva, tj. z přednosty odboru, jímž byl až do roku
1938 Jan Hájek, kterého ke konci roku 1938 vystřídal JUDr. Josef Palivec. Ve funkci
zástupce přednosty působili střídavě Oskar Butter a Ing. Fr. Vodseďálek. Dále se vedení
zpravodajského oddělení skládalo z ředitelů jednotlivých oddělení a kancelářské síly.159
Pracovníci

do zpravodajského odboru byli

vybíráni

z řad

příslušníků

zahraničního odboje za první světové války (Jaroslav Papoušek, Jiří Sedmík, Jaroslav
Španihel, Cyril Žďárský) nebo z řad domácí odbojové organizace Maffie (Jan Hájek,
Oskar Butter, Alois Hajn). Ostatní byli doplněni z řad žurnalistů (Josef Chmelař,
Antonín Kučera, Josef Palivec, Camil Hoffmann) a středoškolských profesorů
(František Vodseďálek).
Kritériem pro přijímání na vyšší pozice zpravodajského odboru ministerstva
zahraničních věcí byla především odborná kvalifikace, znalost jazyků, vzdělání,
žurnalistická praxe, schopnosti a věrnost státu. Rozhodující slovo při obsazování
pracovních míst měl v mnoha případech E. Beneš a T. G. Masaryk.
Většina pracovníků zpravodajského odboru ministerstva zahraničních věcí
přispěla svou kvalitní prací a oddaností masarykovým ideálům k dobrému fungování
úřadu. Jejich věrnost se projevila především v době Protektorátu a za okupace, kdy se
mnozí z pracovníků zpravodajského odboru účastnili domácího odboje, byli za své
přesvědčení vězněni nebo posíláni do koncentračních táborů (Josef Palivec, Jan Hájek),
často za ně položili život (Oskar Butter, Jaroslav Papoušek, Jiří Sedmík, Josef Šrom,
Camil Hoffmann). Ti, kteří se vrátili z vězení nebo z koncentračního tábora do úřadu
zpravodajského odboru po skončení druhé světové války, byli nuceni po událostech
roku 1948 znovu odejít, nebo byli za svou věrnost demokracii vězněni (Jan Hájek, Josef
Palivec).

159
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Inv. 5. 34, Správa veřejná, karton č. 897, Organizace
zpravodajského odboru 1920.
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Tato kapitola je zaměřena především na životopisy ředitelů jednotlivých
oddělení a přednosty zpravodajského odboru ministerstva zahraničních věcí Jana Hájka.
Podle osobních složek pracovníků a údajů z kartonů zpravodajské sekce Archivu
Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsem se pokusila přehledně zrekonstruovat
působnost ředitelů oddělení po jednotlivých rocích za celé období První republiky (viz
podkapitola 9.1.). V této části lze porovnat střídající se ředitele v jednotlivých
odděleních s rozrůstáním zpravodajského odboru.
Druhá část kapitoly (podkapitola 9.2.) se věnuje životu, dílu a působnosti
ředitelů a přednosty zpravodajského odboru. Kapitola je řazena abecedně podle jmen
osobností, protože se často ve vedení jednotlivých oddělení střídali za různá období
stále tytéž osobnosti (viz. podkapitola 9.1.).
Odkazy na literaturu pod čarou k jednotlivým ředitelům a přednostovi J. Hájkovi
uvádím ve slovníkové podobě, tj. až na konec textu, protože se údaje o jejich životě a
díle často opakují a shodují v různých biografických slovnících a osobních složkách.
Při vyhledávání informací a údajů o životech a publicistické činnosti ředitelů
jsem se setkala s neúplnými údaji v jejich osobních složkách v Archivu M inisterstva
zahraničních věcí ČR. Obtížné bylo vyhledat informace o jejich činnosti za druhé
světové války a po ní a jejich datum úmrtí v jiných archivech (Archiv MZV ČR Praha,
Archiv MV ČR Praha, SÚA Praha). Z tohoto důvodu uvádím datum úmrtí v některých
případech pouze rámcově. Rovněž fotografií, které by doplnily životopis osobností, se
mi podařilo nalézt pouze sedm - J. Hájka, A. Hajna, C. Hoffmanna, J. Chmelaře, J.
Papouška, J. Palivce, a J. Šroma.
Některé materiály ředitelů nebyly k dispozici v žádném archivu (Archiv MZV
ČR Praha, Archiv MV ČR Praha, Fondy SÚA Praha), jedná se o tyto pracovníky: Karel
Moravec (na oddělení pomocném působil jako ředitel v roce 1920), B. Marek (ředitel
odd. překladatelského, 1921-1926), Josef Mach (ředitel odd. redakčního, 1927-1928),
Vilém Černý (ředitel všeobecného odd., 1935-1939) a Jaromír Doležal (propagační
odd., konec roku 1938).
Kromě

životopisů

ředitelů uvádím životopis tiskového

attaché

Camila

Hoffmana, který působil v letech 1921-1937 na vyslanectví v Berlíně po boku vyslance
V. Mastného. Camil Hoffman patřil mezi významné pracovníky zpravodajského odboru
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ministerstva zahraničních věcí a zasloužil se o dobrou propagaci Československa v
meziválečném období v Německu.
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9.1. Přehled ředitelů jednotlivých oddělení zpravodajského
odboru

Rok 1919 160
Přednosta
Jan Hájek
Oddělení A - vnitřní zpravodajství
Oskar Butter
ředitel
Oddělení B - zahraniční zpravodajství
Ing. František Vodseďálek
ředitel
Oddělení C - knihovní a pomocné
Karel Moravec
ředitel

Rok 1920
Přednosta
Jan Hájek
Oddělení A - vnitřní zpravodajství
Oskar Butter
ředitel
Oddělení B - zahraniční zpravodajství
Ing. František Vodseďálek
ředitel
Oddělení C - knihovní
Josef Šrom

ředitel

Oddělení D - pomocné
Karel Moravec

ředitel

160

Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III. 1918-1939, Správa veřejná, Inv. č. 34, karton č. 900.
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V letech 1921-1926 161
Přednosta
Jan Hájek
Oddělení propagační (III/l)
Oskar Butter

ředitel

Oddělení československé (III/2)
Ing. František Vodseďálek

ředitel

Oddělení redakční (III/3)
Jaroslav Papoušek

ředitel

Oddělení pomocné (III/4)
Jaroslav Španihel

ředitel

Oddělení překladatelské (III/5)
B. Marek

ředitel

V letech 1927-1928 162
Přednosta
Jan Hájek
Oddělení všeobecné (III/l)
Oskar Butter

ředitel

Oddělení propagační (III/2)
Ing. František Vodseďálek

ředitel

Oddělení politicko-informační (III/3)
Jaroslav Papoušek
ředitel
Oddělení literární (III/4)
Jaroslav Španihel

ředitel

Oddělení redakční (III/5)
Josef Mach

ředitel

Tiskový archiv (III/6)
Antonín Kučera

ředitel

161
162

Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III. 1918-1939, Správa veřejná, Inv. č. 34, karton č. 900.
Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Správa veřejná, Inv.č. 34, karton č. 898.
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V letech 1929-1930 163
Přednosta
Jan Hájek
Oddělení všeobecné (III/l)
Cyril Žďárský

ředitel

Oddělení propagační (III/2)
Ing. František Vodseďálek

ředitel

Oddělení politicko-informační (III/3)
Josef Chmelař
ředitel
Oddělení literární (III/4)
Jaroslav Španihel

ředitel

Oddělení redakční (III/5)
Jaroslav Papoušek

ředitel

Tiskový archiv (III/6)
Alois Hajn

ředitel

V letech 1931-1934
Přednosta
Jan Hájek
Oddělení všeobecné (III/1)
Cyril Žďárský

ředitel

Oddělení propagační (III/2)
Josef Palivec
ředitel
Oddělení politicko-informační (III/3)
Josef Chmelař
ředitel
Oddělení literární (III/4)
Jaroslav Španihel

ředitel

Oddělení redakční (III/5)
Jaroslav Papoušek
Tiskový archiv (III/6)
Alois Hajn

163

ředitel

ředitel

Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III., Správa veřejná, Inv.č. 34, karton č. 898.
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V letech 1935-1937 164
Přednosta
Jan Hájek

Oddělení všeobecné (III/l)
JUDr. Vilém Černý

ředitel

Oddělení propagační (III/2)
Josef Palivec

ředitel

Oddělení novinářské (III/3)
Josef Srom

ředitel

Oddělení politicko-informační (III/4)
Josef Chmelař

ředitel

Oddělení literární (III/5)
Jiří Sedmík

ředitel

Oddělení redakční (III/6)
Rudolf Malý

ředitel

Tiskový archiv (III/7)
Alois Hajn

164

ředitel

Archiv MZV ČR, Praha. Sekce I., Oddělení 1/1 a 1/2, Běžná spisovna, karton č. 16.
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Ke dni 18.10.1938

165

Přednosta
Jan Hájek

Oddělení všeobecné (III/l)
JUDr. Vilém Černý

ředitel, ministerský rada

Oddělení propagační (III/2)
Josef Palivec

ředitel, ministerský rada

Oddělení novinářské (III/3)
Josef Šrom

ředitel, vrchní odborový rada

Oddělení politicko-informační (III/4)
Josef Chmelař

ředitel, ministerský rada

Oddělení literární (III/5)
Jiří Sedmík

ředitel, vrchní odborový rada

Oddělení redakční (III/6)
Rudolf Malý

ředitel, ministerský rada

Tiskový archiv (III/7)
Antonín Kučera

165

ředitel, vrchní odborový rada

Archiv MZV ČR, Praha. Sekce I., Oddělení 1/1 a 1/2, Běžná spisovna, karton č. 16.
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Ke dni1 8 . 1 0 . 1 9 3 8165
Přednosta
Josef Palivec

Oddělení všeobecné (III/l)
JUDr. Vilém Černý

ředitel, ministerský rada

Oddělení propagační (III/2)
PhDr. Jaromír Doležal

ředitel, ministerský rada

Oddělení novinářské (III/3)
Josef Srom

ředitel, vrchní odborový rada

Oddělení politicko-informační (III/4)
Josef Chmelař

ředitel, ministerský rada

Oddělení literární (III/5)
Jiří Sedmík

ředitel, vrchní odborový rada

Oddělení redakční (III/6)
Rudolf Malý

ředitel, ministerský rada

Tiskový archiv (III/7)
Antonín Kučera

166

ředitel, vrchní odborový rada

Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III. 1918-1939, Správa veřejná, Inv.č. 34, karton č. 900.

65

Počátek roku 1939 167
Přednosta
Josef Palivec

Oddělení všeobecné (III/l)
JUDr. Vilém Černý

ředitel, ministerský rada

Oddělení propagační (III/2)
PhDr. Jaromír Doležal

ředitel, ministerský rada

Oddělení novinářské (III/3)
Josef Srom

ředitel, vrchní odborový rada

Oddělení politicko-informační (III/4)
-

zrušeno

Oddělení literární (III/5)
-

zrušeno

Oddělení redakční (III/6)
Rudolf Malý

ředitel, ministerský rada

Tiskový archiv (III/7)
Antonín Kučera

167

ředitel, vrchní odborový rada

Archiv MZV ČR, Praha. Sekce III. 1918-1939, Správa veřejná, Inv.č. 34, karton č. 900.
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9.2. Život a dílo přednosty J. Hájka a ředitelů jednotlivých
oddělení zpravodajského odboru

PhDr. Oskar Butter
(25. 4. 1886 Německý Rohozec - 17. 1. 1943 Osvětim, Polsko)

Oskar Butter se narodil v Německém Rohozci, okres Kutná Hora, 25. ledna
1886. Studoval gymnázium s maturitou v Mladé Boleslavi, které zakončil 4. 7. 1904.
Zkoušku učitelské způsobilosti získal 20. 6. 1910. Postupně učil jako suplent na
Městském dívčím lyceu v Hradci Králové 1910-1912, dále na CK reálném gymnáziu v
Novém Bydžově 1913-1917 a CK vyšší reálce v Nové Pace. Studoval filologii v Praze a
v Paříži, v roce 1918 byl prohlášen doktorem filozofie. Oženil se s Růženou roz.
Pinkavovou v roce 1919, z manželství pocházely dvě děti, Věra (nar. 1920) a Olga (nar.
1922).
Za první světové války se stal aktivním členem odbojové organizace Maffie. Byl
stoupencem T. G. Masaryka. Po válce koncem roku 1918 byl povolán E. Benešem jako
člen československé delegace na mírovou konferenci v Paříži. Po návratu organizoval
od roku 1919 na ministerstvu zahraničních věcí v Praze zpravodajský odbor, v letech
1919-1920 působil jako ředitel v oddělení A- vnitřní zpravodajství. Od roku 1921 se stal
ředitelem propagačního oddělení (III/l), od roku 1928 ředitelem všeobecného oddělení
(III/l). V letech 1930-1936 působil jako generální konzul v Paříži, po návratu se stal
zástupcem přednosty J. Hájka ve zpravodajském odboru na ministerstvu zahraničních
věcí, kde zůstal až do roku 1938.
Oskar B utter s e s ystematicky z abýval s ociologií n ovin a t eorií ž urnalistiky. V
letech 1928-1931 vydával spolu s V. Švihovským revui Duch novin, kde se snažil
formulovat základní postuláty vědy o novinách, a kde publikoval řadu prací z dějin čs.
tisku. V roce 1934 vydal v Paříži podnětný spis La presse et les r elations p olitiques
internationales.
Na začátku nacistické okupace Československa 1938 se zapojil do domácího
odboje. 31. 3. 1939 byl dán na dovolenou s čekatelným a odešel z ministerstva
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zahraničních věcí. V září 1939 byl zatčen a vězněn postupně v Berlíně, B u c h e n w a l d u a
Osvětimi, kde v lednu 1943 podlehl mučení. V červnu 1946 byl zpětně j m e n o v á n in
memoriam
republice.

o d b o r o v ý m přednostou Ministerstva zahraničních

věcí za své

služby
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Osobní složka Dr. Oskara Buttera. Archiv MZV ČR, Praha. Dále Tomeš, Josef a kol.: Český
biografický slovník XX. století, I. díl A-J, Praha 1999, s. 165. Dále Tomeš, J., Léblová, A., a kol.:
Československý biografický slovník, Praha 1992, s. 78. Kolář, František a kol.: Politická elita
meziválečného Československa 1918-1938. Kdo byl kdo za První republiky. Praha 1998, s. 30. SÚA
Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO, fond Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, sign. Butter
Oskar 1886.
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Jan Hájek
(22. 7. 1883 Přepychy, okr .Nové Město n/Metují - 10. 8. 1969 Praha)

Jan Hájek se narodil 22. 7. 1883 v Přepychách
u Opočna okres Nové Město nad Metují. Po
absolvování státní průmyslové školy v Pardubicích v
roce 1901 se věnoval výhradně politickému studiu.
Za tím účelem pobyl delší dobu v Paříži, kde se
zapsal do École libře des Sciences Politiques od roku
1901-1904 a později od září 1907 do ledna 1909. Z
Francie dopisoval do různých českých novin, čímž si
získal úzký vztah k žuralistice. Pobyt v Paříži měl
rozhodující vliv na jeho kariéru. Seznámil se zde
blíže s E. Benešem.
Po návratu do Čech pracoval jako novinář, nejprve založil a redigoval časopis
Česká stráž v Kolíně, dále redigoval táborský týdeník Jiskra (po vypuknutí první
světové

války

zastaven),

realistický

týdeník Lounské

slovo

(byl

stoupencem

Masarykovy strany realistické), pak redigoval v Náchodě Podkrkonošské rozhledy a jiné
krajinské časopisy. Jeho články se objevovaly také v Právu lidu, Osvětě lidu, Akademii
a dalších sociálně demokratických listech. Mezitím se oženil s Pavlínou Krouskou 10. 4.
1912 s níž měl syna Ivana, narozeného 19. 9. 1913.
V roce 1914 vstoupil do redakce Času, deníku české strany pokrokové, kde
setrval až do zastavení roku 1915, současně byl redaktorem realistického časopisu Směr
v Plzni. Od podzimu 1914 se podílel na organizování tajného výboru Maffie, od ledna
1915 řídil spojení se Švýcarskem. Na podzim 1915 nastoupil vojenskou službu, záhy
byl však zatčen a až do amnestie v červenci 1917 vězněn ve Vídni. Poté byl opět
povolán do rakousko-uherské armády, do podzimu sloužil na haličské frontě.
Po skončení první světové války vstoupil do služeb Národního výboru. Do konce
roku 1918 pracoval v archivu Presidia ministerske rady. V lednu 1919 odjel do Paříže
jako přednosta tiskové kanceláře při československé delegaci na mírové konferenci. Po
návratu do Prahy v září 1919 byl na ministerstvu zahraničních věcí pověřen budováním
sekce pro politické a hospodářské zpravodajství, jejíž součástí byla i tisková služba.
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Jan Hájek se od samých začátků podílel velkou měrou na vybudování a
organizaci zpravodajské služby při ministerstvu zahraničních věcí. Postupem doby
získal značný vliv v československé zahraniční politice, především svým dlouholetým
postavením v čele III. sekce - zpravodajského odboru ministerstva zahraničních věcí a
přátelstvím s E. Benešem.
V roce 1921 inicioval založení vydavatelské společnosti Orbis a po celé období
První republiky se podílel na jejím řízení. Byl politickým ředitelem a odpovědným
redaktorem týdeníku Sborník zahraniční politiky, který vycházel od roku 1920. Ve 30.
letech organizoval pomoc německým emigrantům z nacistického Německa. Byl
politicky činný v národně socialistické straně. Od roku 1921 byl členem Syndikátu
denního tisku čsl., od roku 1928 se stal členem Syndikátu čsl. novinářů.
Po nástupu nového ministra zahraničních věcí Chvalkovského v roce 1938 po
Mnichově se stal nepohodlným, byl ze svých funkcí odvolán a přeložen na trvalý
odpočinek 31.3. 1939. V červnu 1939 byl zatčen gestapem a až do konce druhé světové
války byl vězněn v různých koncentračních táborech, např. v Buchenwaldu.
Po skončení druhé světové války a po svém návratu do Československa nebyl
Jan Hájek přijat zpět do ministerstva zahraničních věcí. V letech 1947-1948 stál v čele
správní rady pojišťovny Slavia. Za údajnou špionáž proti republice byl znovu vězněn od
roku 1956 až do roku 1960, kdy byl amnestován. Zemřel v Praze 10. 8. 1969.
Jan Hájek byl za svého působení na ministerstvu zahraničních věcí vyznamenám
jugoslávským králem Řádem sv. Sávy II. tř. v roce 1933.169 Za zásluhy dlouholetého
utužování

přátelských

styků

československo-fřancouzských

vyznamenán komandérským řádem Čestné legie.

byl

v

roce

1935

170

Za svého života publikoval překlady od Saveria Merlina, Formy a podstata
socialismu v roce 1910, 2. vydání 1929, pod svým pseudonymem Ivan Tryzna. Dále

169
SÚA Praha, MZV AV I, karton č. 3233, Národní listy, 27. 10. 1933, ČTK, Jugoslávská vyznamenání
Čechoslovákům ..."Jugoslávský král Alexander vyznamenal ...přednostu zpravodajského oddělení
ministerstva zahraničních věcí Jana Hájka řádem Sv. Sávy II. tř.... Vyznamenání odevzdal včera
vyznamenaným jugoslávský vyslanec v Praze."
170
SÚA Praha, MZV AV I, karton č. 3233, A-Zet, 9. 11. 1935, Přednosta Hájek komandérem Čestné
legie....'"za velké zásluhy, získané dlouholetou obětavou prací na poli utužování přátelských styků čsl.franc."
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přeložil od Anatola France, Ostrov
proletariát

tučňáků

a od R. Broda-J. Deutsche,

v roce 1914, rovněž pod p s e u d o n y m e m Ivan Tryzna.

Mezinárodní
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Osobní složka Jana Hájka. Archiv MZV ČR, Praha. Rovněž Československo-Biografie, Státní tiskárna
Praha 1936, vrchní redakce Tiskový odbor presidia ministerské rady, odpovědný redaktor Bohuslav
Koutník, Jan Hájek, H, série 2. Srov. Tomeš, Josef, a kol.: Český biografický slovníkXX.století, I.díl A-J,
Praha 1999, s. 398. Dále Tomeš, J., Léblová, A., a kol.: Československý biografický slovník, Praha 1992,
s. 182. Kolář, František a kol.: Politická elita meziválečného Československa 1918-1938. Kdo byl kdo za
První republiky. Praha 1998, s.74-75. Dále SÚA Praha, Zn. Fondu: PŘ 1941-1951, fond Policejního
ředitelství Praha II - všeobecná spisovna 1941-1950, karton č. 2719, sign.: S/161/16.
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Alois Hajn
(31. 5. 1870 Solnice-8. 1. 1953 Praha)

Alois Hajn se narodil 31. 5. 1870 v Solnici, okres Rychnov nad Kněžnou.
Vystudoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou s
maturitou s vyznamenáním 15. 7. 1890. Pokračoval na
filozofické fakultě v Praze a ve Vídni, kde školu zakončil
absolutoriem v roce 1894. Po absolvování školy v letech
1894-1897 se stal redaktorem v prvních krejcarových
vzdělávacích časopisech pro lid, Lid a Ruch, které
vycházely nejprve v Kolíně, poté v Brně a v Praze. V
Brně redigoval radikálněpokrokový týdeník Radikální
listy. Od roku 1897 byl redaktorem krajinského týdeníku
Osvěta lidu v Hradci Králové, který redigoval až do roku
1920 (během první světové války byl časopis úřady
zastaven, po válce opět vydáván).
První manželka Aloise Hajna Marie rozená Šklíbová zemřela v roce 1897. S
druhou manželkou Marií Košťálovou se oženil v roce 1898. Z tohoto manželství měli
dceru Jiřinu (nar. 1899) a Vlastu (nar. 1912), syna Jaroslava (nar. 1902) a Zdeňka (nar.
1916). Alois Hajn se oženil potřetí po smrti své druhé manželky v roce 1928 s
Miroslavou, rozenou Blažkovou.
V letech 1897-1903 se stal členem výkonného výboru radikálně pokrokové
strany. Jeho bratr Antonín Hajn byl jedním z vůdců pokrokářského hnutí v 90. letech
19. století, v roce 1894 byl odsouzen v procesu s Omladinou. Od roku 1903-1905
působil Alois Hajn jako předseda Občanského klubu pro Pardubicko a Chrudimsko,
klub v roce 1905 sloučil s Masarykovými realisty v Českou stranu pokrokovou. Po
vypuknutí první světové války se aktivně účastnil odboje v organizaci Maffie, v roce
1915. Byl povolán do války jako voják v roce 1916, až do 20. 12. 1918.
Po válce nejprve redigoval časopis Osvěta lidu. V roce 1918 vstoupil do sociálně
demokratické strany. V roce 1921 byl přijat na ministerstvo zahraničních věcí do
zpravodajského odboru do oddělení B - zahraniční zpravodajství, v letech 1923-1928
pracoval v oddělení československém (III/2), kde pracoval na problémech minoritních a
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vnitropolitických. V roce 1929 převzal vedení tiskového archivu zpravodajské sekce po
Antonínu Kučerovi a vedl ho až do roku 1938. Od roku 1922 byl šéfredaktorem 14denní
revue Zahraniční politika a od srpna 1924 redaktorem Měsíčních zpráv

Společnosti

národů. V roce 1938 byl pensionován a odešel z ministerstva zahraničních věcí. Zemřel
v roce 1953 v Praze.
Alois Hajn absolvoval v letech 1890-1937 přes 3000 přednášek a veřejných
schůzí politických a lidovýchovných. Procestoval Německo, Francii, Polsko, Jugoslávii.
Stal se členem Svazu národního osvobození, Ligy pro lidská práva, klubu Přítomnost,
Společnosti pro studium otázek národnostních a menšinových, Tělocvičné jednoty
Sokol v Solnici, ad.
Alois Hajn je autorem publikací: Proces s tzv. Omladinou (1894), Politické
strany u nás (1903), Ku programu pokrokové

strany československé

(1905), 90

nejvdščnějších výletů z Pardubic (1908), Komunální program Čsl. národní demokracie
(1919),

Životní

dílo

prezidenta

Masaryka

(1920),

Novomalthusianismus

a

Československá republika. Příspěvek k problému lidnatosti (1921), O českých stranách
politických ( 1921), Problém o chrany m enšin (1923), Mistr Jan Hus a jeho význam v
době přítomné (1925), Naše pokrokovost a Řím (spolu s J. B. Kozákem, F. Žilkou, P.
Maxou). Odluka církve od státu (1925). Za vnitřní svobodu národa. Snahy, cíle a
organizace

Svazu

Národního

osvobození.

Křesťanství-katolictví-fašismus-demokracie.

(1928),

Obnovení

církevního

státu.

(1929), Život novinářův 1894-1930. Výběr

článků, feuilletonů, řečí a projevů. (1930), Dr. Edvard Beneš a jeho životní dílo (1935),
Čtyři přednášky

o prezidentu

Československé

republiky T. G. Masarykovi

k 85.

narozeninám (spolu V. Benešem, E. Svobodou) (1935), Tři přednášky o presidentu
republiky Dru. Ed. Benešovi (spolu s R. Fouskou, J. Linhartem) (1936).
Alois Hajn přeložil například F. R. deLamennais - Slova věřícího (1899), B.
Limanowski - Dějiny sociálního hnutí v XlX.stol. (spolu s Ant. Hajném) (1902), E. de
Laveleye - Protestantismus a katolicismus ve svém poměru ke svobodě a blahobytu
národů (1919).
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Osobní složka Aloise Hajna. Archiv MZV ČR, Praha. Dále Dolenský, Ant., Ph. Dr.: Kulturní adresář
ČSR, 1.ročník, Praha 1934, s. 119. Tomeš, Josefa kol.: Český biografický slovník XX.století, I.díl A-J,
Praha 1999, s. 401. Dále Tomeš, J., Léblová, A., a kol.: Československý biografický slovník, Praha 1992,
s. 183. Kolář, František a kol.: Politická elita meziválečného Československa 1918-1938. Kdo byl kdo za
První republiky. Praha 1998, s. 75. Československo-Biografie, Státní tiskárna Praha 1936, vrchní redakce
Tiskový odbor presidia ministerské rady, odpovědný redaktor Bohuslav Koutník, Alois Hajn, H, série 2.
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Camil Hoffmann
(31. 10. 1878 K o l í n - 2 8 . 4. 1945 Osvětim)

Camil Hoffmann se narodil v Kolíně 31. 10. 1878. Studoval na německém
gymnáziu

v

Praze

ve

Štěpánské

ulici.

Po

absolvování sedmi tříd přestoupil na obchodní
akademii, kde maturoval v roce 1899. Dva roky
pokračoval ve studiu na univerzitě ve Vídni, obor
estetika, filozofie a dějiny umění. Vstoupil zde do
vydavatelské a nakladatelské firmy Weiss. Tím
zahájil svou spisovatelskou činnost, přispíval do
různých revuí a časopisů. V roce 1902 uveřejnil své
první literární dílo Adagio stiller Abende a vstoupil
do redakce deníku Die Zeit, kde setrval až do roku
1912. Od roku 1912 redigoval literární část deníku
Dresdner

Neueste

Nachrichten

v

Drážďanech.

Současně dopisoval o české literatuře pravidelně do měsíčníku Das literarische Echo a
překládal z české literatury eseje, novely a básně, zjm. Zeyera, Březinu, Machara,
Šlejhara a Hlaváčka. Byl stálým spolupracovníkem deníků

Vossische

Zeitung,

Frankfurter Zeitung, Berliner Zeitung am Mittag, Neue Zurcher Zeitung, ad., a časopisů
Aktion, Zukunft, Neue Blatter, aj., kde také během první světové války uveřejňoval stati
o české kultuře a překlady z české literatury. Z francouzštiny přeložil Baudelairovy
básně v próze a Charles Louis Phillipova Bubu.
Ještě před první světovou válkou se oženil s Irmou Oplatkovou, v roce 1904, s
níž měl dceru Edith (nar. 1907) a syna Jana (nar. 1910).
Po válce, počátkem roku 1919 byl přijat do Tiskového odboru presidia
ministerské rady, kde působil propagačně svou dopisovatelskou zahraniční činností a
spolupracoval s redakcí Prager Abendblatt. V té době uspořádal výstavní turné skupiny
Tvrdošíjných (Čapek, Hoffmann, Špála, Zrzavý) v několika říšskoněmeckých městech,
např. Drážďanech, Hannoveru, Berlíně, Kolíně nad Rýnem.

Dále SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO, fond Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, sign.
Hajn Alois 1870 31. 3. SÚA Praha, Zn. Fondu: PŘ 1941-1951, fond Policejního ředitelství Praha II všeobecná spisovna 1941-1950, karton 3095, sign. H/1593/1.
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V roce 1920 byl přijat na ministerstvo zahraničních věcí. Podílel se na
přípravách vydávání listu Prager Presse. Byl poslán na vyslanectví v Berlíně jako
tiskový attaché, v letech 1921-1937, zde navázal rozsáhlé styky v německých literárních
kruzích a v prostředí německé demokratické inteligence.
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V roce 1938 byl povolán na

ústředí ministerstva zahraničních věcí do Prahy, 1939 dán do trvalé výslužby z
politických a rasových důvodů. V roce 1942 byl pro svůj židovský původ deportován do
Terezína. Kamil Hoffmann zemřel v konentračním táboře 28. 4. 1945, pravděpodobně v
Osvětimi.
Z pozůstalosti Camilla Hoffmanna byl vydán jeho deník ze 30. let Politisches
Tagebuch 1932-1939, Klagenfurt 1995.174

173
V té době byl vyslancem na berlínském vyslanectví Vojtěch Mastný, velmi schopný a obratný
diplomat. Kamil Hoffman patřil kjeho nejbližším spolupracovníkům. Viz Mastný, Vojtěch: Vzpomínky
diplomata. Editoři E. Kubů, P. Luňák, O. Novák. Praha 1997, s. 15.
174
Archiv MZV ČR, Praha. Osobní složka Kamila Hoffinana. Dále SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO,
fond Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, sign. Hoffmann Kamil 1878. SÚA Praha, Zn.
Fondu: PŘ 1941-1951, fond Policejního ředitelství Praha II - všeobecná spisovna 1941-1950, karton č.
3441, sign. H/3009/8. Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovníkXX. století, I. díl A- J, Praha 1999, s.
475.
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Josef Chmelař
(23. 12. 1885 Vrchoviny-po roce 1959)

Josef Chmelař se narodil 23. 12. 1885 ve Vrchovinách. Studoval na pražské
technice, školu však nedokončil a začal pracovat v
sociálně demokratickém hnutí. Před první světovou
válkou byl redaktorem za sociálně demokratické
hnutí v týdeníku Východočeský obzor v Pardubicích.
Oženil se s Františkou roz. Kučerovou. Z jejich
manželství pocházely tři děti, Martin (naroz. 1911),
Božena (naroz. 1913), Anna (naroz. 1915).
Za první světové války pracoval jako redaktor
v Dělnických listech ve Vídni. Po roce 1918 byl odtud
povolán

do

ministerstva

zahraničních

věcí

do

československého oddělení zpravodajského odboru,
kde měl na starosti zahraniční referát. Od roku 1921
zastával postupně tyto funkce. Nejprve byl ustanoven ministerským místotajemníkem, v
roce 1926 zastával opět funkci referenta zahraniční politiky. V letech 1929-1938 jako
ředitel vedl politicko-informační oddělení, jež bylo v roce 1939 zrušeno.
Josef Chmelař se osvědčil jako dobrý znalec menšinových otázek. Byl
spoluredaktorem revue Zahraniční politika. V letech 1935-1937 navíc dopisoval do
Prager Presse a vedl v něm část pojednávající o zahraniční politice. Zároveň byl v té
době za ministerstvo zahraničních věcí členem správní rady nakladatelství Orbis. Před
rokem 1935 byl členem Svazu čsl. novinářů ve Vídni.
Podle z právy z archivu ministerstva zahraničních věcí ze dne 22. 9. 1938 byl
Chmelař v době těsně před druhou světovou válkou vybrán do zvláštní skupiny složené
z vedoucích činitelů III. sekce ministerstva zahraničních věcí, která byla určena v
případě vypuknutí války k odchodu do Francie. Odtud měla tato skupina řídit
zpravodajskou a propagační činnost a udržovat spojení s čs. zpravodajskými ústřednami
v zahraničí. Josef Chmelař však nakonec neodjel z republiky. Za druhé světové války žil
na penzi v Praze.
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Po osvobození nastoupil 15. 5. 1945 opět do služby ministerstva zahraničních
věcí v Praze a působil zde jako sekční šéf zpravodajské sekce. Po únorových událostech
roku 1948 byl dán dnem 31. 12. 1948 na dovolenou s čekatelným, protože u něj byl
zjištěn záporný postoj k novému socialistickému zřízení Československa. Později byl ze
služeb ministerstva zahraničních věcí propuštěn a dán do důchodu.
Josef Chmelař kromě publicistické činnosti napsal řadu aktuálních politických
příruček. S Nečasem a Klímou napsal spis Podkarpatská Rus (1922). V roce 1927 vydal
knihu Státy, politické strany a tisk celého světa.
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Archiv MZV ČR, Praha Osobní složka Josefa Chmelaře. Praha. Dále Dolenský, Ant., Ph.Dr.: Kulturní
adresář ČSR, 1. ročník, Praha 1934, s. 163. Archiv MV ČR, spisy Z-6-350/188, Z-10-30/28-30, 302-3412, 20. SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO, fond Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva,
sign. Chmelař Josef 23. 12. 1885. SÚA Praha, Zn. Fondu: PŘ 1921-1930, fond Policejního ředitelství
Praha II - všeobecná spisovna 1921-1931, karton č. 1234, sign. Ch/226/8. SÚA Praha, Zn. Fondu: PŘ
1931-1940, fond Policejního ředitelství Praha II - všeobecná spisovna 1931-1940, karton č. 6845, sign.
Ch/260/22.

77

Antonín Kučera
(5. 10. 1878 Uhříněves - po roce 1939)
Antonín Kučera se narodil 5. 10. 1878 v Uhříněvsi. Vystudoval gymnázium v
Praze. Státní zkoušku na hodnost řádného učitele střední školy složil v roce 1914.
Nejprve byl zaměstnán v první občanské záložně v Praze, pak pracoval jako účetní v
České společnosti pro obchod a průmysl. Posléze učil na obchodní akademii v Roštově
nad Donem.
Od roku 1906 dopisoval do redakce listu Venkov v Praze, až do roku 1920. Od
roku 1920 byl přijat na ministerstvo zahraničních věcí. V letech 1923-1927, 1929-1934
působil na vyslanectví v Berlíně ve stavu redakčních úředníků s titulem tajemníka
tiskové služby. V letech 1928-29 a 1938-39 vedl na ústředí ministerstva zahraničních
věcí v Praze tiskový archiv zpravodajské sekce. V roce 1939 byl dán do trvalé
výslužby.176
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Archiv MZV ČR Praha. Osobní složka Antonína Kučery. Dále SÚA Praha, MZV-výstřižkový archiv
1916-1944, Inventář, zpracoval Otokar Havlín, 1965-1966. SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO, fond
Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, sign. Kučera Antonín 1878.
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Jan Langer
(2. 6. 1897 Plzeň - 22. 7. 1929 Berlín)
Jan Langer se narodil 2. 6. 1897 v Plzni. Vystudoval gymnázium ve Vídni, kde
složil maturitu s vyznamenáním v roce 1916. Pokračoval ve studiu filologie na
filozofické fakultě v Praze. Za první světové války nastoupil vojenskou službu 19161918.
Po válce 1919 byl přijat jako redaktor do Československé republiky, přispíval
také do Pražských novin. V roce 1920 vstoupil do služeb ministerstva zahraničních věcí,
kde se stal prvním organizátorem tiskového archivu při zpravodajské sekci v oddělení
pomocném. Tiskový archiv vedl až do roku 1927. Během svého působení na ústředí
ministerstva zahraničních věcí v Praze se oženil s Jiřinou Rucklovou, v roce 1924. Na
počátku roku 1928 byl poslán jako tiskový legační tajemník na vyslanectví v Berlíně,
kde v polovině roku 1929 zemřel.
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Archiv MZV ČR, Praha. Osobní složka Jana Langra. SÚA Praha, MZV-výstřižkový archiv 1916-1944,
Inventář, zpracoval Otokar Havlín, 1965-1966. SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO, fond Policejní
ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, sign. Langer Johann 1897.
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Ing. Rudolf Malý
(17. 4. 1889 Staré Ždánice u Pardubic - 13. 4. 1965 Praha)

Rudolf Malý se narodil 17. 4. 1889 ve Staré Ždánici u Pardubic v Čechách.
Studoval na gymnáziu v Pardubicích, maturitu složil v roce 1908. Pokračoval na
filozofické fakultě v Praze a v Paříži. V letech 1913-1914 pracoval jako gymnazijní
profesor.
Za první světové války dosáhl hodnosti nadporučíka. Oženil se s Annou
Havlovou, s níž měl dceru Bohdanu (nar. 1918).
Po válce vstoupil do ministerstva zahraničních věcí 1919 do redakčního oddělení
při zpravodajské sekci. Zde měl za úkol pořádat tiskové přehledy. Během své práce na
ministerstvu zahraničních věcí procestoval Francii, Anglii, Belgii, Holandsko, Itálii,
Německo, Švýcarsko, Španělsko, Rumunsko, v Římě pobýval dva roky 1927-1929. Od
roku 1931 jako vrchní odborový rada působil v redakčním oddělení. V letech 19381939 byl ředitelem redakčního oddělení. Téměř po celou dobu vycházení Denních
přehledů zahraničního tisku je redigoval, až do roku 1939.
V roce 1939 byl převeden z ministerstva zahraničních věcí do Tiskového odboru
předsednictva ministerské rady a tímto úřadem později penzionován. Od ledna 1940 byl
zařazen do osobního stavu úředníků vyšší správní služby ministerstva školství a národní
osvěty s úředním titulem vrchní odborový rada.
Rudolf Malý byl členem výboru Kruhu českých spisovatelů a Umělecké besedy
a místopředseda Kulturní rady. Publikoval knihy Jasnýma očima. Studie o různých
věrách filozofických
náboženských

podle

a sociálních

zásad

rozumu

a zbožnosti.

(1921), Svět v Bohu

(1920), Akord

(J. Malebranche).

monografie (1922), Posvěcení života. Myšlenková revize i perspektiva

motivů

Tendenční

(1924). Sláva

dne. Glosy o novém realismu a demokracii (1925), Kříž nad Evropou,

revoluce

dvacátého století (1935). Světlo v tmách (1937), Marx a Řím ve světle živé skutečnosti
(1939). Redigoval sborník F. X. Šaldovi k padesátinám (1918), revue Národní kultura v
roce 1923, Kritika 1924-25, Tak 1936-39. Byl odpůrcem pozitivismu, pragmatismu a

80

dosavadní formální demokracie, proti t o m u obhajoval absolutní realismus, náboženství
j a k o souhrn umění, vědy, filosofie a víry a kvalitativní, konstruktivní demokracii.
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Archiv MZV ČR, Praha. Osobní složka Rudolfa Malého. SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO, fond
Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, sign. Malý Rudolf 17. 4. 1889. SÚA Praha, Zn.
Fondu: PŘ 1921-1930, fond Policejního ředitelství Praha II - všeobecná spisovna 1921-1931, karton č.
2192, sign M/371/5. Dále Dolenský, Ant., Ph. Dr.: Kulturní adresář ČSR, 1. ročník, Praha 1934, s. 261.
Československo-Biografie, Státní tiskárna Praha 1936, vrchní redakce Tiskový odbor presidia ministerské
rady, odpovědný redaktor Bohuslav Koutník, Rudolf Malý, M, série 2. Tomeš, Josef a kol.: Český
biografický slovník XX.století, II. díl, K- P, Praha 1999, s. 326.
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JUDr. Josef Palivec
(7. 10. 1886 Zbiroh-30. 1. 1975 Praha)

Josef Palivec se narodil 7. 10. 1886 ve
Zbirohu,

okres Rokycany. Pocházel

z chudých

poměrů, jeho otec byl panským kočím. Studoval na
gymnáziu v Rokycanech a v Plzni. V roce 1904
studium přerušil a odešel do Prahy, kde se ho ujal
Jaroslav Vrchlický, který ho znal z literárních pokusů
a ponechal ho u sebe půl roku, zaměstnával ho
drobnými literárními pracemi. Na doporučení J.
Vrchlického byl Josef Palivec přijat do redakce
Venkova, nově založeného politického listu agrární
strany. Od té doby prošel redakcemi několika listů,
např. Den, krajinský list Tábor a Kruh. Před válkou
se vrátil do Prahy, aby zde redigoval obrázkový list Svět a odborný časopis Svět zvířat.
Na začátku první světové války 1914 se dostal na srbskou frontu. Ještě týž rok se
vrátil po těžkém zranění do Čech. V roce 1915 byl přijatý do pražské redakce tehdejší
Korespondenční kanceláře. V té době začal znovu studovat na reálném gymnáziu na
Královských Vinohradech. Po maturitě v roce 1918 se přihlásil na právnickou fakultu v
Praze. Doktorát získal v roce 1934.
V revolučních dnech vyhlášení samostatnosti ČSR 1918 byl povolán z ČTK do
Tiskového odboru předsednictva ministerské rady, kde překládal z francouzštiny,
angličtiny, italštiny a němčiny. Odtud byl 25. 2. 1919 poslán jako ředitel tiskové
kanceláře do Ženevy.
Od roku 1920 byl zaměstnancem ministerstva zahraničních věcí. V letech 19221930 působil jako tajemník tiskové služby při čs. vyslanectví v Bernu a Paříži. V té
době se oženil s malířkou Štěpánkou Guerzoni, rozenou Pechkranz, pocházející ze
Švýcarska. Jejich manželství však bylo v roce 1930 rozloučeno a Josef Palivec se ještě
týž rok oženil podruhé s Helenou Koželuhovou, rozenou Čapkovou.
Koncem roku 1930 byl povolán do Prahy na ústředí ministerstva zahraničních
věcí, kde vedl až do roku 1938 propagační oddělení zpravodajské sekce. Po Mnichově
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se stal přednostou celé zpravodajské sekce po Janu Hájkovi, měl za úkol postupně
zpravodajský odbor zredukovat a připravit k likvidaci. V roce 1940 po zrušení celého
ministerstva zahraničních věcí nastoupil do ministerstva školství a národní osvěty, kde
zůstal do roku 1943. Od začátku druhé světové války se aktivně účastnil domácího
odboje, jak sám píše pomáhal vlastencům za hranice Protektorátu, měl spojení s
podzemní tiskovou akcí, podílel se na zprostředkování spojení s Londýnem pro skupinu
Vše v pořádku (Krofta-Kvapil-E. Lány), ad.179 V roce 1944 byl zatčen gestapem a do
konce války vězněn na Pankráci.
Po druhé světové válce byl Josef Palivec opět přijat do ministerstva zahraničních
věcí jako ministerský rada, 1946-1948. V roce 1948 byl dán na dovolenou s čekatelným,
o něco později do trvalé výslužby. V letech 1949-1960 byl opět vězněn za rozvracení
republiky. V roce 1969 byl rehabilitován. Josef Palivec zemřel v roce 1975 v Praze. Za
svůj přínos zahraniční službě ČSR a věrnost masarykovským ideálům, kterou osvědčil i
během svého věznění dostal čestnou hodnost velvyslanec in memoriam v roce 2000 od
místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Jana Kavana.
Josef Palivec se za svého života věnoval i literární činnosti. Překládal z češtiny
do francouzštiny v Revue Nouvelle, soubor české poesie a prosy (1928), dále J. Horu, V.
Nezvala, J. Seiferta, F. Halase, J. Wolkera. Z francouzštiny do češtiny přeložil díla
Paula Valéryho - Kouzla, Mladá Parka. Josef Palivec tohoto básníka, kterého znal
osobně, proslavil v ČSR až svým kvalitním překladem. Jak píše Václav Černý ve svých
Pamětech, "Josef Palivec byl dokonale zasvěcený do francouzské kultury starší i nové,
byl u nás v tom smyslu osobností jedinečnou, byl Paříží v Praze." (Cit: Černý, Václav:
Paměti I., 1921-1938, Brno 1994, s. 353.)
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Básnické dílo Josefa Palivce se vyznačuje

abstraktní symbolikou, ovlivněnou P.Valérym a promyšlenou konstrukcí veršové
stavby, napsal např. Síta (1943), Naslouchání, Pečetní prsten. Psal též eseje - Poesie
stále budoucí (1969).
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Více viz dopis Josefa Palivce z června 1945 pro ministerstvo zahraničních věcí. Archiv MZV Praha.
Osobní složka Josefa Palivce.
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Černý, Václav: Paměti I., 1921-1938, Brno 1994, s. 352-353.
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Archiv MZV Praha. Osobní složka Josefa Palivce. Rovněž Dolenský, Ant., Ph. Dr.: Kulturní adresář
ČSR, 1. ročník, Praha 1934, s. 320. J. Tomeš, J., Léblová, A., a kol.: Československý biografický slovník,
Praha 1992, s. 518. Dále SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO, fond Policejní ředitelství Praha II - evidence
obyvatelstva, sign. Palivec Josef 1886. SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ 1941-1951, fond Policejního ředitelství
Praha II - všeobecná spisovna 1941-1950, karton č. 8245, sign P/188/3.
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Jaroslav Papoušek
(27. 6. 1890 Praha - 8. 1. 1945 Guben, Německo)

Jaroslav Papoušek se narodil 27. 6. 1890 v Praze na Královských Vinohradech.
Studoval gymnázium s maturitou 1909. Pokračoval na
filozofické fakultě v Praze a ve Vídni, obor dějiny,
současně byl dva roky posluchačem vídeňské archivní
školy Institut fur ostereichische Geschichte ve Vídni.
Svá studia zakončil v roce 1914. Otiskl několik kritik v
Českém časopise historickém, Přehledu aj.
Na počátku války byl ihned povolán na vojnu,
bojoval v Haliči. V listopadu 1914 přeběhl frontu do
Ruska, kde organizoval čs. legie. Od roku 1916 pracoval
ve Svazu čsl. spolků na Rusi. Během pobytu T. G.
Masaryka v Rusku od května 1917 do března 1918 byl jeho osobním tajemníkem. Poté
byl povolán do Petrohradu jako pracovník Odbočky Národní Rady, zde byl pověřen
organizováním archivu novinových výstřižků a redigováním referátů o politické situaci
na Rusi. V červenci 1918 byl zatčen bolševiky a spolu s dalšími pracovníky Odbočky
Národní rady držen do prosince 1918 ve vězení. Za války napsal řadu článků do
Čechoslováka, Československého deníku a dvě ruské agitační brožury: Čechoslováci a
války, Příčiny světové války.
Po návratu do vlasti v prosinci 1918 byl Jaroslav Papoušek přidělen zajateckému
oddílu ministerstva Národní Obrany, později Československému kříži, kde sledoval a
překládal zprávy francouzského socialistického tisku o Rusku {Humanitě, Journal du
Peuple, Populaire). V té době se oženil s Naděždou Melníkovou, 5. 12. 1918. V roce
1919 byl přijat do ministerstva zahraničních věcí, nejprve jako ministerský tajemník,
později 1921-1926 a v letech 1929-1934 vedl redakční oddělení (III/3) při zpravodajské
sekci ministerstva zahraničních věcí. V letech 1927-1928 byl ředitelem politickoinformačního oddělení (III/3). Působil jako redaktor revue Zahraniční politika.
Za německé okupace byl významně činný v domácím odboji, spolupracoval
zejména s Politickým ústředím a posléze s Ústředním vedením odboje domácího,
udržoval kontakty se sovětskými zpravodajci. V roce 1941 byl dán na dovolenou s
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čekatelným, později do trvalé výslužby. Dne 18. 12. 1941 byl zatčen gestapem, jako
důvody u soudu byly uvedeny velezrada a dodávání zpráv prezidentovi Dr. Benešovi do
Londýna. Postupně byl vězněn na Pankráci, v Terezíně, Norimberku. Zemřel 8. 1. 1945
v nacistické káznici v Gubenu, Německo.
Jaroslav Papoušek se významně podílel svými odbornými příspěvky do Naší
revoluce,

Přítomnosti,

Národního

osvobození

a prvním vědeckým

zpracováním

zborovské bitvy a česko-ruského poměru po roce 1871 a za 1.světové války na utváření
obrazu nejnovějších čs.dějin. Hájil masarykovské stanovisko o úloze zahraniční
reprezentace v osvobozeneckém zápase za čs. samostatnost. Vydal Masarykovy řeči a
projevy za 1. světové války, sborník Dokumenty politické a revoluční akce v Rusku
(1929) a související odborné studie Carské Rusko a naše osvobození (1927), Proč došlo
k bojům legií se Sověty (1928), Osvobozenecká pavěda (1929), Rusko a československé
legie 1914-1918 (1932). Soustavně sledoval komentoval postavení ČSR v Evropě v
revue Zahraniční politika, jejímž vedoucím redaktorem se stal v roce 1935, i v
aktuálních studiích Československo,

SSSR a Německo (1936). Společně se svou

manželkou Naděždou Melnikovovou-Papouškovou přibližoval čs. veřejnosti ruskou
kulturu. Překládal díla A. Bloka do českého jazyka.
Za své služby republice a demokracii byl v roce 1946 jmenován in memoriam
odborovým přednostou.
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Archiv MZV ČR, Praha. Osobní složka Jaroslava Papouška. SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO, fond
Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, sign. Papoušek Jaroslav 1890. SÚA Praha, Zn.
fondu: PŘ 1921-1930, fond Policejního ředitelství Praha II - všeobecná spisovna 1921-1930, karton č.
2643, sign P/185/1. Dále Dolenský, Ant., Ph. Dr.: Kulturní adresář ČSR, 1. ročník, Praha 1934, s. 322.
Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX.století, II.díl K-Z, Praha 1999, s. 518. Dále Tomeš, J.,
Léblová, A., a kol.: Československý biografický slovník, Praha 1992, s. 521. Kolář, František a kol.:
Politická elita meziválečného Československa 1918-1938. Kdo byl kdo za První republiky. Praha 1998, s.
188-189.
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Jiří Sedmík
(9. 4. 1893 Praha - 18. 12. 1942 Berlín)

Jiří Sedmík se narodil 9. 4. 1893 v Praze. Vystudoval gymnázium s maturitou v
roce 1912. Pokračoval na filozofické fakultě v Praze, kterou po osmi semestrech opustil.
Za první světové války přešel k čsl. legiím v Rusku, zde byl povýšen na důstojníka. V
roce 1918 byl vyslán jako politický zástupce legií do Paříže. V letech 1919-1921
pracoval jako čs. vojenský přidělenec v USA.
V roce 1920 se oženil s Růženou Frolíkovou, s níž měl tři dcery Jiřinu (nar.
1921), Janu (nar. 1925-zemř. 1928) a Alenu (nar. 1930).
Na ministerstvo zahraničních věcí byl přijat v roce 1921 nejprve jako referent
druhého oddělení politické sekce ministerstva zahraničních věcí. Jeho oborem bylo
sledování politické situace a kontakty s Polskem, VB, Severní, Stř. a Již. Amerikou,
Čínou a Siamem. V letech 1925-1935 byl osobním tajemníkem ministra zahraničních
věcí E. Beneše. Byl politicky činný v sociálně demokratické straně, za níž v roce 1935
kandidoval do parlamentu. V letech 1936- 1938 byl přeřazen do zpravodajské sekce
ministerstva zahraničních věcí do literárního oddělení. V roce 1938 se stal ředitelem
tiskové služby v literárním oddělení zpravodajské sekce. V roce 1939 byl dán na
dovolenou s čekatelným, později přeložen do trvalé výslužby.
Od začátku nacistické okupace řídil zpravodajskou odbojovou skupinu. V dubnu
1940 byl zatčen gestapem. Po dvou letech byl v Berlíně odsouzen k trestu smrti za
odbojovou činnost a popraven 18. 12. 1942.
Jiří Sedmík psal především články o zahraniční politice, pod zkratkou J. Sk. Je
autorem spisu Úvod do politického myšlení I. (1932).
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Archiv MZV ČR, Praha. Osobní složka Jiřího Sedmíka. SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - E O, fond
Policejní ředitelství Praha II - evidence obyvatelstva, sign. Sedmík Jiří 1893. SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ
1941-1951, fond Policejního ředitelství Praha II - všeobecná spisovna 1941-1951, karton č. 9930, sign
S/869/7. Archiv MV ČR Praha, Spis Der Oberreichsanwalt
beim
Volksgerichtshof.
Protektoratsangehorige! Anklageschrift, Berlin 14. 2. 1942, in: 141-325-2/7. Dále Dolenský, Ant.,Ph.
Dr.: Kulturní adresář ČSR, 1. ročník, Praha 1934, s. 393. Tomeš, J., Léblová, A., a kol.: Československý
biografický slovník, Praha 1992, s. 618.
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Jaroslav Španihel
(3. 10. 1878 Sobotka- 1933)

Jaroslav Španihel se narodil 3. 10. 1878 v Sobotce, okres Jičín. Studoval
gymnázium v Jičíně, kde v roce 1897 maturoval. Pak studoval na filozofické fakultě
české univerzity v Praze obor moderní filologie. Rok 1900-1901 strávil v Paříži, kde
studoval stejný obor na pařížské univerzitě. Univerzitu absolvoval v roce 1902. V
následujících letech působil jako suplující učitel moderních jazyků na obchodní škole v
Praze (1904-1906) a v Mělníku (1907). Oženil se s Marií Laudesovou v roce 1911.
V letech 1908-1914 pracoval jako koncipista Národní rady české v Praze, byla
mu svěřena agenda zahraničního a osvětového odboru, tj. péče o zahraniční krajany a
informace ciziny. Hned na začátku první světové války narukoval, v roce 1916 byl zajat
ruskou armádou, roku 1918 vstoupil do čsl. zahraničního vojska, kde působil v redakci
Čechoslováka,

později v informačním osvětovém odboru odbočky Národní rady

československé. Za války také dopisoval do Československého

deníku na Rusi,

spolupracoval s legionářskými časopisy Legie a Legionářský sněm.
Do Československa se vrátil až v roce 1920 a pracoval jako tajemník Národní
rady československé v Praze až do roku 1922. Za své působnosti v Národní radě vydal
Adresář Čechů v USA a studii o českých koloniích na Sibiři, jež uveřejnil v Našem
Zahraničí (1921).
Na ministerstvo zahraničních věcí byl přijat v roce 1921. V letech 1921-1926
vedl pomocné oddělení při zpravodajské sekci ministerstva zahraničí. V letech 19271933 byl ředitelem tiskové služby v oddělení literárním. 184
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Josef Šrom
(28. 2. 1888 Kojetín, okr. Přerov - 26. 6. 1942 Praha)

Josef Šrom se narodil 28. 2. 1888 v
Kojetíně. Původním povoláním strojní inženýr.
Oženil se s Antonii roz. Kutschovou, s níž měl dvě
děti, Věru (nar. 1920) a Dagmar (nar. 1926).
Před první světovou válkou pracoval v
Rusku. Po první světové válce byl přijat do
ministerstva zahraničních věcí. V roce 1922 působil
jako

přednosta

knihovního

oddělení

při

zpravodajské sekci ministerstva zahraničních věcí.
V letech 1923-1925 pracoval na zastupitelském
úřadě ČSR pro SSSR v Moskvě jako zpravodajský
referent.

V

roce

1926

ministerstva zahraničních

se vrátil

na

ústředí

věcí do Prahy,

kde

pracoval ve všeobecném oddělení zpravodajské sekce ministerstva zahraničních věcí. V
roce 1930 byl poslán na vyslanectví Československé republiky ve Vídni jako šéf
zpravodajského oddělení a působil zde až do roku 1934, kdy se vrátil zpět do Prahy. V
letech 1938-1939 se stal ředitelem novinářského oddělení zpravodajské sekce.
V letech 1939 byl převeden do odboru ministerstva školství. V roce 1942 byl
odsouzen Stanným, lidovým a zvláštním soudem v Praze za to, že schvaloval atentát na
Heydricha a vybízel k podporování pachatelů. Byl popraven 26. 6. 1942.
V ministerstvu zahraničních věcí byl Josef Šrom oceňován především za své
vynikající žurnalistické schopnosti, výbornou znalost ruských poměrů a publicistickou
činnost. V roce 1932 přednášel na Vyšší lidové škole v Kladně o Sovětské ústavě a
národnostní p olitice SSSR. Na základě vybídnutí K. Krofty v roce 1930 přijal návrh
ředitelství Svobodné školy politických nauk v Praze, aby přednášel na této škole o
problémech sovětského Ruska.
Jako znalec ruských poměrů napsal monografii Sovětské Rusko (1924), V říši
Stalinově (1929). Josef Šrom byl rovněž odborníkem v oblasti mezinárodních vztahů a
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sociální politiky, pravidelně přispíval do československých i zahraničních odborných
časopisů a revuí a do Světové příručky.
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Archiv MZV ČR, Praha. Osobní složka Josefa Šroma. Archiv MV ČR, Praha, in: Seznam osob
popravených na základě rozsudku Stanného, lidového a zvláštního soudu od září 1941, 325-2-6/55 a spis
305-740-1/4-7. Dále SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ II - EO, fond Policejní ředitelství Praha II - evidence
obyvatelstva, sign. Šrom Josef 1888. SÚA Praha, Zn. fondu: PŘ 1941-1951, fond Policejního ředitelství
Praha II - všeobecná spisovna 1941-1950, karton č. 10799, sign S/5025/13. Rovněž Tomeš, Josef a kol.:
Český biografický slovníkXX.stoletíII. díl Q-Ž, Praha 1999, s. 298.
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Ing. František Vodseďálek
(21. 11. 1876 Stará Ves, Jilemnice - 16. 3. 1948)

František Vodseďálek se narodil ve Staré Vsi (Jilemnice) 21. 11. 1876.
Vystudoval reálku s maturitou v roce 1896. Pokračoval na vysoké technické škole v
Praze, kterou zakončil roku 1903. V letech 1903-1904 pracoval jako konstruktér u firmy
Fanta a Jireš. Poté působil jako profesor zemské školy řemeslnické, 1904-1920. V roce
1920 se oženil s Annou Chlumovou, s níž měl syna Živana a dceru Jiřinu.
V roce 1920 byl přijat na ministerstvo zahraničních věcí do oddělení
zahraničního

zpravodajství.

Od roku

1921 vedl

československé

oddělení

při

zpravodajské sekci ministerstva zahraničních věcí. V letech 1927-1930 byl ředitelem
propagačního oddělení. Od roku 1931 do roku 1935 pracoval jako zástupce přednosty
zpravodajské sekce Jana Hájka (vystřídán O. Butterem). V roce 1938 přeložen do trvalé
výslužby.
František Vodseďálek propagoval hnutí Volné myšlenky. Jako redaktor používal
pseudonym Kalivoda, Jeka. Napsal knihy Volní myslitelé v Čechách (1907), Záhady
spiritismu vědecky osvětleny (1910), Lidové školství (1911), Pro nové cesty čes.
pokrokové politiky (1914).
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Cyril Žďárský
(2. 7. 1872 Velké Meziříčí na Moravě - po roce 1934)

Cyril Žďárský se narodil ve Velkém Meziříčí na Moravě dne 2. 7. 1872.
Vystudoval gymnázium s maturitou v Třebíči, poté právnickou fakultu v Praze, kterou
zakončil v roce 1898. Po zakončení studia se stal redaktorem Národních listů v Praze. V
roce 1912 se oženil s Alfonsinou Fenetovou, s níž měl dceru Alfonsinu Marii (nar.
1920).
V srpnu 1914 byl jako důstojník domobrany povolán k vojenské službě do Uher,
měsíc poté se vzdal Rusům a dostal se do Turkestanu ve Střední Asii, kde jako nejstarší
český důstojník zorganizoval české zajatce. Na jaře 1916 se s setninou přihlásil do čsl.
vojska. Byl povolán do Kyjeva do Svazu čsl. spolků na Rusi, zde redigoval
Čechoslovana. V roce 1917 byl pověřen předsedou Národní rady T. G. Masarykem, aby
vedl do Francie setninu dobrovolníků, kterou přivedl Dr. Štefánik z Rumunska. Sloužil
pak jako poručík čsl. armády ve Francii. Po skončení války pracoval jako úředník u
prozatímní čsl. vlády v Paříži až do ledna 1919, kdy se vrátil do Prahy a do redakce
Národních listů.
Vzhledem k tomu, že se ministerstvo zahraničních věcí potýkalo s nedostatkem
zapracovaných úředníků ve zpravodajské službě, bylo nuceno přibrat ke spolupráci
zkušené žurnalisty s delší praxí a bohatými zkušenostmi. Jedním z nich byl Cyril
Žďárský, který vstoupil do služby ministerstva zahraničních věcí v roce 1920. Byl přijat
jako tiskový attaché při vyslanectví v Bruselu, kde působil v letech 1920-1927. V roce
1929-1933 se stal ředitelem tiskové služby ve všeobecném oddělení při zpravodajské
sekci ministerstva zahraničních věci v Praze. V roce 1934 byl dán do výslužby.
Cyril Žďárský se kromě článků a zpráv, jež psal do Národních

listů a

Čechoslovana, ad. věnoval i překládání, přeložil např. Madelina: Vítězství na Mamě
(1919). Za své služby dostal ocenění Rytíř řádu koruny belgické a řádu Leopoldova. 187
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10. Závěr

Československo vzniklo v říjnu 1918, od počátku bylo potřeba, aby byl nově
vzniklý stát zastupován v Paříži na konferenci o mírových dohodách. Mezi členy
československé delegace, která doprovázela E. Beneše na tuto konferenci, byl i Jan
Hájek, který byl po návratu do Prahy v roce 1919 pověřen založením a vedením
zpravodajského odboru ministerstva zahraničních věcí.
Důležitým úkolem zpravodajského odboru bylo propagovat nově vzniklé
Československo v cizině. Zpravodajský odbor připravoval cizojazyčné články a
publikace,

pořizoval

překlady

informačních,

odborných

a

vědeckých

článků,

vydáváných v zahraničním tisku a knihy o Československu. Dále zpracovával a třídil
politické informace o zahraničních a domácích událostech z cizího a domácího tisku.
Získané informace předával ministerstvu zahraničních věcí, zastupitelským úřadům, ad.
Vydával také obsáhlý přehled zahraničního tisku, kde byly zachyceny ohlasy cizího
tisku na jednotlivé oblasti veřejného života v Československu. Tento material pak třídil
a uschovával tiskový archiv Zpravodajského odboru.
Další činností zahraniční služby byla spolupráce zastupitelských úřadů s tiskem
v cizině. Při zastupitelských úřadech pracovali tzv. tiskoví attaché, kteří byli poradci
přednosty zastupitelského úřadu v tiskových věcech a vykonávali úkoly, které jim určil
zpravodajský odbor ministerstva zahraničních věcí. Jednalo se o uveřejňování článků o
Československu v cizím tisku, sledování veřejného mínění v jednotlivých státech a o
shromažďování materiálu a článků týkajících se Československa uvedených v cizím
tisku pro Zpravodajský odbor v Praze.
Zpravodajský odbor podporoval rovněž propagační akce pořádané v cizině, jako
například slavnosti, výstavy, zájezdy, kongresy a umělecké podniky.
Z iniciativy ministerstva zahraničních věcí a zpravodajského odboru byla pro
lepší propagační a publikační činnost doma i v cizině založena v roce 1920 akciová
společnost Orbis, která měla na starosti tiskařské, nakladatelské, knihkupecké a
novinářské práce. Za finanční podpory ministerstva zahraničních věcí vydávala
německý deník Prager Presse, týdeník L'Europe
Observer, Centralnaja Evropa

Centrále, The Central European

a Prager Rundschau. Tyto noviny a časopisy byly
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rozesílány do celého světa. Společnost Orbis vydávala také časopisy

Zahraniční

politika, Měsíční zprávy Společnosti národů, Veřejná správa, Radiojournal,
rozhlasu, Radioamatér.

Týden

Ve vedení společnosti Orbis působil Jan Hájek, přednosta

zpravodajského odboru, Centralnaju Evropu redigoval J. Papoušek, Zahraniční politiku
redigoval Alois Hajn a Josef Chmelař ze zpravodajského odboru ministerstva
zahraničních věcí.
S narůstající agendou a potřebami státu vůči zahraničí se zpravodajský odbor
rozšířil, ze čtyř základních oddělení v roce 1919 (oddělení vnitřního zpravodajství,
zahraničního zpravodajství, knihovní a pomocné) na stávajících sedm oddělení v roce
1935 (oddělení všeobecné, propagační, novinářské, politicko-informační, literární,
redakční a tiskový archiv), tato organizace zůstala až do roku 1938, kdy byla agenda
zpravodajského odboru postupně přesunuta do Tiskového odboru předsednictva
ministerské

rady

a zpravodajský odbor

byl

zrušen

společně

s ministerstvem

zahraničních věcí.
Tak jako všechna ministerstva i ministerstvo zahraničních věcí podléhalo po
stránce legislativní a správní Předsednictvu ministerské rady. Zpravodajský odbor
vypracovával Předsednictvu ministerské rady výroční zprávy o práci ministerstva
zahraničních věcí. Byla rozdělena kompetence v dodávání zpráv domácímu tisku.
Tiskový odbor předsednictva ministerské rady dával tisku zprávy o vnitřní politice státu,
zatímco zpravodajský odbor ministerstva zahraničních věcí dodával domácímu tisku
zprávy týkající se zahraniční politiky Československa.
Mnoho zaměstnanců zpravodajského odboru ministerstva zahraničních věcí bylo
věrných demokracii a masarykovským ideálům. Někteří se podíleli již na založení
zpravodajského odboru a propagovali dobré jméno Československé republiky v cizině i
v domácím tisku, aj. Přednostou zpravodajského odboru byl po celé období První
republiky Jan Hájek, věrný spolupracovník E. Beneše již od dob první světové války.
Zpravodajský odbor se členil na jednotlivá oddělení, jejichž vedením byli pověřeni ti
nejlepší a nejdéle působící pracovníci ve zpravodajském odboru (PhDr. Oskar Butter,
Alois Hajn, Camil Hoffmann, Josef Chmelař, Antonín Kučera, Jan Langer, Ing. Rudolf
Malý, JUDr. Josef Palivec, Jaroslav Papoušek, Jiří Sedmík, Jaroslav Španihel, Josef
Šrom, Ing. František Vodseďálek, Cyril Žďárský). Většina z nich za sebou měla
žurnalistickou činnost v tisku a odbojovou činnost za první světové války. Svou věrnost

93

Československé republice a demokracii projevili ve druhé světové válce, kdy mnozí
z nich padli, nebo byli vězněni v koncentračních táborech.
Na základě metody historické analýzy jsem se ve své práci pokusila popsat co
nejvýstižněji důležitou úlohu, kterou měl zpravodajský odbor ministerstva zahraničních
věcí za První republiky. Informace o zpravodajském odboru jsem čerpala především
z Archivu

MZV

ČR,

z fondů SÚA v Praze, z Archivu

MV

ČR,

ad.

Téma

zpravodajského odboru ministerstva zahraničních věcí se v historické literatuře téměř
nevyskytuje, proto jsem nemohla srovnat prameny z archivů s historickou literaturou.
Při získávání materiálů z archivů jsem se setkala s neúplností informací, často
chybějícími nebo těžko dohledatelnými informacemi, zejména těmi, které se týkaly
životopisů ředitelů jednotlivých oddělení zpravodajského odboru.
Závěrem snad jen připomenu, že zpravodajský odbor ministerstva zahraničních
věcí sehrál důležitou úlohu v propagaci nově ustavujícího se Československa v cizině a
mnoho

zaměstnanců

zpravodajského

odboru

se

podílelo,

nejen

na

vzniku

Československa samotného, ale i na jeho dobré prezentaci veřejnému mínění doma i
v cizině.
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Resume

The Press Department of Ministry of Foreign Affairs of
Czechoslovak republic between 1918 and 1938. Leading personalities,
conception and organization.

After serving few hundred years under the reign of Habsburc monarchy the
Czech nation was trying to establish itself like a more independent part of the monarchy
or like a new and independent state outside from the Habsburc monarchy. Activities of
this movement were called National renaissance and it culminated during the First
World War at that time led by Mr. Tomas Garrigue Masaryk, who was supporter of
independent Czech state formed as democratic republic.
The end of the First World War was a big victory for efforts to establish the new
Czech state with cooperation with the similar efforts of Slovaks. To support this efforts
there was created a new nation of Czechoslovaks and all the claims for territory and
new state for this nation were done together with Slovaks. A new map for eastern
Europe was laid out in the Paris conference in 1919 and seven new states were
established in that conference as independent and democratic, one of them was
Czechoslovak republic, usually known under the name Czechoslovakia.
Author of this dissertation used the method of historical analysis to describe the .K„
importance of the Press Department for establishing democratic Czechoslovakia.
In the first part of this work author explained a brief history of newly established
state in years 1918-1938 and its significant events and basics of governmental internal
and foreign policy. Ministry of Foreign Affairs was set up at the same time as
Czechoslovakia. Its organization, politics, internal guidelines and management had to be
formed newly. Its prominent personality Mr. Edvard Benes, Minister of foreign affairs,
together with Mr. Jan Hajek, director of the Press Department, took part in the above
mentioned Paris conference in autumn 1919. It was the first but not last time when
Ministry of Foreign Affairs played an important role in an international relationships
and foreign policy of Czechoslovakia.

The second part of this dissertation is based on researching of documents about
history and organization of the Press Department of Ministry of Foreign Affairs
between 1918-1938 in Archives of Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior,
State Archive, etc. Positive propagation of newly established state was neccessary for
integration of Czechoslovakia among all the other European democratic states and
therefore the Press Department became one of the main branches of Czechoslovak
foreign policy. Its primary task was influencing the public opinion in foreign countries
in a positive way to create a good picture of new democratic Czechoslovakia. The Press
Department introduced Czechoslovak geography, history, culture, literature, economy,
politics etc. through the foreign press mainly by trying to create and maintain close
personal relationships between employees of the Press Department and journalists
working for printed media in foreign countries considered by Czechoslovak government
to be important or by paying for promotion campaigns which were aimed to improve the
picture of Czechoslovakia. There was an intensive contact with the internal press media
too, to influence the media contents about Czechoslovak foreign policy too.
As the responsibilities and amount of administration of the Press Department
grew up, the Press Department was divided into several sections which were managed
by section directors. However main director of whole department was for most of the
researched time Mr. Jan Hajek.
Last part of the dissertation is devoted to biography of important personalities
employed in the Press Department. It concerns especially the main director of whole
Press Department Mr. Jan Hajek and directors of sections. PhDr. Oskar Butter, Alois
Hajn, Josef Chmelar, Antonin Kucera, Jan Langer, Ing. Rudolf Maly, JUDr. Josef
Palivec, Jaroslav Papousek, Jin Sedmik, Jaroslav Spanihel, Josef Srom, Ing. Frantisek
Vodsed'alek, Cyril Zd'arsky and also important and famous journalist Camil Hoffmann.
All the activities of the Press Department alike the existence of whole Ministry
of Foreign Affairs were closed down by the German protectorate authorities after
occupation of Czechoslovakia by German army forces in 1939.
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Příloha č. 1

ORGANIZACE ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY MZV ČSR 1920
(Archiv MZV ČR Praha, Sekce I., Oddělení 1/1 a 1/2 Běžná spisovna, karton č. 2)

I.Úvod
Moderní zahraniční úřad má býti střediskem podrobných a včasných znalostí o
všech činitelích národního života všech států.
Jen tehdy, může-li zahraniční úřad sbírati, srovnávati zužitkovávati a uváděti
v oběh tyto věcné znalosti, mají všichni činitelé ve státě, ať úřední, ať soukromé,
správný podklad pro své rozhodování a jednání v cizině.
Řádně vybudovaná služba zpravodajská vnější i vnitrostátní jest nutným a jedině
možným základem správné činnosti politické a diplomatické v užším smyslu.
Budovatelé našeho státu počali s touto prací již za války. Jejich věcné a spolehlivé
informace nejen o zemích československých a RU, ale i poměrech středoevropských,
získaly jim úctu a vážnost u státníků dohodových. Stejně bylo tomu i za jednání
mírového. Zpravodajský odbor MZV jest jen úředním přejímatelem a pokračovatelem
této základní, moderně diplomatické práce.
Uzavřením míru ani zdaleka ještě neskončil se zápas mezi jednotlivými národy,
nýbrž vzal na sebe jen mírnější podobu. Vede se dále zejména na poli duševním
prostředky ideovými, ježto jednání politické a hosp. jest v posledních svých příčinách
závislé na mínění a cítění osobností vůdčích i široké veřejnosti.
Také ustavení Svazu národů, i když nebezpečí faktické války velmi zmírní, bude
mí ti pro styky mezinárodní jen ten důsledek, že provedenou právě přeměnu války
hmotné ve válku převážně ideovou učiní trvalou.
Zejména státy ve válce poražené snaží se vyvrátiti dílo míru prostředky
působícími na veřejné mínění a cítění, když jejich prostředky hmotné zcela selhaly.
Vůči ČSR vedou poražené a s nimi spřízněné strany po všem světě zvláště usilovnou a
soustředěnou práci podkopnou. Vzaly si za úkol vyvrátiti důvěru ciziny k ČSR, snížiti
jeho mravní, hosp., politic.prestiž a prokázati, že provedení smluv mírových je
nemožné.
Ke světovému tomu zápolení nemůžeme přihlížeti nečinně. Není pochyby, že je
třeba s veškerým úsilím činnosti nepřátelské čeliti a ukazovati naše poměry ve světle
skutečnosti, vyvraceti nepravdy, odrážeti neodůvodněné útoky a snažiti se na cestách
přátelství a pravdy zajistiti mladému ČSR státu v myslích zahraničních národů místo
rovnocenné s ostatními svobodnými národy. Dvojnásob je této péče potřebí též proto, že
ČSR nemá posud mezinárodních tradic a že ve svých vztazích k cizině může se opírati
dosud vlastně jen o hrstky zahr.přátel.
II. Dosavadní stav zahraniční zpravodajské služby
Ježto intensivnější činnosti mzv počala teprve po návratu vůdčích činitelů
z Paříže, v září 1919, nebylo možno předložití již v roce 1919 podrobný plán organisace
zpravodajské služby. Přes to bylo ještě na sklonku minulého roku započato se službou
zpravodajskou i její organisací, takže v přítomné chvíli jest zpravodajský odbor ve
svých základech vybudován.

Stalo se tak na podkladě položek, jež byly vsunuty do celkového rámce rozpočtu
ústřední služby zahraničního ministerstva. Rok 1920 rozpočet povolený pro
zpravodajskou službu:
-na politicko-hosp.info
5 mil. předvál.Kč.
-náklad na časopisy
76 tis. Kč
-poplatky za telegramy
600 tis. Kč
-úřední věstník a bulletiny
56 tis. Kč
-knihovna MZV
250 tis.
-řízení úřadoven
80tis
-zařízení tiskárny
150tis.
-osobní a věcný náklad zahr.tisk.služby
1.712.000
III. Povšechný přehled úkolů služby zpravodajské
Zpravodajské úkoly zahr.služby mzv lze rozčlenit do 4 skupin přáce:
a) Je to především služba redakční, jež má za úkol opatřiti správný obraz o politickohospodářs.stavu ČSR i ciziny a to jak pro potřebu vlády a kruhů úředních (především
mzv a všech našich zastupitelských úřadů), tak i pro potřebu čsl.činitelů odborných,
čsl.tisku a širší čsl.veřejnosti.
b) Druhou skupinu práce tvoří příprava zpravodajs.látky i příslušných pomůcek pro
informaci ciziny, péče o navázání mezinárodních styků, organisace veřejného i
soukromého cizozems.zpravodajství a péče krajanská. Poměrně malý čsl.národ má se
svými úmysly trvalé neutrality všechny důvody k tomu, aby pečoval soustavně o získání
sympatie a úcty veřejn.mínění světa, neboť v řádu demokracie jsou jen tyto duševní
vztahy zárukou státní bezpečnosti a tím do jisté míry i náhradou za nákladné ústrojí
vojenské.
c) K základním těmto dvěma úkolům zpravodajs.úřadu druží se skupina důležitých
služeb pomocných v ústředí a činn.zpravodajských činitelů v zahraničí.
V obor činn.pomocné spadá soustavná péče o opatření, roztřídění a uchování veškeré
vhodné zpravodajské látky, činnost překladatelská, kancelářská a služby
sprostředkovatelské (najmě opatřování zpráv odborných pro jednotlivé odbory státní
správy).
d) V ohniscích národního života cizích států pracují úředníci redakční jako zvláštní
tiskoví přidělenci anebo jako členové samostatných tisk.kanceláří. Jsou pověřeni, aby
jednak vlastním pozorováním doplňovali informační látku z ciziny do ústředí plynoucí,
jednak aby na místě svého působení pracovali jako duševní bojovníci, odráželi
neodůvodněné útoky, vyvraceli hanlivé zprávy, navazovali mezinárodní styky
(používajíce zkušeností a styků čsl.krajanů) a šířili věcnou znalost o našem národním
životě.
Tam, kde není zvláštních tisk.přidělenců, vykonávají příslušnou
službu
zpravodajs.přímo úředníci zastupitelstev.
Povaha služby a zejména potřeba jednotnosti směrnic pro zahr.zpravodajství vyžadují,
aby jak organisace, tak i kontrola a správa veškeré zahr.zpravod.služby, ať již má směr
do cizozemska nebo z ciziny do republiky, byla soustředěna v jediném zpravod.úřadě.

IV. Přehled organisace zpravodajského odboru MZV
Ústřední zpravodajská služba má býti utříděna do tří oddělení: Oddělení
zpravod.vnitřního, odd.zprav.zahraničního, odd.knihovní a pomocné:
ODDĚLENÍ VNITŘNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ
Má za úkol studovati a zpracovávati veškerou tiskovou, listinnou a jinou látku,
pokud má význam pro poznání ČSR a cizozemska po stránce politic.,hosp., sociální,
sledovati a podporovati správné orientování domácího tisku o otázkách zahraničních po
všech uvedených stránkách a zužitkovávati výtěžky této práce k informaci zahraničního
ministerstva, vlády, čsl.zástupců zahraničních, čsl.tisku, kruhů odborných i jiných
úředníků a případně i soukromých čsl. činitelů.
Aby bylo lze velikou zpravodajskou látku snáze jazykově ovládnouti, jest
oddělení vnitřního zpravodajství rozvrženo v pět redakčních skupin dle jazykové nebo
územní příbuznosti, redakce čsl. slovanská, germánská, angloamerická, románská.
a) redakce československá: studuje, zpracovává i zužitkovává zpravodajskou látku
z území čsl. (čsl., německou, maď, pols, rusínskou), týkající se krajanů zahraničních. Při
tom přihlíží především k záležitostem, týkajícím se zahr.politiky (a to jak k celkové
politické orientaci tisku a veřejnosti, tak i ke kritice jednotí.úřadů) a z věcí vniterných
k těm, jež jsou důležitý pro činn.vyslanectev a konsulátů, sbírajíc a shrnujíc současně
látku potřebnou pro informace ciziny.
Výtěžky denní studijní práce ukládá čsl. redakce v denně vydávaný „Tiskový
přehled československý", jenž bude dodáván všem interesovaným činitelům. Pro tuto
práci redakční je třeba tří definitivních a jedné smluvní síly konceptní.
b) redakce slovanská: studuje a zpracovává látku ruskou, látku okrajových států
ruských, polskou, jihoslovanskou, bulharskou, řeckou.
Má potřebí jedné definitivní síly vedoucí, 5 definitivních sil konceptních a 3
smluvních sil konceptních.
c) redakce germánská: obírá se látkou rakouskou, německou, holands.,dáns., švéds.,
nors., maď. Potřebuje jedné definitivní síly vedoucí, 3 def.a 3 smi.sil konceptních.
d) redakce angloamerická: studuje látku britskou, severoameric, turec, arabs, perskou,
číns, japons. Potřebuje 1 def.sílu vedoucí a 3def. a 3sml. síly konceptní.
e) redakce románská: obírá se látkou franc., belgic., švýc., rumuns., itals., španěls.,
jihoameric. ldef.síla vedoucí a 4 def. a 3 smi. koncept.síly.
Cizojazyčné redakce zpracovávají došlou látku v „Zahraniční přehledy", jež jsou
určeny v prvé řadě pro potřebu zahr.ministerstva a úřadů zastupitels., budou však
rozmnožovány a dodávány i jiným stát.úřadům, ministerstvům a předním tisk.a
politic.činitelům: redakcím, členům zahr.výboru, politikům apod.
Zužitkování výsledků práce všech redakcí k informaci úředních, odborných i
soukromých činitelů čsl. (spolu s příbuznou prací další) provádějí úředníci přidělení
k čsl.redakci. Jejich působení je takto vymezeno:
—zprávy o poměru tisku a veřejnosti k činnosti mzv a raport parlamentní (zprávy
sněmovní a interpelace) k informaci ministerstva. Denní přehledné zprávy telegrafní a
občasné písemné zprávy situační pro čsl. úřady zastupitels.v cizině.
zužitkovává redakční práce cizozemské k informací všech povolených úředních
činitelů čsl., předkládání všech iniciativních úvah cizího tisku a sledování záležitostí, jež
potřebují úředního zakročení. Udílení pokynů a zpráv ve smyslu potřeb politiky
zahraniční činitelům úředním. Podávání případných zpráv cizím zastupitels.úřadů
v ČSR. Vyšetřování útoků na úřední činitele. Péče o nápravu

—zužitkování redakční práce k informaci čsl.tisku a kruhů politických, odborných a
soukromých. Péče o správnou orientaci domácího tisku v otázkách politiky zahraniční
dodáváním zpráv, buď přímých, buď prostřednictvím ČTK, nebo pořádáním schůzek
novinářů. Příprava novinářských projevů mzv.
—péče o šíření a porozumění pro otázky zahraniční politiky v československé
veřejnosti. Opatřování odborné látky, příprava a vydávání odborných publikací (knih,
památníků,politic.příruček).
—redakce „Sborníku zahraniční politiky", v němž shrnuje se nej důležitější látka týkající
se politiky zahraniční.
—sledování tendencí nepřátelské propagandy, jak se jeví v tisku tuzemském a
předkládání pokynů, jak jim čeliti oddělení pro zahraniční zpravodajství. Zpracování
časové látky čsl.pro informaci ciziny a pro potřebu oddělení zahraničního zpravodajství.
ODDĚLENÍ ZPRAVODAJSTVÍ ZAHRANIČNÍHO
Šíří v zahraničí znalost ČSR obrazy, fotografiemi, diapositivy, filmy a opatřuje
tyto pomůcky, jakož i pomůcky grafické.
Opatřuje, krom zpráv příležitostných, zevrubná a soustavná pojednání o všech
časových otázkách veřejného života čsl.pro zahranič.tisk a publikace cizojazyčné, ať již
z hlediska politického, hosp., soc., osvětového.
Stopuje poměr zahraničního tisku a úředních i neúředních činitelů zahraničních
k čsl.veřejnosti a všímá si prostředků i výsledků naší i nepřátelské zahr.propagandy a
informuje o nich jak čsl.kruhy tiskové a politické, tak i zahr.tiskové činitele.
Pečuje o informace ciziny vydáváním pamětních spisů, příležitostných brožur i
obsáhlých publikací v různých cizích jazycích.
Kontroluje a řídí činnost zahr.tisk.činitelů, dodává jim příslušné pomůcky a
udržuje s nimi živý styk.
Navazuje styky mezinárodní pořádáním přednášek, oslav, výstav, zájezdů a
sjezdů a pečuje o zastoupení ČSR při všech mezinárodních podnicích, ať již politických,
hosp., sport., umělec., vědec. Péči zvláštní věnuje záležitostem spjatým se Svazem
národů.
Pečuje o vynikající, do ČSR zavítavší cizince, novináře, politiky, vědce,
průmyslníky, umělce, poskytováním jim informací, společnosti, přip.pohostinství i
všech pokynů a zásluh, jichž cizinci potřebují.
Pečuje o organickou jednotu zahraniční činn.všech ministerstev, udržujíc přehled
o této činn., poskytujíc zprávy i pomůcky pro všecku odbornou činn.zahraniční
jednotlivých oddílů státní správy.
Organisuje
spolupráci
soukromých
čsl.činitelů
pro
řešení
úkolů
zahr.zpravodajství a to jak spolků a institucí, tak i kruhů vědeckých, umělec., škols,
obch., dělnic., rolnic., prům.
Studuje osvětové, soc. a hosp. postavení čsl. krajanů v cizině, podporuje je
v jejich snahách osvětových a hosp.a vyvolává jejich spoluúčast při díle zahr.zpravod.
Sbírá, třídí a uchovává zahr.zpravod.látku, vlastní i cizí, pokud tato má význam
poučný anebo vztah k našim poměrům.
ODDĚLENÍ KNIHOVNÍ A POMOCNÉ
Má 5 skupin (knihovnu, tisk archiv s rejstř.osob
zprostředkovatels, službu překladatels.a kancelář celého odboru:
a) knihovna MZV

a

událostí,

službu

b) tisk.archiv spolu s rejstříkem světových událostí a rejstříkem osobním má za úkol
uchovati a srovnati důležitou látku zpravodajs. (novinářs., časopisec., listinnou) pokud
má tato význam pro mezinár.postavení ČSR a pro poznání cizích zemí po stránce
politic., hosp., společens., osvětové, jak dle obsahu, tak i dle osob, dat a dle státních
oblastí a učiniti je kdykoliv přístupnou pr úřední potřebu.
c) služba zprostředkovatelská má za úkol opatřiti tiskové pomůcky čsl.pro všechny
zahraniční úřady republiky, pro zatupitels.úřady států cizích i jiné kruhy zahraniční
vůbec a tiskové pomůcky zahraniční pro ústředí zpravodajské při mzv i pro jiné obory
státní správy. Krom toho zprostředkuje (výhradně jen pro potřebu úřední) veškeré
drobné informace týkající se mezinárodní služby.
d) služba překladatelská bude vybavena nejen tuzemci znalými cizích jazyků, ale také
rodilými cizinci, aby překlady byly dokonalé nejen v jazykovém výrazu, ale i svým
duchem. Je úmysl vypraviti ji tak, aby mohla sloužiti také překladatelsk.potřebám
jiných ministerstev. Budou při ní zaměstnáni 4překladatelé francouzští, 1 anglický,
1 německý.
e) kancelář celého odboru.
VEDENÍ ZPRAV.ODBORU má býti pověřeno nejen řízením a kontrolou veškeré
práce, nýbrž také správou zahr.činitelů zpravodajs., studiem vynořujících se otázek
časových, řešením zásadních otázek organisačních a vedením korespondence z těchto
úkolů vyplývající. Proto ustaveno jest předsednictvo složené z přednosty odboru, jeho
zástupce a tří správců jednotlivých oddělení.

Příloha č. 2

ZPRÁVA O PROPAGAČNÍ ČINNOSTI MZV z roku 1926
(Archiv MZV ČR Praha, Sekce III., Správa veřejná, Inv. Č. 34, karton 902)

Úkolem zpravodajského odboru ministerstva zahraničí bylo v době minulé
pracovat všemi informačními prostředky k tomu, aby v cizině šířila ve známost
Československo jednak po stránce všeobecné, jednak po stránce aktualit v prvé řadě
hospodářských a politických.
Zpočátku bylo nutno pečovat o vydání nejnutnějších brožur cizojazyčných,
psaných domácími odborníky a překládaných do cizích jazyků. Postupně s rostoucím
zájmem ciziny o Československo docílilo se toho, že vznikaly cizojazyčné spisy o
Československu psané přímo cizími odborníky a vydávané v cizině cizími nakladateli
za částečné naší podpory.
Ježto zahraniční propagace má největší úspěch, zůstane-li utajena úřední
spolučinnost na jednotlivých akcích, jest pochopitelno, že nelze domácí veřejnosti
referovati o rozsahu této činnosti, čímž ve veřejnosti vzniká zdání, jakoby činnost
ministerstva zahraničí v tomto směru nebyla vždy dostatečná.
Vpravdě však jest ministerstvo zahraničí zúčastněno svojí spoluprací téměř na
všech knižních bohemikách, jež v posledních letech v cizině vyšly.
Krom těchto publikací veřejných vydalo ministerstvo zahraničí celou řadu
příležitostných publikací důvěrných, pojednávajících o časových otázkách politických,
hospodářských a mezinárodních, určených k důvěrné informaci cizích kruhů úředních,
jmenovitě u příležitosti jednání ve Společnosti národů.
Při této publikační činnosti bylo nutno kromě o věcech všeobecných informovati
cizinu též o našich otázkách kulturních, školských, národohospodářských a politických
a přihlížeti zejména též k časovým problémům, k nimž obracela řetel nepřátelská
propaganda, tak najmě k otázce minoritní a k reformě pozemkové.
Úzce s knižní činností souvisí informační činnost prostřednictvím časopiseckého
tisku cizího, jednak slovem, jednak obrazem, vedle soustavného informování tisku
denního irevuálního, vznikla řad zvláštních čísel novin a revuí věnovaných
Československu.
Nutnost informovati cizinu periodicky vedla k založení cizojazyčných časopisů
v Praze, tj. Prager Presse, The Central European Observer, Gazette de Prague. Aby
obchodní správa těchto listů a podniků s tím souvisejících byla vedena co nejúsporněji,
zřízena byla společnost ORBIS, jíž svěřena i nakladatelská činnost pokud jde o
publikace, jež z určitých důvodů v cizině vydati nelze.
Ministerstvo zahraničí dále usnadňuje čsl.odborníkům navázání a udržování
osobních styků s cizinou, vede specielní službu korespondenčního zpravodajství
středoevropského (informovat listy různých středoevropských států).
CENTROPRESS, věnuje péči propagaci obrazové a grafické (rozesílání
fotografií čsl.aktualit).
Účastní se při mezinárodních výstavách a podnicích ať už vlastními expozicemi,
ať výpravami.

Ministerstvo zahraničí podporuje obesílání mezinárodních kongresů v cizině i
pořádání jich v Praze.
Pečuje o významné cizince zavítavší do ministerstva zahraničí.
Kromě péče o informování ciziny všeobecnými prostředky viz výše, informuje
ministerstvo zahraničí soustavně též čsl.zastupitelské úřady, k tomu účelu vybudována
denní služba informační a organizováno literární oddělení, jež pečuje o redakci
periodických zpráv a odborných studií o čsl.životě a výměnných zpráv o politické a
hospodářské situaci cizích států. K tomu využívá i radiové spojení.
III.sekce zpravodajského odboru je svou povahou činnosti prostředníkem mezi
ministerstvem zahraničí a veřejností, zvláště tiskem, pečujíc o jeho informování přímým
stykem s žurnalisty domácími i zahraničními, ať v republice usedlými, ať sem zvláště
přijíždějícími. Proto dává k dispozici domácímu tisku informace a vydává Denní
přehled zahraničního tisku a Zahraniční politiku k šíření zájmu o zahraniční politiku.
Výsledky studia ciziny na základě tisku zpracovává výstřižkový archiv.

Příloha č. 3

PROPAGANDA MZV, rok 1928
(Archiv MZV ČR Praha, Sekce III., Správa veřejná, Inv. č. 34, karton 902)

Svou pozici získává a získanou pozici udržuje každý stát nejen přímým hospodářským
zásahem, nýbrž i expansí kulturní, informační, zkrátka propagandou. Dobrá propaganda je
průkopníkem i udržovatelem politické a hospodářské potence státu v cizině. Tato stránka
moderní diplomacie nabývá víc a více převahu. Vytýká se nám, že Československo pokračuje v
oficiózní propagandě starého Rakouska. Jestliže moderní diplomacie věnuje zvýšenou pozornost
práci propagační, liší se právě tato práce od propagačních metod starého režimu. Nejlepším
dokladem toho je, že i v největších demokraciích světových, kde pomocí práce propagační a
informační, věnována byla menší pozornost. Propaganda je jendím z nejúčinnějších prostředků
moderní diplomatické práce demokratické, jejím cílem je poznat co nejhlouběji cizí prostředí,
co nejbedlivěji sledovat nepřátelskou propagandu a co nejúčinněji šířit správné názory o
vlastním státě.
Obhajoba výdajů na zahraniční službu za rok 1927.
Poměr vydání na zahraniční službu k výdajům celostátním ve srovnání s dalšími zeměmi:
ČSR
Anglie
Německo
Itálie
Francie
Polsko
SSSR
Rakousko
Španělsko
Maďarsko

0,798%
1,104%
0,722%
0,569%
0,468%
2,005%
0,187%
0,343%
0,419%
0,782%

Poměr propagačních nákladů v rozpočtu ministerstva zahraničí k celkovému rozpočtu MZV
ČSR-165 mil.Kč (zahraniční služba mz) X 29,25mil. Kč (propagační služba), tj. 17,7%
VB - 1.514.580.627 Kč (9.235mil. Liber) X 97,540mil Kč (1.319 mil.Liber), tj. 14,3%
Francie- 185,169 mil.franků X 51,425 mil.franků, tj.27,8%
Německo - 62,507 mil.marek X 27 mil.marek, tj.43,2%
Maďarsko - 9,331 mil p X 4,924 mil.p, tj.52,8%
Polsko - 39,577 mil.zlotých X 9,832 mil.zlotých, tj.24,8%

Příloha č. 4

Přehled činnosti ministerstva zahraničí za rok 1927
(Archív MZV ČR Praha, Sekce I., Oddělení 1/1 a 1/2, Správa veřejná - Úřadování,
karton č. 22)

V Praze dne 13.prosince 1927
Č. 161.227, 1927, sekce III/2

Sekci I. ministerstva zahraničních věcí

Tiskový odbor presidia ministerské rady požádal, aby mu

ministerstvo

zahraničních věcí - stejně jako ostatní ministerstva - do dne 15.12. 1927 podalo
přehledné vylíčení své činnosti v roce 1927 a nástin programu v roce 1928.
Zpravodajský odbor, jemuž byl spis teprve nyní přidělen, žádá sekce I., II., IV., a
V. ministerstva zahraničních věcí, aby mu, pokud možná nejdříve, dodaly zprávu o své
činnosti a programu, podotýká, že přehledná zpráva politická bude vypracována sekcí

Zprávy použije tiskový odbor presidia ministerské rady pro informaci tisku.

Za zpravodajský odbor MZV
v.z. Dr.Hartl v.r.

Příloha č. 5

ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA MZV (příloha k čís.148.447/1931/111.2)
(Archiv MZV ČR Praha, Sekce III., Správa veřejná, Inv. č. 34, karton 902)

1) Zpravodajská služba spadá do kompetence ministerstva zahraničí a tiskového odboru
presidia ministerské rady.
2) Podmínkou přijetí do zpravodajského odboru ministerstva zahraničí uvnitř státu i v
cizině je plné vysokoškolské vzdělání (jako u všech ostatních kategorií konceptních
úředníků). Šéf tiskové služby ministerstva zahraničí má hodnost sekčního šéfa
(I.hodnostní třída) s platem 72-78.000,- Kč bez funkčního přídavku.
3) Do této služby nespadá dodávání zpráv domácímu tisku týkající se otázek vnitřní
politiky, nýbrž tuto službu obstarává tiskový odbor presidia ministerské rady.
Dodávání zpráv cizímu tisku o otázkách vnitřní politiky děje se prostřednictvím
zastupitelských úřadů a zástupců cizího tisku, jednotlivě, nebo při občasných schůzích
se zástupci cizího tisku.
Dodávání zpráv domácímu tisku o zahraniční politice děje se jednotlivě v
zpravodajské sekci, jednak schůzemi s novináři u ministra zahraničí nebo jeho zástupce,
a krom toho Přehledem zahraničního tisku, vydávaným zpravodajskou sekcí
ministerstva zahraničí.
4) Ministerstvo zahraničí má parlamentního referenta a podle potřeby opatřuje si
zpravodajská služba informace stykem s ministrem, jeho kabinetem a pravidelnými
konferencemi u zástupce ministra.
Tiskový šéf není přítomen zasedání ministerské rady.
Tiskový šéf má podle potřeby možnost opatřovati si též informace u činitelů
neoficelních.
Tisková služba si opatřuje zprávy nahoře naznačenými styky, jednak čerpá ze
zpráv zahraničních úřadů, jednak ze čtení zahraničních novin. - Zde jako jinde platí
ustanovení o úředním tajemství o důvěrných věcech.
5) Tisková služba si opatřuje informace u zastupitelských úřadů a čtením zahraničních
novin. Služba má zvláštní oddělení, jež vydává Přehledy zahraničního tisku.
V cizině j s o u tiskoví přidělenci u vyslanectví, v Ž e n e v ě jest zřízena zvláštní
tisková kancelář, podléhající ministerstvu zahraničí. P o dvou attachés j e u vyslanectví v
Paříži, Londýně, Římě, Berlíně, Vídni, po jednom pak v Bělehradě, Bukurešti, Varšavě,
Budapešti, Ženevě, Stockholmu, Moskvě, Washingtonu, v New Yorku.

Tiskoví přidělenci jsou řádnými úředníky zastupitelských úřadů a mají právo být
informováni o všech zprávách významných pro politické a hospodářské poměry, a pro
informování ciziny.
Závisí na rozhodnutí šéfa úřadu, mají-li se tiskoví attachés seznamovat se všemi
zprávami diplomatických úřadů.
Některé diplomatické úřady v cizině dodávají pravidelné tiskové zprávy, jiné
nikoliv.

Tisková služba tvoří řádnou sekci ministerstva zahraničí, tedy zprávy
zastupitelských úřadů adresují se všeobecně minsiterstvu, a přidělují se podle obsahu
sekcím, tedy i sekci zpravodajské.
Zpravodajská sekce má zvláštní oddělení pro četbu a experci zahraničního tisku
a vydává denně značně obsáhlé přehledy. Zpravodajská sekce má svůj tiskový archiv,
který zaměstnává 1 konceptního a 4 kancelářské úředníky.
Ministerstvo zahraničí abonuje u ČTK a zahraničních agencií: bezdrátové
stanice vlastní nemá.
6) Přehled zahraničního tisku dodáván jest redakcím denního tisku a čelným novinářům.
V ministerstvu zahraničí konají se občasné podle potřeby porady žurnalistů u ministra
nebo jeho zástupce. Šéf sekce i referenti informují jednotlivě, v kteroukoliv denní
hodinu lze se ve zpravodajské sekci informovat.
Obsáhlý přehled denního tisku vydává i pro zastupitelské úřady Tiskový odbor
presidia ministerské rady a ministerstva zahraničních věcí, pro vlastní ptřebu pořizuje
menší vlastní přehled, týkající se především jeho oboru působnosti. Všechny tiskové
přehledy referují nejen o politických, nýbrž i hospodářských otázkách. Články
zahraničního tisku se reprodukují v excerptech v Přehledech zahraničního tisku,
obsáhlých dle důležitosti.
7) V cizině dodává zahraniční služba zprávy zahraničním tiskovým kancelářím, nebo
přímo inserentům. K pravidelným schůzkám se zahraničními žurnalisty nedochází. K
distribuci zpráv v cizině používá se ovšem zastupitelských úřadů, respektive tiskových
přidělenců a distribuce děje se osobním stykem.
8) Vedle zpravodajského odboru ministerstva zahraničí a tiskového odboru presidia
ministerské rady mají ministerstva své menší tiskové referáty, které jsou zcela nezávislé
na zpravodajském odboru ministerstva zahraničí. Mezi nimi je ovšem styk.

Příloha č. 6

Ústředí tiskové dozorčí služby 21.12.1938
(Archiv MZV ČR Praha, Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 909)

Presidium ministerské rady
V Praze dne 21.12. 1938
Ministerstvu zahraničních věcí k rukám ministerského rady Dr.Palivce, za předsedu
vlády Zdeněk Schmoranz.
Věc: Ústředí tiskové dozorčí služby
Podle usnesení ministerské rady ze dne ó.prosince 1938 a ve smyslu znění
vládního nařízení ze dne 12.prosince 1938 č.317 Sb. z. a n., ustanovují se ve všech
koncernech denního tisku v zemi České a Moravskoslezské pro vykonávání předběžné
tiskové přehlídky úředníci státní tiskové dozorčí služby.
Na základě dohody mezi předsednictvem ministerské rady (Tiskový odbor) v
Praze a mezi ministerstvem vnitra, spravedlnosti a zahraničních věcí, uvolní svrchu
jmenované úřady za tím účelem se zřetelem na ustanovení par. 64 zákona o obraně státu
č. 131/36 Sb. z. a n. příslušný počet svých úředníků, kteří ve vykonávávní této úřední
funkce budou podřízeni přímo Tiskovému odboru předsednictva ministerské rady.
Tiskový odbor předsednictva ministerské rady vydá všem těmto úředníkům
státní tiskové dozorčí služby potvrzení a zároveň uvědomí písemně Svaz vydavatelů
denních listů o tom, který úředník tiskové dozorčí služby, pro který časopis byl
ustanoven. Rozvrh ustanovení viz v přiloženém seznamu.
Funkce úředníků státní tiskové služby dozorčí v jednotlivých listech započne
dnem 27.prosince 1938.
Úředníci státní tiskové služby dozorčí obdrží při nastoupení své služby generální
instrukci, jejíž znění bylo vypracováno po dohodě všech shora vyjmenovaných úřadů.
Kromě toho budou úředníci státní tiskové služby dozorčí dostávati každého dne
od Tiskového odboru předsednictva ministerské rady v Praze písemné instrukce, ve
kterých budou informováni o předmětech a otázkách své služby. V městech
venkovských, kde bude tato služba zavedena, budou každodenní informace příslušným
úředníkům dozorčí služby tiskové dodávány odbočkami Československé tiskové
kanceláře, které je budou doručovati vedoucímu místnímu úředníku dozorčí služby
tiskové, který obstará distribuci všem ostatním. Vedoucí úředníci tiskové služby dozorčí
v Plzni, v Brně, Moravské Ostravě a v Olomouci, mají povinnost dozírati na činnost
ostatních úředníků této služby v místě ustanovených, tyto úředníky, případně ve výkonu
služby nahraditi, a hlavně býti s oddělením pro tiskovou službu dozorčí Tiskového
odboru předsednictva ministerské rady.
Vedoucí úředník tiskové dozorčí služby ustanovený v Olomouci vykonává svoji
funkci také při tiskové dozorčí službě v Přerově, kde jsou vydávány pouze dva místní
deníky (Z nich jeden hlavičkový).
Vzhledem k těmto opatřením bylo rozhodnuto zříditi v Tiskovém odboru
předsednictva ministerské rady při redakci zvláštní oddělení ústřední tiskové služby
dozorčí, které zahájí svoji činnost rovněž dne 27.prosince 1938. Toto oddělení obstará
styk s jednotlivými úředníky tiskové služby dozorčí, exponovanými v jednotlivých

vydavatelských koncernech denního tisku v Praze a s vedoucími úředníky dozorčí
služby tiskové v Plzni, Brně, Moravské Ostravě a Olomouci. Oddlení je podřízeno
šéfovi redakce Tiskového odboru předsednictva ministerské rady, resp. jeho zástupci.
Oddělení toto koná nepřetržitou 24hodinovou službu, rozdělenou ve tři směny,
od 8 do 14 hodin, od 14 do 21 hodin, od 21 do 8 hodin. Služební dispozice zařizuje
referent tohoto oddělení odborný rada předsednictva ministerské rady JUDr Osvald
Svoboda. Pro službu v tomto oddělení se přikazují: Odborový rada Ed.Parma a
odborový rad L.Plechatý z ministerstva zahraničních věcí, státní zástupce Jaroslav
Benda z ministerstva spravedlnosti, policejní koncipista Dr Ludvík Brabec z policejního
ředitelství v Praze a vrchní komisař F.Skrál z Tiskového odboru předsednictva
ministerské rady.
Redakcí denního informačního bulletinu a týdenního oběžníku pro úředníky
tiskové služby dozorčí a ostatní orgány, vykonávající předběžnou tiskovou dohlídku, se
pověřuje vrchní odborový rada Dr. František Hofman z předsednictva ministerské rady
(Tiskový odbor), který bude vykonávati službu v době od 8 do 14 hodin. Denní bulletin
bude vydáván mezi 10-12:30 hod.
Oddělení ústřední tiskové dozorčí služby v Tiskovém odboru předsednictva
ministerské rady bude ve stálém styku se všemi ministerstvy za tím účelem, aby si
opatřilo od jejich presidií pokyny o traktování jednotlivých aktuálních otázek při
přehlídce tiskové. V ministerstvu národní obrany, resp. v hlavním štábu a v ministerstvu
financí budou pro služební styk s tímto oddělením ustanoveni zvláštní referenti.
Všechny ústřední úřady jsou povinny vyhověti žádostem oddělení ústřední tiskové
služby dozorčí při předsednictvu ministerské rady (Tiskový odbor) o informace s
největším urychlením.
Oddělení ústřední tiskové dozorčí služby Tiskového odboru předsednictva
ministerské rady budou dále přiděleni čtyři zřízenci, jež služebně přidělí Zemský úřad v
Praze.
Pokud toto oddělení bude potřebovati kancelářských sil, použije jich v rámci
úředních hodin z redakční písárny Tiskového odboru.

Příloha č. 7

POKYNY PRO ÚŘEDNÍKY TISKOVÉ DOZORČÍ SLUŽBY PŘI
VYKONÁVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ TISKOVÉ PŘEHLÍDKY
(Archiv MZV ČR Praha, Sekce III., Inv. č. 34, Správa veřejná, karton č. 909)

Úředníci tiskové dozorčí služby při výkonu předběžné tiskové přehlídky musí si
býti především vědomi toho, co je úkolem našeho tisku. Předseda vlády Rudolf Beran
charakterisoval jej ve vládním prohlášení těmito slovy: "tisku přináleží poslání tvůrce
veřejného mínění a národního charakteru. Proto stát má nejen právo, ale i povinnost
upravovati poměry v tisku s hlediska vyšší své potřeby a zavésti v něm řád přísné
mravní, věcné, politické i kulturní odpovědnosti." Proto bude třeba, aby úředníci tiskové
dozorčí služby, jakož i všichni ostatní státní úředníci, vykonávající tiskovou přehlídku,
řídili se tímto hlediskem, aby tak pomáhali vládě naplniti její poslání, pokud jde o tisk.
Vládním nařízením ze dne 17.září 1938 č.177 Sb.zák. a nař. Vyhlášena byla pro
obvod celého státu na dobu tří měsíců mimořádná opatření podle zákona ze dne
14.dubna 1920 č.300 Sb.z.a nař. Ve znění zákona ze dne lO.července 1933 č.125 Sb.z. a
n. Vládním nařízením ze dne 12.prosince 1938 č.317 Sb.z. a nař. Byla tato mimořádná
opatření pro obvod celého státu prodloužena na dobu dalších tří měsíců.
Ustanovení par. 10 zákona ze 14.dubna 1920 č.300 Sb.z. a nař. Ve spojení s
par. 125 zák.ze dne 13.května 1936 č. 131 Sb.z. a nař.o obraně státu, zasahují do svobody
tiskové tiskových předpisů.
Podle těchto ustanovení může býti zařízeno toto omezení tisku:
Státní úřad bezpečnostní může vydávání a rozšiřování tiskopisů omeziti nebo podrobiti
zvláštním podmínkám. To platí jak pro periodické, tak i pro neperiodické tiskopisy.
Jmenovaný úřad může tedy např.stanovití, že tiskopis musí mu býti předložen před
rozšiřováním, že nesmí býti kolportován, veřejně vyvěšován apod.
Mohl-li dříve např.časopis býti rozšiřován, jakmile povinný výtisk byl předložen
příslušnému státnímu bezpečnostnímu úřadu, může státní bezpečnostní úřad nyní uložiti
časopisům za povinnost předložití povinné výtisky již před vydáváním a to u
periodických tiskopisů, vycházejících nejméně pětkrát týdně (deníky) ve lhůtě až dvou
hodin, u časopisů vycházejících nejméně třikrát týdně ve lhůtě až tří hodin a u ostatních
periodických tiskopisů ve lhůtě až 21 hodin. Neperiodickým tiskopisům do šesti archů
může státní bezpečnostní úřad stanovití lhůtu k předložení až 3 dni před vydáním, u
tiskopisů obsáhlejších až osm dní.
Mimo to může státní bezpečnostní úřad zastaviti vydávání časopisů, i provoz
tiskařské živnosti a zakázati držení tiskařského lisu nebo rozmnožovacího přístroje.
Tato tisková opatření, obsahujícíc povinnost předkládati povinné výtisky dříve,
než se počne časopis rozšiřovati, označují se obvykle pojmem "předběžná, preventivní
cenzura". Další omezení tisku podle citovaných zákonných ustanovení zahrnují se sice
také pod pojem preventivní censury, správně však jsou vedle ní.
Kdežto při postupu podle kapitoly XXVII.trestního řádu jest předpokladem pro
zabavení tiskopisu skutková podstata trestního činu, stihatelného z moci úřední, a
veřejný zájem stačí při preventivní censuře, již provádí státní bezpečnostní úřad, aby

uveřejnění jednotlivých článků nebo míst bylo nepřístupno z důvodů veřejné
bezpečnosti a veřejného pořádku.
Zajistí-li státní bezpečnostní úřad takový článek, nebo místo, zastaví rozšiřování
dotyčného čísla časopisu, leč by redakce závadné místo neb závadný článek dobrovolně
vyloučila ze sazby. Konfískačního nálezu při preventivní censuře vůbec není.
Po vyhlášení branné pohotovosti státu zřídila vláda podle par. 125 odst.4 zákona
o obraně státu Ústřední censurní komisi, aby "censuru jednotně řídila, usměrňovala, jí
využívala a ji kontrolovala."
Vzhledem k mimořádnému významu tisku jest samozřejmo, že již před
vyhlášením platnosti mimořádných opatření bylo nutno udíleti tiskovým úřadům,
provádějícím tiskovou přehlídku směrnice a pokyny, aby nepropouštěly zpráv, jež by
mohly náš stát poškoditi, i když zdánlivě zprávy ty by neobsahovaly skutkové podstaty
trestního činu. Směrnice tyto vydávalo ministerstvo spravedlnosti v dohodě s
ministerstvem vnitra. Státní zastupitelství a státní bezpečnostní úřady řídily se při
tiskové přehlídce těmito směrnicemi.
Důvody, které k vydávání těchto tiskových pokynů a směrnic vedly, byly druhu
nejrůznějšího, ježto uveřejněním některých zpráv v tisku mohla býti poškozena
nejrůznější odvětví státní správy. V prvé řadě přicházely ovšem v úvahu zájmy obrany
státu. Proto např. vydána i zvláštní vyhláška ministerstva vnitra ze dne 9.prosince 1937
č.23023 pres.o nedovoleném zpravodajství, jíž se provádí ustanovení par. 23 č. 1 odst. 1
zákona na ochranu republiky a uveřejněná v čís. 287 Úředního listu republiky Československé ze dne 12.prosince 1937. K této vyhlášce vydány i na všechny tiskové úřady
bližší vysvětlivky.
Ministerská rada v Praze usnesla se dne ó.prosince 1938, aby předběžná tisková
přehlídka byla napříště vykonávána tím způsobem, že ji budou prováděti úředníci
tiskové dozorčí služby, kteří budou ustanoveni ve všech koncernech denního tisku v
zemích České a Moravskoslezské a kteří budou tuto svoji funkci vykonávati přímo v
redakci denních listů.
Dohodou mezi předsednictvem ministerské rady (Tiskový odbor), ministerstvem
vnitra, ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem spravedlnosti bylo ustanoveno,
aby ústřední tisková dozorčí služba byla napříště řízena se zřetelem k potřebám denního
tisku. Proto bylo její vedení ve smyslu usnesení vlády ze dne ó.prosince t.r. soustředěno
v Tiskovém odboru předsednictva ministerské rady. Účelem tohoto opatření jest
uplatniti v praxi dozorčí služby tiskové pohled k potřebám rychlé novinářské práce a
usnadniti listům normální postup redakčních prací.
Proto se zároveň touto novou organisací dozorčí služby tiskové uskutečňuje
revize až dosud vydaných pokynů a směrnic pro tiskovou službu dozorčí, které byly
vydány Ústřední censurní komisí. Zachovávají se pouze ta ustanovení, která jsou z
hlediska státní potřeby nezbytná. Při tom se podotýká, že ústřední vedení tiskové služby
dozorčí bude stále revidovat potřebnost všech těchto opatření a bude je postupně nově
upravovat aneb i odvolávat na základě zkušeností z praxe nabytých.
Politické události posledních měsíců měly dalekosáhlý vliv na celý veřejný život
v československém státě. Časopisy byly postaveny před dalekosáhlé nové události, o
nichž pojednávaly často jen ze svého zájmového hlediska. Klidné soužití různých vrstev
obyvatelstva, odlišného politického přesvědčení, národnosti a rasy v našem státě i
změněné vztahy našeho státu vůči státům ostatním, především pak vůči sousedům
vyžadují, aby v tisku bylo dbáno největší opatrnosti a aby nikde nebyl způsobem jeho
psaní dotčen zájem státní.

Úředníci tiskové služby dozorčí budou se při výkonu své úřední působnosti říditi
těmito zásadními směrnicemi:
Jako při řádné tiskové přehlídce (objektivní řízení dle par. 493 trestního řádu) je
nutno dbáti také toho, aby z tisku byly eliminovány veškeré takové zprávy, jejichž
obsahem a uveřejněním byl spáchán veřejnožalobní trestní čin a jichž rozšiřováni nutno
ve veřejném zájmu zabrániti, je tudíž povinností, aby i na takové případy, jež při
výkonu své funkce zjistí, vedení časopisů upozornili a zprávy toho druhu do tisku
nepřipustili. V tomto směru budiž dbáno zákonných ustanovení trestních. Zejména se
upozorňuje na znění zákona na ochranu republiky č.50/23 Sb.z. a n. a zákonů jej
doplňujících.
V zájmu vnitřního klidu a pořádku je třeba dále přihlížeti k tomu, aby referování
tisku bylo přizpůsobeno tak, aby zprávy, jak co do tiskové úpravy (zejména nadpisy),
tak i co do obsahu, nebyly takového druhu, aby mohly vzbuditi ve čtenářích pobouření
nebo neklid. Z tčchže důvodů a také proto, aby bylo zabráněno šeptané propagandě,
bude třeba, aby vládní důvěrníci přesně dbali toho, aby časopisy zaplňovaly
eliminovaná místa novou sazbou tak, aby se na prvých stránkách i uvnitř listu
neobjevovala bílá místa. Dle směrnic, které v tomto směru vydala již dříve Ústřední
censurní komise, mohou redakce časopisů nahraditi taková eliminovaná místa zprávami
ČTK s označením "poslední zprávy ČTK". V této souvislosti je třeba ještě poznamenati,
že některé resortní úřady a státní podniky dodávají našemu tisku rozmnožované zprávy
za účelem informace. Jsou to zejména přehledy cizozemského tisku, vydávané
ministerstvem zahraničních věcí, ohlas cizozemského tisku, vydávaný ČTK aj. Ježto jde
v těchto případech pouze o službu informační, mohou tyto zprávy, jsou-li závadné nebo
nevhodně upraveny, býti rovněž z tisku eliminovány.
Pokud jde o zprávy, týkající se úřední působnosti presidenta republiky, předsedy
vlády, členů vlády nebo vlády jako celku, budiž dbáno toho, aby zprávy tyto nebyly
předčasné, případně, aby jimi nebyl vykonáván předem vliv nebo nátlak na zamyšlený
počin nebo rozhodnutí těchto ústavních činitelů. V tom směru bude třeba, aby se tisk
omezil buď pouze na zprávu úřední, anebo aby úředník tiskové dozorčí služby v
jednotlivých případech před uveřejněním zprávy tohoto druhu vyžádal si souhlas
dozorčího úřadu nebo případně i příslušného úřadu resortního. Útoky na vyjmenované
vládní činitele a nepříznivé kritiky jejich činnosti v tisku jsou rovněž nepřípustné.
Bedlivou pozornost je třeba věnovati zprávám, případně referování tisku o
otázkách zahraničně-politických. V tomto směru budiž vedoucí zásadou, že referování
tisku nesmí se odchylovati od základních směrnic zahraniční politiky státu.
Stejným způsobem je třeba, aby bylo upraveno referování tisku o otázkách
národohospodářských a ve věcech státních financí.
Z důležitějších pokynů Ústřední censurní komise pro tiskovou censuru, jichž
platnost posud trvá, dlužno uvésti tyto:
Není dovoleno uveřejňování kursů čs.zahraničních půjček (půjčky státní, města Prahy,
Škodovy obligace a akcie, ap.) a kursový vývoj v bursovních přehledech vyjímaje pouze
zprávy úřední.
Uveřejňování a prodej map ČSR jest dovoleno pouze tehdy, obsahuje-li mapa
pouze nynější hranice státu bez jakéhokoli označení hranic dřívějších.
Nesmí být uveřejňovány kursy, sjednané v soukromém obchodu v
dividendových hodnotách na Pražské burse.
Není dovoleno uveřejňovati v novinách inseráty, obsahující nabídku, koupě
cenných papírů a vkladních knížek, a výměnu nemovitostí v našem a zabraném území.

Všechna obchodní, politická a delimitační jednání ministra zahraničních věcí,
členů vlády nebo vládních zástupců a expertů s cizími státy nutno považovati za
důvěrné, uveřejněny mohou býti pouze zprávy úřední.
Velikou pozornost dlužno věnovati rozebírání hospodářských důsledků,
plynoucích z okleštění našeho státu, aby situace naše nebyla líčena jinak, než jest
oficielně líčena našimi zástupci na finančních poradách zahraničních. Pro posouzení
těchto zpráv nutno si vyžádati dobrozdání oddělení Ústřední tiskové dozorčí služby v
Tiskovém odboru předsednictva ministerské rady.
Zprávy, které by podněcovaly k nenávisti, zášti nebo mstě nebo násilnostem
proti židům, anebo popuzovaly vůbec proti příslušníkům jiné národnosti, rasy nebo
náboženství, nutno bezpodmínečně potlačiti.
Dále nutno potlačiti všechny přímé a nepřímé nájezdy a útoky v tisku na cizí
státy nebo hlavy cizích států, na státní úředníky v činné službě, na osoby veřejně činné,
na funkcionáře celonárodních organizací a institucí, na podniky, jednotlivé stavy,
skupiny obyvatelstva, zvláště, je-li jejich cílem vyhrožování, osočování a jízlivé
kritizování.
Rovněž nutno bezpodmínečně potlačiti štvavou kritiku opatření vlády nebo
úřadů a chystaných reforem a úspor v hospodaření státní správy a vytváření tím
nepřátelské nálady proti ministerstvu financí nebo dokonce přímé napadání tohoto
ministerstva, jakož i zprávy o event.úpravách aktivních a pensijních platů státních a
jiných veřejných zaměstnanců, jich propouštění, apod.
Nelze propouštěti v tisku apostrofování vlády a jednotlivých členů vlády,
zvláště, jde-li o dvojsmyslné nebo poťouchlé narážky.
Zprávy v tisku o vítání vojenských posádek, přikázaných nově do různých měst,
a všechny jiné zprávy, z nichž by byla zřejmá dislokace našich vojenských útvarů a
vojenských i jiných pro obranu státu důležitých podniků, nutno rovněž potlačiti.
Není dovoleno uveřejňovati zprávy o projevech členů čsl.vlády nebo jejich
zmocněnců, pokud nejsou vydány jako zprávy úřední nebo pokud nejde o projevy ryze
soukromého rázu. Takové zprávy dlužno potlačiti, i kdyby byly citovány jako zprávy
cizozemských nebo slovenských a podkarpatoruských časopisů.
Ohledně uprchlíků a emigrace do ciziny nelze propouštěti zprávy nepravdivé a
tendenční, které by mohly zmásti veřejnost (např., že péče o uprchlíky je jednostranná),
nebo ohroziti prestiž státu nebo výsledek pomocných akcí, jež organizuje cizina, dále
zprávy o nedostatcích nebo nepřístojnostech v uprchlických táborech, apod.
Zesměšňování nebo zlehčování nově zřízených pracovních útvarů a snižování či
podceňování pracovníků v nich zařazených, není dovoleno.
Zprávy, které by ostře kritizovaly poměry a hospodářství ve státních sociálních,
penzijních a pojišťovacích ústavech, nutno potlačiti.
Není dovoleno uveřejňování soukromých zpráv o změnách v diplomatickém
zastoupení našeho státu. V tomto všeobecném pokynu nelze ovšem taxativně
vyjmenovati všechny případy, na které se může výkon dozorčí služby tiskové vztahovat.
Proto bude zavedena stálá denní informační služba pro úředníky tiskové služby dozorčí,
ve které jim budou oznamována rozhodnutí vlády nebo stanoviska ústředních úřadů a
vojenských míst k jednotlivým aktuálním otázkám, aby mohli podle nich výkon své
služby upravovati.
Úředníci tiskové služby dozorčí mohou se obrátiti telefonicky na ústředí služby
v kteroukoliv dobu.

Povinností úředníků tiskové dozorčí služby posléze bude, aby buď kartáčový
výtisk, nebo první exemplář každého vydání časopisu, zaslali co nejrychleji tomuto
oddělení Tiskového odboru předsednictva ministerské rady.
V Praze dne 19.12.193 8
Zdeněk Schmoranz, ministerský rada

Příloha č. 8

Vládní nařízení z ledna 1939 -

o zřízení státního tiskového a

propagačního ústředí
(Archiv MZV ČR Praha, Sekce I., Oddělení 1/1 a 1/2, Běžná spisovna, karton č. 16)

Vláda republiky Česko-Slovenská nařizuje podle čl. II. Ústavního zákona zmocňovacího ze dne
15.prosince 1938, č. 330, Sb. z. a n.
Par. 1
1) Zřizuje se státní tiskové a propagační ústředí (v dalším jen ústředí) jako ústřední úřad pro
státní činnost zpravodajskou a propagační.

2) Ústředí je podřízeno přímo předsedovi vlády, nebude-li jeho řízením pověřen jiný člen vlády.

Par. 2
1) Na ústředí přechází působnost, kterou v oboru státní činnosti zpravodajské a propagační
dosud vykonává předsednictvo ministerské rady. Na ústředí dále přejde působnost, kterou v
tomto oboru dosud vykonávají jednotlivá ministerstva a jiné státní úřady a orgány, pokud
povaha věci vyžaduje, aby výkon této působnosti byl soustředěn.
2) Vláda určí nařízením rozsah, způsob a dobu, ve kterých přejde působnost uvedená v odstavci
1, větě druhé, na ústředí, jakož i míru a způsob součinnosti jednotlivých ministerstev.
3) V ústředí se soustřeďuje v rozsahu vyplývajícícm z ustanovení odst. 1 a 2 řízení státní
činnosti zpravodajské a propagační. Z hlediska úkolů státní zpravodajské a propagační činnosti
přísluší ústředí v témže rozsahu vrchní dozor nad veškerou ostatní činností zpravodajskou a
propagační.

4) V oboru své působnosti může ústředí vydávati závazné směrnice pro státní orgány.

Par. 3
1) Vykonávajíc vrchní dozor, jest ústředí zejména oprávněno vydávati v oboru své působnosti
příkazy a zákazy a to buď ve způsobu všeobecných nařízení anebo pro jednotlivé případy.
2) Nedbání příkazů a zákazů podle odstavce 1 stíhají politické (státní policejní) úřady - bez
újmy soudního stíhání - tresty podle ustanovení čl. 3, odstave 1 zákona ze dne 29.února 1920, č.
129 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 14. července 1927 č. 125, Sb. z. a n., o organizaci
politické správy.

Par. 4
Všechny státní a jiné veřejné orgány (úřady, ústavy, podniky, fondy, korporace) jsou povinny
účinně podporovati ústředí při plnění jeho úkolů, zejména mu poskytovati z vlastního podnětu
nebo na jeho žádost všechny potřebné informace. Osoby soukromé jsou rovněž povinny ústředí
na jeho žádost podporovati.

Par. 5
Působnost ministerstva vnitra a jemu podřízených úřadů, orgánů a zařízení ve věcech
zpravodajské činnosti v oboru státně-bezpečnostní služby a ve věcech obecné (kriminální)
policejní služby, počítajíc v to i řízení těchto služeb a dozor na ně, jakož i působnost týchž
úřadů ve věcech dozoru na čsl. rozhlas, zůstává nedotčena.

Par. 6
Pokud jde o zpravodajskou a propagační činnost v oboru věcí, patřících do kompetence
ministerstva zahraničních věcí a národní obrany, platí toto nařízení na celém státním území,
jinak platí jen v zemích České a Moravskoslezské.

Par. 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provedou je všichni členové vlády, v zemi
Slovenské Slovenská zemská vláda a na Podkarpatské Rusi vláda Podkarpatské Rusi.

Příloha č. 9

Dopis adresovaný Josefem Palivcem Ministerstvu zahraničních věcí
v červnu 1945.
(Archiv MZV ČR Praha, Osobní složka Josefa Palivce)

Josef Palivec se přihlašuje do služeb ministerstva zahraničních věcí, dovoluje si uvésti
na podložení své přihlášky některé skutečnosti, které mohou být po mém soudu užitečné
při hodnocení mé činnosti po pádu První republiky.
V ten čas (Rozumí se rok 1938, kdy J. Palivec převzal funkci přednosty
zpravodajského odboru po J. Hájkovi. Pozn. autora DP) mne k sobě mimo nadání
zavolal dr. Chvalkovský a přibrav k rozmluvě inž. Schmoranze oznámil mi, že mi
ukládá, abych likvidoval 3. odbor ministerstva a do odbavení likvidace odbor spravoval.
Snad je zbytečné, abych podotýkal, že jsem se o tento úkol neucházel, o něj nestál, a že
to tehdy bylo poprvé, co jsem přišel do sobního styku s drem Ch. Odpověděl jsem mu:
„To znamená, že jsem vyhlédnut, abych šel v čele konduktu?", načež Chv. Poznamenal:
„Co chcete, taky já jsem byl pozván jen na funus". Veškerou agendu mělo zdědit jednak
tehdejší ministerstvo propagandy, jednak a hlavně předsednictvo ministerské rady
(tiskový odbor). Pokoušel jsem se zachránit to a ono a především také Orbis, jehož
stroje si měly už rozebrat soukromé tiskárny, ale bez úspěchu. Brzy jsem se přesvědčil,
že o osudu odboru bylo už napřed nadobro a nezvratitelně rozhodnuto. O všem bylo
rozhodováno shora, tiskoví úředníci byli odvoláváni a přemísťováni bez mého
dotazování, nebyl jsem zván k společným poradám (kromě neposlednější) a bylo mi
odňato právo disponovat položkami. A po několika nedělích byl mi dokonce přidělen
spolusignátor v osobě dra Viléma Černého. Byl jsem jen k tomu, abych plnil dané
příkazy a zákazy, keré dával většinou vyslanec dr. M anebo Presidium (málokdy).
Pokud jde o tehdejšího ministra samého, měl jsem s ním za celého pl roku pouze tři
čtyři sotva pětiminutové rozhovory. V likvidujícím ministerstvu zahraničí jsem setrval
až do konce roku 1939, s Němci však, s kterými jsem měl předtím co činit služebně,
přerušil jsem všechen styk ode dne vpádu německého vojska do Čech.
Nemoha za těchto okolností být republice úředně prospěšný, obrátil jsem tehdy
svou pozornost k tajné akci jako tolik jiných zaměstnanců ministerstva zahraničí, které
jakožto nej viditelnější výraz české samostatnosti bylo první z našeho těla odoperováno.
Účastnil jsem se při podloudném dopravování vlastenců za hranice, podepřel jsem (z
ženiny kapsy) podzemní tiskovou akci inž. F, dodal jsem legačnímu radovi
likvidují cícho ruského vyslanectví p. Jakovlevovi závažné důvěrné dokumenty o
plánech Německa Ukrajinou (po sjednání něm. rus. Přátelské smlouvy!) a pravidelně
jsem informoval likvidujícího leg. Tajemníka francouzského vyslanectví p. G. Monoda
(syna nej důvěrnějšího Valéryova přítele p. J. P. Monoda), který zajíždíval ke mně do
bytu často i v hluboké noci, aby si poznamenal mé zprávy pro odjíždějícího kurýra.
Dne 1. ledna 1940 jsem nastoupil do ministerstva školství a národní osvěty,
v jehož svazku jsem zůstal do února 1943, kdy jsem byl dán na dovolenou

s čekatelným, v tu dobu totiž Němci z Černína se nastěhovali přímo do ministerstva
školství a obsadili si tam všechna význačnější místa. V odboru národního školství např.,
kam jsem byl zařazen, obsadili si místo odborového přednosty, místo jeho zástupce a
krom toho židle tří přednostů oddělení. Několik dní předtím, než jsem byl dán do
disponibility, byl jsem předvolán do presidia, kde mi byla udělena důtka za to, že
kritisuji školské zřízení. Podotkli,že se to děje z příkazu ministrova. Svůj pobyt
v ministersvu jsem ostatně pokládal za pouhé pohostinské vystoupení a všechen volný
čas jsem věnoval nadále své mimoúřední činnosti. Koncem roku 1942 jsem
zprostředkoval pravidelné spojení s Londýnem via Slovensko - Švýcary )dr. Kopecký)
pro skupinu Vše v pořádku (Krofta - Kvapil Lány). Do šestičlenného ústředního výboru
této skupiny jsem hned nato též vstopil a uvedl tam o něco později na její posílení a
omlazení své přátele docenta dra. V. Černého a spisovatele Františka Halase. Na popud
téhož dra Č. a z jeho přičinění se stalo, že jsem pak v duchu intencí a příkazů pana
presidenta Beneše dopomohl jmenované skupině k organickému spojení s komunisty,
kteří se rozhodli vyslat do výboru jako svého pozorovatele a potom spolupracujícího
zástupce spisovatele Jaroslava Kratochvíla, ruského legionáře. Později se zdála
komunistickému zástupci spolupráce v devítičlenném ústředním výboru příliš
těžkopádná a riskantní a návrh proto, aby byla utvořena čtyřka, jejímiž dirigujícíma
rukama by všechno procházelo. Za podmínku další spolupráce Jaroslav Kratochvíl
stanovil, že členem čtyřky bude autor tohoto přípisu, a vypadal pak čtyřčlenný vrcholný
výbor ve svém konečném sestavení, jak následuje: Emil Lány, Jaroslav Kratochvíl,
František Richter a Josef Palivec. Kromě činnosti uvnitř zmíněné skupiny, která byla
mnohostranná, organisoval podepsaný spolu s univ. doc. drem Č a Františkem Halasem
také bojkotování ustavené Ligy proti bolševismu se strany spisovatelů. Tato akce
důsledně a metodicky vedená se zcela vydařila, neboť kromě dvou tří spisovatelů
všichni zahodili Korpovo pozvání do koše. Pokud jde o mne samého, odmítl jsem
pozvání k přístupu do Ligy zvláštním přípisem, a když mne došla opětná výzva gen.
tajemníka Korpa ke schůzce na vysvětlenou, vůbec jsem na ni neodpověděl. Moji
přátelé ze skupiny Vše v pořádku byli zatčeni většinou v květnu roku 1944, kdežto
Jaroslav Kratochvíl, doc. dr. V. Černý a já jsme byli zatčeni až 11. ledna 1945, tentýž
den odpoledne, zůstali jsme déle na svobodě patrně také proto, že původní členové
skupiny měli pravidelné a organické spojení se zakázanou komunistickou stranou.
Jaroslav Kratochvíl podlehl vazbě a výslechům v druhé polovině února, docent
dr. Černý a podepsaný se dostali na svobodu 5. května. Jen potřeba naprostého
odpočinku a šetření způsobila, že jsem se nepřihlásil do služeb ministerstva zahraničí
dříve.
Vypsal jsem, vlastně jen zběžně jsem načrtl tuto svou činnost jen proto, abych
usnadnil ministerstvu správné posouzení mé přihlášky, nezapomínaje při tom, že celý
český národ měl tehdy špangle na rukou a že každý, i nejméně nápadný příslušník
českého národa riskoval přečasto žalář a někdy i smrt, třebaže se dočkal porážky Třetího
Německa na svobodě.

