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Abstrakt
Diplomová práce pojednává o život noviná e a publicisty Rostislava Korčáka. B hem
druhé sv tové války vedl Korčák dvojí životĽ kdy navenek p sobil jako loajální redaktor
deníku VenkovĽ ale mimo to vydával ilegální časopis Český kurýrĽ jeden
z nejvýznamn jších československých odbojových časopis za druhé sv tové války. Za
svou ilegální činnost byl gestapem v zn nĽ perzekuován a následn transportován do
koncentračních tábor

Terezín a Mauthausen. Po druhé sv tové válce vstoupil do

Komunistické strany Československa a stal se členem redakce Zem d lských novin.
Zem el ve v ku ř0 let v roce 1řŘ4.

Abstract
Diploma thesis deals with the life of journalist Rostislav Korčák. During the World War
II led Korčák lived two different lives when he worked as a loyal editor of Venkov
journal, but he also published an illegal journal the Czech Courier, one of the most
important Czechoslovak resistance journal during the World War II. Because of his
illegal activities, he was imprisoned and persecuted by Gestapo and then subsequently
transported to the concentration camps of Terezin and Mauthausen. After World War II,
he entered the Communist Party of Czechoslovakia and became a member of
Zem d lské noviny. He died at the age of ř0 in 1řŘ4.
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1 Úvod
1.1 Cíl a metoda diplomové práce
Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování komplexního profilu
noviná e Rostislava Korčáka v pr b hu jednotlivých etap Československa.
P edpokladem pro souhrnný popis Korčákova profesního i soukromého života
bylo p edevším zjišt níĽ že osob Rostislava Korčáka nebyla v nována doposud žádná
samostatná kniha či záv rečná kvalifikační práce na vysoké škole. Proto autorovým
cílem je snaha vytvo it kompaktní monografii tohoto významného noviná eĽ jenž
p sobil v n kolika redakcích v Československu.
Osud Rostislava Korčáka považuje autor za pozoruhodný jednak kv li tomuĽ že
v období Protektorátu Čechy a Morava vedl dvojí životĽ kdy navenek p sobil jako
loajální redaktor deníku VenkovĽ ale mimo to vydával ilegální časopis Český kurýrĽ
jeden z nejvýznamn jších československých odbojových časopis b hem druhé sv tové
války. Kv li své aktivit v Českém kurýru byl b hem války gestapem perzekuován
a surov vyslýchán. Výsledkem brutálních nacistických výslech

byla ztráta zraku

Rostislava Korčáka. Už jako nevidomý prošel koncentračními tábory Terezín
a MauthausenĽ ve kterém strávil poslední m síce druhé sv tové války.
Dále si také pozornost zaslouží jeho osobní p erodĽ kdy z p íznivce agrární
strany a prezident T. G. Masaryka a Edvarda Beneše se stal zastáncem komunistické
ideje a oficiálním členem Komunistické strany Československa.
Motivem autoraĽ krom jeho osobního zájmu v historii ČeskoslovenskaĽ zejména
tématu druhé sv tové válkyĽ kterému v noval svou bakalá skou práciĽ bylo p iblížit co
nejkomplexn ji osobnost Rostislava KorčákaĽ jakožto noviná e a člov kaĽ díky jehož
životnímu p íb hu lze pochopit d jinné události od založení Československé republiky
až po dobu poválečnou v širším kontextu. Autor se v práci o Rostislavu Korčákovi
zam il primárn na období druhé sv tové válkyĽ které považuje z pohledu historie za
klíčové. Je si tak v dom úseku Korčákova poválečného životaĽ jenž v kontextu rozsahu
diplomové práce není dopodrobna zpracovaný, a tak by mohl být p edm tem zkoumání
další práce.
Pro diplomovou práci byla autorem zvolena heuristická analýzaĽ tedy metoda
získávání a shromažďování historických zdroj Ľ které byly následn
a uspo ádány takĽ aby byly co nejvíce aplikovatelné pro tuto práci.
9

t íd ny

1.2 Struktura práce
Diplomová práce nazvaná Noviná a publicista Rostislav Korčák se skládá
celkov ze t í základních kapitolĽ z toho druhá kapitola je rozčlen na do p ti hlavních
podkapitolĽ jež jsou dále člen ny na další nižší celky.
Po kapitole úvodníĽ ve které je vymezen cílĽ metoda a struktura práceĽ včetn
využitých zdroj Ľ ze kterých autor čerpalĽ následuje kapitola v nující se meritu
diplomové práce.
Ta se nejprve v nuje základním životopisným údaj m Rostislava KorčákaĽ
rodinným pom r mĽ ze kterých pocházel. Dále zmiňuje jeho školní vzd lání společn
s vojenským životem p edtímĽ než se stal jedním ze spoluzakladatel prvního deníku na
východním Slovensku.
Následující podkapitola zachycuje Korčákovy začátky noviná ské práceĽ a to od
roku 1ř1řĽ kdy byl p ítomen u zakládání deníku Slovenský Východ. V textu související
s deníkem Slovenský Východ jsou mimo jiné popsány peripetieĽ se kterými se musel
Korčák a ostatní spolupracovníci téhož listu v pr b hu zm n státoprávních pom r
potýkat. Krom redaktorské činnosti ve Slovenském Východu je v této podkapitole též
popsána Korčáka práce v pražské redakci Slovenského denníku a jeho vztah k agrární
stran i Edvardu Benešovi.
PotéĽ co bylo zastaveno vydávání periodika Slovenský denníkĽ nastoupil
Rostislav Korčák do deníku agrární stranyĽ Venkov. O aktivním p sobení Korčáka
v deníku Venkov pojednává další podkapitola diplomové práce. V ní je periodicky
člen na redakční práce tohoto noviná e prolnutá společn se vztahem k politice a osob
Rudolfa Berana.
Další podkapitola pojednává o Korčákov

odbojové činnosti v ilegálním

časopisu Český kurýrĽ který vydával v letech 1939-1941. V této části práce je popsán
st et coby redaktora v deníku Venkov a zároveň hlavní osoby v Českém kurýrovi. ůutor
zde popisuje fungování Českého kurýraĽ jehož založení inicioval Rostislav Korčák
společn s Miroslavem Satranem. Součástí podkapitoly je také popis zatčení a perzekucí
gestapemĽ které byly vykonány na Korčákovi a následný p evoz do koncentračních
tábor Terezín a Mauthausen.
V páté hlavní podkapitole se autor práce v nuje Rostislavu Korčákovi coby
nositeli komunistické ideje. Popisuje zde Korčák v život po druhé sv tové válceĽ vstup
do Komunistické strany Československa a do Zem d lských novinĽ ve kterých p sobil
10

jako odpov dný redaktor a vedoucí vnitropolitické rubriky. Dále je zde popsán
Korčák v osobní p erod od masarykovce k nositeli komunistické myšlenky.
PosledníĽ t etí hlavní kapitolu této diplomové práceĽ tvo í záv rĽ ve kterém je
sumarizován a stručn rekapitulován Korčák v život.
Oproti p vodnímu zám ru autor ud lal jedinou zm nu ve struktu e této
diplomové práceĽ a to z časových d vod byl nucen vynechat jmenný rejst ík.

1.3 Využité zdroje a jejich charakteristika
Jak již bylo zmín noĽ osob Rostislava Korčáka se doposavad nev novala žádná
samostatná záv rečná kvalifikační práceĽ studie ani kniha. Korčákovo jméno je
zmiňováno v publikacích tak ka výhradn v souvislosti s odbojovou prací v Českém
kurýruĽ a to ješt

poskrovnu. Proto autorovým zásadním zdrojem byly materiály

dostupné z archiv a články z dobových periodik.
Odborná literatura pomáhala autorovi zasadit osobní i pracovní život Rostislava
Korčáka do širšího kontextu. Také byla zdrojem k dopln ní informacíĽ které byly
v archivních materiálech zmín ny okrajov či pouze naznačeny.
Z t chto d vod Ľ vztahující se k odborné literatu eĽ je z ejméĽ že diplomová
práce vznikla p edevším na základ dostupných archivních materiál . Nejvíce informací
ke Korčákov

osob

autor získal z Národního archivuĽ jenž disponuje n kolika

rozsáhlými spisy za azenými p evážn do fondu ůrchivu Syndikátu noviná . Velmi
zásadním zdrojem v tomto fondu byly nevydané rukopisy Rostislava Korčáka vztahující
se k nejvýznamn jším etapám jeho životaĽ a to dob zakládání Slovenského Východu
a odbojovému období v Českém kurýrovi za druhé sv tové války.
Krom informacíĽ které autor získal z Národního archivuĽ pracoval vzhledem ke
snaze co nejkomplexn ji zpracovat Korčák v profil také s dobovým tiskem. Nahlédnutí
do n j mu bylo umožn no jednak v archivu Národní knihovny ČRĽ tak i ve Vojenském
historickém ústavu. V p ípad NKČR se jednalo zejména o tituly Slovenský VýchodĽ
Slovenský denníkĽ VenkovĽ Brázda a Zem d lské noviny. N kolikrát byla i ud lena
výjimka autoroviĽ aby mohl nahlédnout do poškozeného svazku archiválie. Výtisky
Českého kurýraĽ autorovi naopak zp ístupnil Vojenský historický ústavĽ a učinil tak
i p estoĽ že se jinak nacházejí mimo hlavní pracovišt VHÚ. ůutor tak p ímo získával
informace ze studia a rozbor Korčákových text .
11

Prvotní oporou pro diplomovou práci byl odborný článek od Jaroslava
Rokoského. Text pod názvem Noviná a odbojá Rostislav Korčák v prom nách české
společnosti byl součástí Sborníku vydaného k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana
Kuklíka. V n m stručn

p ibližuje Korčák v životĽ zejména z obdobíĽ kdy vládla

v Československu agrární strana. Na téma politiky agrární strany je u nás v současné
dob snad nejvýznamn jším odborníkem a autorem mnoha publikací práv Jaroslav
Rokoský. ů pokud by m l autor jmenovat dv publikaceĽ díky kterým mohl Korčák v
život zasadit do širšího dobového kontextuĽ byla by to Rokoského kniha Rudolf Beran
a jeho doba: vzestup a pád agrární strany z roku 2011 a kniha od Vladimíra V. Dostála
Agrární strana: Její rozmach a zánik.
Internetové zdrojeĽ které autor použil p i psaní diplomové práceĽ byly využity
jen minimáln Ľ a to obdobn jako v p ípad literaturyĽ k dopln ní informací.
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2 Osobnost novináře a publicisty Rostislava Korčáka
2.1 Základní životopisné údaje
Rostislav Korčák se narodil 10. července 1Řř4 ve VrážnémĽ které se nachází
v okrese Moravská T ebováĽ a to do rodiny vesnického učitele. Jeho otec, Bohumil, byl
ídícím učitelem na jednot ídce. Již p i narození Rostislava Korčáka byl jeho otec více
než 15 let ochrnutýĽ ale ani ochrnutí ho neomezovalo v tomĽ aby se v noval
pedagogické činnosti. Navíc aktivn p ispíval do r zných pedagogických časopis Ľ
které byly v tehdejší dob vydávány. 1
Otec byl častým p isp vatelem do novin. V jeho článcích byl vid t názorový
p ístup proti germanizaci a též proti klerikalismu2. Matka ůntonie KorčákováĽ rozená
RosenbaumováĽ zem ela na tuberkulózu v roce 1900Ľ když bylo Rostislavu Korčákovi
šest let. Jeho bratrĽ JaromírĽ pozd ji velmi uznávaný v dec v oblasti geografie, byl tém
na den o rok mladší. 3
B hem st edoškolských studií se naučil Rostislav Korčák svépomocí ruskyĽ což se
mu v pozd jším život velmi hodilo. V roce 1913 absolvoval reálnou školu ukončenou
maturitou a roku 1ř14 maturoval na obchodní akademii. Po maturit na obchodní
akademii dokončil p t semestr na vysoké škole obchodní. 4
Po škole vstoupil Rostislav Korčák do armády. Nejprve jako záložník v rakouskouherské armád Ľ posléze, když byl zran nĽ fungoval jako tlumočník ruštiny mezi lety
1ř16 až 1ř1Ř p i štábech v Sedmihradsku. Zároveň p sobil v tzv. Maffii, což byla
odbojová skupina za první sv tové války prosazující nenásilný p evrat a postupný vznik
Československa. 56
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 14ŘĽ signatura
Rostislav KorčákĽ M j životopisĽ ř. června 1ř51Ľ s. 1
2
Klerikalismus – jedná se o politickou ideuĽ p i které jsou prosazovány církevní myšlenky ve státní
politice. StranyĽ jejíž politickým sm rem je klerikalismusĽ jsou r znými zp soby napojeny na n jakou
církevĽ jejíž zájmy ve státní politice prosazuje. V tšinou jsou ve vedoucíchĽ ídících orgánech takovéto
strany církevní hodnostá i.
3
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 14ŘĽ signatura
Rostislav KorčákĽ M j životopisĽ ř. června 1ř51Ľ s. 1
4
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton KON-KU, signatura
Rostislav KorčákĽ Členský dotazník k vým n noviná ských pr kaz Ľ 22. července 1ř74
5
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 14ŘĽ signatura
Rostislav KorčákĽ Svaz československých noviná Ľ P íloha k členské p ihlášce Rostislava KorčákaĽ 2ř.
listopadu 1948, s. 1
6
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton KON-KU, signatura
Rostislav KorčákĽ Členský dotazník k vým n noviná ských pr kaz Ľ 22. července 1ř74
1
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V listopadu roku 1ř1Ř odešel jako dobrovolník na SlovenskoĽ kde p sobil
v propagačn zpravodajské skupin velitelství československých vojsk. V té dob již
m l hodnost štábního kapitána. P edtímĽ než spoluzakládal deník Slovenský východĽ byl
součástí hraničního praporu č. 10 v T ebišov Ľ který se nachází na jihovýchodním
Slovensku.7

2.2 Počátky Korčákovy novinářské práce v období první
republiky
2.2.1 Deník Slovenský Východ v roce 1919
Na začátku roku 1ř1ř začal v Košicích vycházet v bec první deník pro východní
Slovensko a Podkarpatskou Rus. Stalo se tak necelého čtvrt roku po založení
Československé republikyĽ a to v ne zcela p átelském prost edí. Jak Korčák vzpomínal,
„zakládat tak brzy po změně státoprávních poměrů ve zmaďarizované východní
metropoli slovenský deník bylo činem odvážným.“8 Narážel tak na faktĽ že po celém
východním Slovensku postupn docházelo k p evratu. Nevyhnulo se to ani KošicímĽ
které jsou vzdáleny p ibližn 20 kilometr od MaďarskaĽ které si tehdy nárokovalo
Košice jako vlastní území.
„Státní moc Československé republiky byla tu tehdy reprezentována velitelstvím
skupiny plukovníka Schöbla, která sem p ijela ze Žiliny, několika polními setninami,
složenými většinou z dobrovolníků a několika nově dosazenými ú edníky civilní
správy.“9 ůč se maďarské vojenské jednotky stáhlyĽ maďarská vláda si p esto stále
nárokovala území východního SlovenskaĽ jako Prešov nebo práv Košice. TiĽ kte í v ili
myšlence československé jednotyĽ bez vlivu Maďar Ľ to m li v Košicích t žké.
Panovala zde nep átelská atmosféra zejména ze strany bývalé vládnoucí Ěmaďarskéě
vrstvy.
Vydávat slovenské novinyĽ navíc denního rázuĽ bylo opravdu činem odvážnýmĽ
zejména ve m st Ľ kde v té dob nebyla ani jedna slovenská školaĽ žádný slovenský
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spolekĽ natož firma či podnik v tšíhoĽ významn jšího rozsahu. Navíc občan Ľ kte í m li
národní uv dom ní ĚčeskoslovenskéěĽ byla menšina. „Město mělo na počátku roku 1ř1ř
úplně maďarský ráz. Slovenštinu bylo slyšet jen v p edměstské čtvrti nízkých domků pod
vrcholem Kalvarie a na potraviná ském trhu na Velkém náměstí.“10
IniciátoremĽ zakladatelem a hlavní osobou v deníku Slovenský Východ byl
Edmund Borek. „Pro myšlenku vydávání nového deníku získal Borek ještě p ed
odjezdem do Košic plný souhlas a podporu plukovníka Schöbla i náčelníka jeho štábu
podplukovníka Bartoše. Bylo rozhodnuto, že list bude financován z prost edků vojenské
správy, a že mu bude dán k dispozici i pot ebný personál z ad vojenských osob.“11
Tento zp sob

ešení bylĽ vzhledem k podmínkám v tehdejších KošicíchĽ

nejsmyslupln jší. Vydávání deníku Slovenský Východ muselo býtĽ kv li již zmín ným
skutečnostemĽ maximáln podporováno ze strany vojenské správyĽ de facto jediného
p edstavitele státní moci v Košicích.
Proto ke všem okolnostemĽ finančnímĽ organizačním i politickýmĽ začal tento
deník nákladem pouze p ti set výtisk .12 Již z hlavičky bylo možné zjistitĽ že Slovenský
Východ vznikl v podmínkáchĽ ve kterých se noviny b žn nevydávají. Naho e na první
stránce bylo uvedenoĽ že veškerá správa deníkuĽ jak administrativní částĽ tak i redakceĽ
sídlí v budov vojenského velitelství.
Krom

výše uvedených problém

se musela redakce Slovenského Východu

vypo ádat navíc ješt s tímĽ kde budou noviny tisknout. „V Košicích pochopitelně
nebyla slovenská tiskárna, a proto se muselo tištění Slovenského Východu objednat
u některého z maďarských tiska ských podniků, z nichž každý vydával svůj vlastní
časopis.“13 Deník byl nakonec tisknutĽ po domluv s majitelem, ve Svatoalžb tské
tiskárn Ľ kde byly tisknuty i jedny z maďarských novin.14
Dne 9. ledna byl v Košicích poprvé uveden nový deník Slovenský Východ. Jeho
cena činila 20 halé . V hlavičce bylaĽ krom adresy a cenyĽ uvedena jména dvou
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redaktor Ľ šéfredaktora Edmunda Borka a redaktora Jána Hrušovského. Vedle jmen
redaktor

byla napsána poznámkaĽ že vychází každý den ránoĽ krom

pond lí.15

V začátcích Slovenského Východu se Rostislav Korčák podílel více na administrativ
a organizaci deníku než na redaktorské činnosti.
O filosofiiĽ smýšleníĽ duchu a sm ru Slovenského Východu značí mnohé již první
článek na titulní stran prvého číslaĽ který je nazván ‚Čo chceme?‘. V n m se píše
o východu SlovenskaĽ jako územíĽ které je konečn součástí Československé republiky
a stará k ivdaĽ která byla spáchána na slovenském liduĽ je tak na v čné časy odstran na.
Dokresluje to hned druhá v ta prvního odstavce. „Chceme, aby slovenský Východ byl
opravdu slovenským, aby umělý maďarský nátěr byl smazaný a uplatnila se slovenskost
našeho Východu.“16
Protimaďarská

nálada

pramenila

p edevším

z maďarských

akcí

propagandistického charakteru namí ených proti Slovensku. ObzvlášťĽ když se
maďarská vláda stále nesmí ila s tímĽ že bývalé m sto Horních Uher je po rozpadu
Rakouska-UherskaĽ součástí nov vzniklého státuĽ Československa. „V souvislosti se
zesilovaným náporem na naše pozice se zesilují z naší strany snahy o zlepšení práce na
upevňování nového státního z ízení a odstraňování nedostatků.“17
Poté následovalo n kolik článk Ľ které byly nacionáln Ľ pro slovensky
orientované. Hlavní orientace Slovenského Východu tak byla soust ed na p edevším na
okruh východního Slovenska a k událostemĽ které se zde staly. Jako nap íklad stávka
d lnictva v KošicíchĽ kv li které musel Slovenský Východ vycházet pouze o dvou
stránkách a kolportovat jej následn museli dobrovolníci z ad voják .18
Když Slovenský Východ nemusel ešit problémy se stávkou d lnictvaĽ musel se
potýkat po pár týdnech s horší situacíĽ a to s obsazením Košic maďarskou armádou.
Redakce Slovenského Východu se tak musela evakuovat. Prozatímní útočišt našel
Slovenský VýchodĽ stejn jako zemské vojenské velitelstvíĽ v Žilin . Po šesti týdnech
od nuceného opušt ní košické redakce Slovenského VýchoduĽ se mohli pracovníciĽ
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společn s KorčákemĽ vrátit ze Žiliny zp t a vydat tak nové číslo deníku, které neslo
datum 1ř. července 1ř1ř.19
Počínaje tímto výtiskem se objevila v záhlaví nová jména. Dosavadní šéfredaktor
Edmund Borek byl odvolán a místo n ho ministerstvo národní obrany pov ilo správou
Slovenského Východu ůrnošta Kresu. Novým odpov dným redaktorem se stal
Rostislav Korčák.20
Do konce roku byla témata ve Slovenském Východ tak ka stejná. V obsahu
novin se zrcadlila složitá poválečná situace v zásobování a neuspo ádanosti sociálních
a hospodá ských pom r . „Ze Slovenského Východu se dovídáme, že Košice po dobu
maďarského okupačního režimu nedostaly mouku a že byl tu hlad.“21 Celková politická
situace v Československu byla ve znamení jmenování a následného fungování nové
vlády v čele se sociálním demokratem Vlastimilem Tusarem.
Krom politických zpráv z ČeskaĽ SlovenskaĽ MaďarskaĽ výjimečn z jiných částí
EvropyĽ se deník zaobíral i místními sociodemografickými tématy, jako nap íklad když
uvedl v polovin zá í 1ř1ř výsledky sčítání obyvatelstva v Košicích. Poslední článek
Rostislava Korčáka ve Slovenském Východu v roce 1ř1ř byl na téma založení odbočky
Česko-ruské jednoty.22
„Dne 2Ř. zá í 1ř1ř byl jsem naposled uveden jako odpovědný redaktor. Funkci
odpovědného redaktora p evzal Anton Straka.“23 Následn Rostislav Korčák p erušil
sv j pom r v deníku Slovenský Východ a odcestoval společn s ostatními vyslanci
Československé republiky do jižního Ruska v rámci obchodn -pr myslové mise. Zp t
do redakce se vrátil až v b eznu 1ř20.24

Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Slovenský VýchodĽ Nevydané pam ti Rostislava KorčákaĽ s. 1Ř
20
Slovenský Východ. Košice: Redakcia a administracia v KošiciachĽ 1ř1řĽ roč. 1Ľ č. 123Ľ s. 1
21
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Slovenský VýchodĽ Nevydané pam ti Rostislava KorčákaĽ s. 34
22
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Slovenský VýchodĽ Nevydané pam ti Rostislava KorčákaĽ s. 3ř
23
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Slovenský VýchodĽ Nevydané pam ti Rostislava KorčákaĽ s. 3ř
24
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Slovenský VýchodĽ Nevydané pam ti Rostislava KorčákaĽ s. 42

19

17

2.2.2 Deník Slovenský Východ v roce 1920
Poté, co se Korčák vrátil z obchodní mise do RuskaĽ usedl zp t do redakce
Slovenského Východu. Bylo tomu tak na začátku b ezna roku 1ř20Ľ tém

p l roku po

jeho odchodu. Op t p evzal funkci odpov dného redaktora.
B hem jeho nep ítomnosti se vydávání deníku značn

zm nilo. Slovenský

Východ se tisknul v nové tiskárn a ve v tším formátu. Korekturu od té doby nemuseli
provád t p ímo redakto i deníkuĽ nýbrž byla provád na p ímo zam stnanci Slovenské
tiskárny v KošicíchĽ ve které se deník nechával tisknout. Dále byl zm n n i typ písmaĽ
včetn azbuky v p íloze Slovenského VýchoduĽ Ruské slovo.25
V následujících týdnech Slovenský Východ informoval o parlamentních volbáchĽ
které se konaly v celém Československu. Celkov v roce 1ř20 vydával tento deník
vesm s články politického rázu. Nejd íve p edvolební programy jednotlivých stranĽ poté
volební výsledky a následn rozebíral politickou situaci po volbách. Do toho stále
nebyla zažehnána potravinová krizeĽ p i které byl nedostatkovým zbožím p edevším
chleba.26
Krom volebních informací p inášel Slovenský Východ pr b žn zprávy o situaci
v Podkarpatské RusiĽ o Maďarsku a jeho politickém uskupeníĽ RuskuĽ či o Americe.
Takovéto zprávy p ejímal deník ve v tšin p ípad z ČTK. Z ídka kdy odebíral zprávy
z jinýchĽ celorepublikových periodik.27
Vyjma politických článk informoval deník do konce roku 1ř20 i o kulturních
záležitostech jako o začátku nové sezóny Národního divadla, vým n

editele opery

v Košicích či um lecké výstav ve Východoslovenském muzeu.
Samotný konec roku se nesl v duchu generální stávky po celém ČeskoslovenskuĽ
včetn

Košic. Proto stejn

jako ostatní periodika v té dob

i Slovenský Východ

informoval o této události na svých stránkách.28
K poslednímu prosincovému dni byl novým zodpov dným redaktorem deníku
Slovenský Východ jmenován Hugo Filla, a to s platností od 1. ledna 1ř21. Hugo FillaĽ
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bratr významného malí e Emila FillyĽ m l s novina inou již zkušenosti. Redakcí
Slovenského Východu však nebyl v ele p ijatĽ zejména pak Korčákem. „Byl jsem
ohromen takovýmto p írůstkem. Mohutný 120 kg tlouštík Hugo Filla vůbec neuznával
nějaké zvláštní slovenské pot eby, vůbec nepokládal za nutné p ihlížet citům
slovenských lidí, k odlišnosti slovenského vývoje a speciálním podmínkám východu
republiky.“29
Kv li neshodám s jedním Korčákovým nad ízeným a také kv li rozcházejícímu se
pohledu na vedení Slovenského Východu, jenž m l odlišný než Hugo Filla, se Rostislav
Korčák rozhodl opustit redakci košického deníku.

2.2.3 Spolupracovníci Rostislava Korčáka ve Slovenském Východu
Edmund Borek byl nejhlavn jší postavou p i zakládání deníku Slovenský
Východ a následn i jeho vydávání. Stal se tak prvním šéfredaktorem t chto novin.
Borek pocházel z rodiny železničá eĽ ale p es právnická studiaĽ která ovšem
nedokončilĽ se dostal až k novina in . „Ve Vídni redigoval dělnické noviny Zájmy,
v Pardubicích Východočeský obzor, od r. 1ř06 působil na Slovensku jako redaktor
Slovenských robotníckých novín, Robotníckých novin a časopisů Napred a Slovenský
máj.“30
S Korčákem
československých

se
vojsk

seznámil

v Uherském

operujících

na

Hradišti

západním

ve

štábu

SlovenskuĽ

velitelství

konkrétn

ve

zpravodajském odd leníĽ kam byli oba p id leni. S myšlenkou založení novin na
Slovensku si pohrával Borek od dobyĽ co p ešel se štábem velitelství do ŽilinyĽ a to od
poloviny prosince 1918.31
Byl to také práv Edmund BorekĽ který se ujal úvodníku na titulní stránce
prvního čísla Slovenského Východu. V prvých týdnech po založení deníku napsal
v tšinu úvodník on. Zároveň Borek byl tímĽ kdo dal název Slovenský Východ prvnímu
slovenskému deníku na východ republiky.32
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Krom

Borka a Korčáka byli součástí nov

vzniklých novin také Hana

Gregorová a Anton Straka.
Hana Gregorová se stala členkou redakce od čtvrtého číslaĽ kdy ji byla poprvé
otisknuta ‚Besednica‘. V jejím podání to byla série prozaických povídek na
pokračováníĽ ve kterých čerpala mnohdy z vlastních zkušeností a z vlastního života.
Krom

Slovenského VýchoduĽ ve kterém p sobila do roku 1ř20Ľ se proslavila

p edevším svými knihami o emancipaci žen. Byla první autorkou na SlovenskuĽ která
vyjad ovala skrze své knihyĽ články a texty podporu slovenským ženám. 33
Na t i m síce byl v redakci deníku veden též slovenský spisovatel Ján
HrušovskýĽ který pomáhal Borkovi v začátcích vydávání Slovenského Východu.
V b eznu 1919 HrušovskýĽ který byl společn s Borkem uvád n i v záhlaví novinĽ
z deníku odešel.
„V záhlaví Slovenského Východu jsou od 4. b ezna 1ř1ř uvedeni jako redakto i
Edmund Borek, Hana Gregorová a Anton Straka.“34 Nebylo častéĽ aby bylo uvedeno
v hlavičce více redaktor Ľ navíc bez šéfredaktora. „Byl to u nás patrně ojedinělý p ípad,
že v hlavičce novin nebyl označen šéfredaktor a odpovědný redaktor, ale že tu byli
vyjmenování t i redakto i bez uvedení funkce. A i v tehdejších poměrech bylo neobvyklé,
že reakce denního listu měla jen t i redaktory.“35
Anton Straka byl prvním spolupracovníkem Slovenského VýchoduĽ jenž
pocházel p ímo z KošicĽ kde noviny vycházely. Po n kolika týdnech a n kolika
zve ejn ných článcíchĽ ve kterých prokázal určité noviná ské schopnostiĽ se stal Straka
oficiáln členem redakce deníku. „Byla to volba šťastná, protože jako košický rodák
výborně znal poměry na východním Slovensku, dovedl psát svěže, p esvědčivě a byl
pracovníkem velmi iniciativním a svědomitým.“36
Tento košický rodákĽ vystudovaný teologĽ se po odchodu ze Slovenského
Východu realizoval jako diplomatĽ zejména v Maďarsku.37 „Anton Straka se stal
FůRKůŠOVÁĽ E. GREGOROVÁĽ Hana Ě1ŘŘ0-1958). In. HAAN, Francisca de, Krasimira.
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československým kulturním atašé na československém vyslanectví v Budapešti.“38 Stejn
jako Korčák p sobil i Straka b hem druhé sv tové války v českém domácím odboji.39
V po adí druhým šéfredaktorem deníku Slovenský Východ se stal v polovin
roku 1ř1ř ůrnošt Kresa. Jak byl p edchozí šéfredaktor Borek aktivn činným ve
vydávání deníkuĽ psaní úvodník či reportováníĽ Kresa byl pravým opakem. ůrnošt
Kresa napsal za celou dobu p sobení v redakci Slovenského Východu jen minimum
článk . NavícĽ jelikož byl dosazen z PrahyĽ neznal slovenské pom ry a neum l
slovensky. To byl v deníkuĽ jenž p evážn psal slovensky či ruskyĽ pom rn zásadní
problém.
Čeho Kresa nebyl schopný v redakci, v organizaci se mu snaha up ít nemohla.
„Organizačně Kresa Slovenský Východ osamostatnil, z pracovníků našich novin byla
utvo ena Vojenská tisková skupina v Košicích, pod ízená v zásadních věcech p ímo
ministerstvu národní obrany“40Ľ vzpomínal Korčák. V praxi to znamenalo toĽ že členové
redakce tohoto deníku nemuseli již nosit v práci uniformyĽ ale mohli už jako ostatní
oblékat civilní od v.
Další zm naĽ která prob hla za KresyĽ byla zm na adresy redakce a administrace
Slovenského Východu. Od té doby sídlili členové košického deníku v Tordássyho uliciĽ
čímž se dostali z prost edí vojenské správy.41
Spolehlivými Korčákovými spolupracovníky byli i Jaroslav Slabý a František
Durďák. TenĽ ač pocházel p vodn

z Moravy, se stal d ležitým členem stále

utvá ejícího se Slovenského Východu. Oba dvaĽ Slabého i Durďáka „získal
v následujících letech velmi sílící tiskový koncern Melantrich pro jejich „Slovenský
večerník“Ľ tištěný v Ostravě, kde byla jeho hlavní redakce.“42
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Durďák se novina in v noval i b hem okupace n meckým vojskem. V pr b hu
HeydrichiádyĽ kdy docházelo k hromadným zatýkacím akcímĽ zatkli coby svobodného
zedná e i Durďáka. Ten následn zem el v koncentračním tábo e.43
Velmi si také Korčák vážil Karla KálalaĽ který p ispíval do Slovenského
Východu svými články a úvodníky o slovenském školství. Když v roce 1ř30 Kálal
zam elĽ adresoval jeho žen Korčák dopis s up ímnou soustrastí a vyznánímĽ že bude
pamatovat na Kálala jako na krásný charakter českého národa.44
Krom Hany Gregorové m l Slovenský Východ ve své redakci ješt jednu ženu.
Byla jí Elza Zinaida Mažárová. Ta m la na starost nesamostatnou p ílohu deníkuĽ a to
Ruské slovo. Mažárová byla do Slovenského Východu p ijata výhradn pro zaštiťování
této p ílohy. Bylo to z toho d voduĽ že Mažárová byla ruského p vodu a tato část novin
byla od 16. čísla psána v azbuce.45
Zinaida Mažárová do té doby ovšem m la zkušenosti pouze s kancelá skouĽ
administrativní pracíĽ proto ji pomáhal s vedením rubriky i Korčák. Celkov práce na
p íloze Ruské slovo byla nejednoduchá. „Vždyť šlo o novou věc, postavení Karpatské
Rusi bylo politicky nevyjasněno, nikdo z redakce neznal místní poměry obyvatelstva na
Karpatské Rusi. Materiály od dopisovatelů nebyly.“46
Rubriku Ruské slovo po Mažárové začal pozd ji redigovat Ilarion Curkanovič. 47
Ten d íve p sobil jako redaktor Ruské pravdy v bukovinských Černovicích. Než
nastoupil Curkanovič do Slovenského VýchoduĽ byl ve Vídni odsouzen k smrti za
velezraduĽ avšak posléze omilostn n. Po válce se p ihlásil k československé armád
a m l hodnost poručíka. Vzhledem ke svým zkušenostem a všeobecnému rozhledu byl
v redakci deníku velmi vážen.48
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Elza Zinaida MažárováĽ která v roce 1ř13 maturovala na ženském gymnáziu
v Petrohrad a v roce 1917 se i s rodiči p est hovala na Slovensko,49 se v pr b hu roku
1ř1řĽ p esn ji 5. íjnaĽ vdala za kolegu ze Slovenského VýchoduĽ Rostislava Korčáka.50

2.2.4 Rostislav Korčák v letech 1918-1920
V roce 1ř1ŘĽ než se Korčák rozhodl spoluutvá et jako dobrovolník novou
republiku na SlovenskuĽ organizačn se podílel p i transformaci z Rakousko-Uherska na
Československou republiku. „Dne 2ř. íjna 1ř1Ř jsem v Žofínském sále pomáhal p i
registraci nového důstojnického sboru československé armády.“51
Od listopadu téhož roku p sobil ve štábu nejvyššího velitele branné moci
v ČeskoslovenskuĽ a to podmaršálka DivišeĽ který tehdy sídlil na Malé Stran v Praze.
Z tehdejší doby si Korčák pamatujeĽ krom telefonát ze Severních Čech o potlačování
pokus nacionalistického v dce Lodgmana o vytvo ení takzvaného DeutschböhmenĽ
také na toĽ jak p išel do styku s bývalými vojáky Rakousko-Uherska. „Vzpomínám si,
jak se mně, poručíkovi, hlásili se sraženými podpatky čty i rakousko-uherští plukovníci,
bývalí velitelé pražských pluků, a prosili o p ijetí do československé armády. Byl mezi
nimi i můj bývalý velitel osmého st eleckého pluku, plukovník Biborosch, pod kterým
jsem začínal vojákovat v roce 1914 v Salzburgu.“52
Když nedlouho po založení Československa p icházely zprávy ze slovenského
územíĽ které vyvolávaly obavu o bezpečí obyvatel žijících v nedávno utvo eném státním
celkuĽ zareagovala vláda výzvouĽ aby se hlásili dobrovolníci na pomoc Slovensku. Tu
vyslyšel i KorčákĽ jelikožĽ jak sám tvrdilĽ „v mém českém národním vědomí byl
vypěstován hlavně vlivem četby up ímný bratrský vztah k Slovákům.“53
Paradoxem byloĽ že do té doby p íliš zkušeností p ímo se slovenským
obyvatelstvem či Slovenskem obecn Ľ nem l. Jedna z mála vzpomínek na slovenského
občana se vázala ješt k boj m v první sv tové válce. Když byl v roce 1ř15 na front
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Slovenský VýchodĽ Nevydané pam ti Rostislava KorčákaĽ s. 4
50
Národní ůrchiv Praha ĚNůPěĽ fond ůSYNĽ neut íd né materiályĽ kopie osobní složky Rostislava
Korčáka – výpis z manželského listu
51
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Slovenský VýchodĽ Nevydané pam ti Rostislava KorčákaĽ s. 7
52
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Slovenský VýchodĽ Nevydané pam ti Rostislava KorčákaĽ s. Ř
53
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Slovenský VýchodĽ Nevydané pam ti Rostislava KorčákaĽ s. Ř
49

23

zran n a následn p evezen do vojenské nemocniceĽ ležel s ním na odd lení n kolik
týdn SlovákĽ dr. Vladimír Jesenský,54 pozd jší editel Tatra Banky a bratr básníka
Janka Jesenského.55
V polovin

listopadu roku 1ř1Ř odešel Rostislav Korčák na vlastní žádost

sloužit na východní Slovensko. Cesta tam ovšemĽ pro n ho pon kud p ekvapiv Ľ
skončila v Uherském HradištiĽ kde sídlilo velitelství československé armády na
Slovensku. P sobil tam jako zpravodajský d stojník ve zpravodajském odd lení štábuĽ
a to i poté, co odešel dosavadní velitel operační skupiny na Slovensku plukovník Štika
a nahradil ho plukovník Schöbl.56
V polovin prosince p ešel KorčákĽ společn se štábem velitelstvíĽ do ŽilinyĽ kde
již tou dobou ú adoval zvláštní ministr s plnou mocí pro SlovenskoĽ kterým se stal jako
první slovenský politik Vavro ŠrobárĽ léka z Ružomberoku a dlouholetý Masaryk v
sympatizant.57
Po dalším st hování velitelstvíĽ tentokrát do KošicĽ na začátku roku 1ř1řĽ
Korčák společn

s Borkem kolportovali první číslo nového košického deníkuĽ

Slovenský Východ. Borek m l na starost psaní článk Ľ Korčák z počátku administrativu
deníku. Do té doby nem l Rostislav Korčák žádné zkušenosti s redakční administracíĽ
vy izováním inzerce či exportování novin do tisku.58
Již v pr b hu ledna začal KorčákĽ krom

administrativní práce v deníku

i p ispívat r znými drobn jšími p ísp vky. Po m síci se stal ádným členem redakceĽ ač
s tím m l stejn jako v p edchozím p ípad Ľ pramalé zkušenosti. Jak sám p iznalĽ jeho
nadšení idealistického mládí p ekonávalo chybyĽ kterých se zpočátku dopoušt l. Tato
práceĽ kterou vykonával pro Slovenský VýchodĽ ho zcela naplňovala a odpovídala tak
jeho p edstavámĽ se kterými na Slovensko jel.59
První článek Rostislava Korčáka ve Slovenském Východu m žeme datovat
k 20. únoru roku 1ř1ř. V čísle 37Ľ pod šifrou R. K.Ľ jak se po celou svou noviná skou
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kariérou Korčák podepisoval60Ľ najdeme článek pojmenovaný ‚Smutno‘. V tomto
článku kritizoval československé vojákyĽ o kterých se mu donesloĽ že se na Slovensku
nudí.61
V podobném duchu se nesl článek vydaný zhruba o p t dní pozd ji. Krom
prvního odstavceĽ který napsal KorčákĽ je článek doslovným p etiskem dopisu desátníka
československé armády. Tento text byl zam ený na chování československých voják .
Zmín ný desátník v n m uvád l konkrétní p ípady opilství mezi svými spolubojovníky.
Korčák následn apeloval na posádkové velitelstvíĽ aby této zpráv v novalo pozornost
a d kladn si článek p ečetlo.62
TémataĽ jako d stojné chování a reprezentování českých voják na slovenském
území nebo pot eba společné práce se Slováky na utvá ení hodnot nov

vzniklé

republikyĽ byla Korčákovi blízká. Zvlášť nep íjemné pro n ho byloĽ když se doslechl
o nemorálním chování vojska.
„Pamatuji si na nep íjemný bolestný zážitek, když jsem se z hlášení našich
důvěrníků a uprchlíků ze Slovenska dozvěděl, že někte í p íslušníci našeho vojska se
opíjejí a rabují. Nebylo takových p ípadů mnoho, ale stačily zkalit p edstavu o morální
úrovni a nezištnosti všech, kdo p išli osvobozovat Slovensko z maďarského područí.“63
Jelikož Rostislav Korčák v té dob pobýval na Slovensku p ibližn dva m síceĽ
z toho pouhý m síc v redakci Slovenského VýchoduĽ nedovolil si zatím psát
o specifických slovenských otázkách. Byl si v dom své nedostatečné znalosti tam jších
pom r Ľ zejména v politice se cítil, vzhledem ke svému v ku, nezkušený.64
Na začátku kv tna 1ř1ř vyšlo jubilejní sté číslo Slovenského Východu. V n m
zakládající členové redakce vzpomínali na začátky deníku. Vzhledem k politické situaci
na slovenském východ bylo upoutání na sté číslo t chto novin úpln oprávn né.
Retrospektivní ukázkami se snažil Slovenský Východ posílit morálku obyvatelstva a tím
je povzbudit.
Edmund Borek nap íklad napsal o t žkých začátcích prvního deníku na
východním území Slovenska. Korčák ve svém článku ‚Jubileum bojovníka‘ p ipomn lĽ
že deník Slovenský Východ začal vycházet v dob Ľ kdy Slováci se ješt báli p iznat ke
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slovenské národnostiĽ protože byli ješt zvyklí na útisk ze strany Maďar . „Tehdy ještě
většina se bála íct: „Jsem Slovák!“, protože ještě byli stísnění svými maďarskými
pány.“65
M síc potéĽ kdy vyšel jubilejní výtisk Slovenského VýchoduĽ se musel Korčák
s ostatními členy redakce nucen p est hovat z Košic do ŽilinyĽ a to z d vodu invaze
maďarského vojska do východoslovenské metropole. Tento čas byl pro zam stnance
deníku nenáročnýĽ m li ho jako dovolenou.
Korčák využil situace a než bylo vše p ipraveno k obnovenému vydávání
Slovenského VýchoduĽ odjel do Užhorodu za svou budoucí ženouĽ Zinaidou. Ta tam
b hem maďarské okupace Košic bydlela se svým bratrem a matkou. Korčák b hem
t chto okupačních dní nem l o Zinaid Mažárové žádné informace.
„Neměl jsem o ní zprávy, protože ztrátou Košic a Prešova bylo spojení
s nejvýchodnější částí republiky p erušeno. Jel jsem na lokomotivě, která byla vyslána
na první zkušební jízdu p es silně poškozený most u Legině-Michalan.“66 Jelikož b žné
vlaky se na této trati ješt nevypravovalyĽ nazpátek se musel KorčákĽ společn už se
Zinaidou MažárovouĽ vracet nákladním automobilem.67
PotéĽ co se členové redakce vrátili po m síci zp t do Košic a obnovili tak
vydávání Slovenského VýchoduĽ Rostislav Korčák se ve stejný okamžik stal novým
odpov dným redaktorem deníku. Už v této funkci mu vyšel článek ‚KošiceĽ KošiceĽ
p ekvapily ste nás!‘.
V tomto článku z 20. července 1ř1ř vylíčil své pocity po návratu z nuceného
odchodu. S lehkou ironií vyjád il své p ekvapení nad tímĽ že b hem m síceĽ kdy
maďarští vojáci okupovali KošiceĽ zde nikoho neob sili, a že je zde po m síci srdečn
vítaliĽ nap íklad házením kv tin.68
Dále p ešel už do vážn jšího tónu. „Chceme vě it, že bylo uvítání up ímné, že
vám šlo od srdce. Známe sice vaši mentalitu, víme, že vítání platilo více francouzskému
generálovi než adám vojákům z Československa, víme též, že byste nás nevítali, kdyby
v Pešti byla jiná vláda, než vláda rozvratu a demagogie.“69
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Korčák se k tomuto článku vyjád il i ve svých pam techĽ „obsah a tón článku
vyjad oval jistotu, že náš stát bude státem demokratickým, ve kterém se uplatní každý
bez rozdílu národnosti, kdo je schopný a chce pracovat.“70
Na záv r v tomto článku Korčák svým zp sobem burcoval i zároveň varoval
čtená e Slovenského Východu. „Žádáme od vás jen jedno, abyste si už konečně
uvědomili, že Košice p ísluší do této republiky opravdových lidí a po ádku a abyste
jejich práci nepodkopávali. Zamilujeme si ty, co chtějí s námi spolupracovat na
šťastnější budoucnosti a budeme je považovat za p átele, což by byli také i Maďa i
anebo Němci. Budeme však ale muset odstranit ty, kte í narušují po ádek a ničí
společnou práci.“71
Další Korčák v článekĽ který vyšel hned v následujícím čísle Slovenského
VýchoduĽ a to v úterý 22. červenceĽ reagoval zp tn na událostiĽ ke kterým se vinou
okupování Košic nemohl v tu dobu vyjád it. V textuĽ který pojmenoval ‚Čechoslováci
a Rusko‘Ľ vyjad uje stanovisko deníku ke v ci československo-ruské otázky ve smyslu
národnostních stát tvo ících se na území RuskaĽ dále návratu legioná

ze Sibi e a také

zda si zaslouží uznání či zavržení admirál Kolčak.72
K legioná m ze Sibi e se Korčák vyjad oval v článku jako k hrdin mĽ se
kterými m l být co nejd íve navázán kontakt. Obyvatelé Československa jim m li jejich
návrat do vlasti ulehčit a podporovat jejich p áníĽ a to začlenit se op t do normálního
života a do normální práce.73
O KolčakoviĽ o kterém se jeden čas mluvilo jako o možném novém diktátorovi
Ruska a který nechal zabít n kolik set lidíĽ se vyjád il Rostislav Korčák ve svém
druhém bod v článku. „Kolčak? Kolčak je voják, vzorný ruský voják a vůdce, dovede se
bít a dokáže organizovat. […] Možná že se Kolčak dopustil p ehmatů. Ale my si ho
ceníme právě pro tu energii vojáka, který dovedl sloučit masy k protibolševickému boji.
A tisíckrát je nám milejší Rus Kolčak než internacionální žid Trockij-Bernstein a než
byly německé carevny.“74
V následujících týdnech se Korčák ve svých článcích vyjad oval nejčast ji
k vnitropolitické situaci na Slovensku. Bylo tomu tak až do 2Ř. zá í 1ř1ř, kdy v deníku
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Slovenský Východ byl naposled uveden coby odpov dný redaktor. D vodem byla
Korčákova cesta do jižního Ruska.
Deník Slovenský Východ se s ním posledního dne v zá í rozloučil v rubrice
‚Chýrník‘. Ocenil jeho p ínos p i zakládání novin v lednu téhož rokuĽ a to nejd íve
v administrativ a poté jako redaktoraĽ respektive odpov dného redaktora. „Korčák za
celou

dobu

poctivě

studoval

ruskou

otázku,

zvláště

z národohospodá ského

stanoviska.“75
„K cestě do jižního Ruska jsem se dostal náhodou. Za ídil to bez mého vědomí
můj známý z p evratových dnů na vojenském velitelství v Praze, setník v záloze Eduard
Havlíček. Měl bratra na ministerstvu zahraničních věcí, a když se sestavovala obchodně
průmyslová mise pro jižní Rusko, doporučil mu za sekretá e této mise mne, že znám
dob e rusky a mám obchodní vzdělání,“76 uvedl Korčák.
Dozv d l se o tom v KošicíchĽ kam mu p išel v zá í telegramĽ aby nastoupil tuto
službu. Jelikož od mládí toužil navštívit RuskoĽ uvítal tuto možnost tam odjet. Navíc
doufalĽ že díky této misi by se mohl dostat natrvalo do zahraniční služby. MiseĽ jejíž
oficiální název zn l ‚Obchodn -pr myslová mise ČSR v jižním Rusku‘Ľ čítala patnáct
člen .77
Součástí

výpravy

byli

zam stnanci

ministerstva

zahraničních

v cíĽ

velkotovárníciĽ či zástupci pražské obchodní komory. Korčák si pamatujeĽ že
oficiálními členy této obchodní mise do Ruska byli: „továrník Bogner, Němec z Liberce,
brněnští Tausig a Zucker, ti za textilní průmysl a obchod, Jičínský od firmy Klazar za
průmysl koberců, továrník Čáslavský z Týniště a jeho bratr z koža ského syndikátu za
kožedělný průmysl, Baťův synovec Schiebel za firmu Baťa, ruský Čech Janotka od
Laurin a Klementa z Mladé Boleslavi a Je ábek od Wichterle a Kova íka z Prostějova
za strojírenství, továrník Prouza ze Smíchova za výrobu drobného kovového zboží,
major ruských legií Smetana z ministerstva zahraničních věcí, další legioná ský major
z dobrudžské armády,

editel Matoušek z pražské obchodní komory, který byl

jednatelem Hospodá ské komory pro slovanských východ. Misi doprovázel ruský
kapitán z pražské ruské protibolševické mise Bafalského.“78
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Počet člen se na tehdejší dobu zdál být pom rn vysoký. To sv dčí o tomĽ že
tehdejší československá vláda m la zájem o navázání obchodní styk s Ruskem celkem
záhy po státoprávním uspo ádání nové republiky. Nic na tom nem nil ani faktĽ že v té
dob ješt probíhala na ruském území občanská válka.
Vzhledem k tomuĽ že cílová destinace mise se nacházela na válečném územíĽ
byli všichni členové mise pojišt ni na vysoké částky. Korčák tuto cestu vítal i p es
veškeré hrozbyĽ které se mohly b hem cesty stát. P es VídeňĽ italský Terst
a Novosibirsk všichni členové miseĽ vyslaní z pov ení československé vládyĽ dorazili
na místoĽ a to do Rostovu na Donu.79
Každý člov kĽ jenž byl součástí ‚Obchodn -pr myslové mise ČSR v jižním
Rusku‘Ľ m l na této cest

sv j úkol. ůť již to bylo vyjednání nového obchoduĽ

seznámení se s ruskými obchodníky či navázání diplomatických vztah

s ruskou

stranou. Korčákova role byla p i této obchodní cest odlišná.
„Ačkoliv jsem měl diplomatický pas, byl jsem vlastně na misi poskokem. Moje
sekretá ská služba spočívala v tom, že jsem pánům továrníkům a obchodníkům hlídal
jejich bedny se vzorky zboží. Za noční jízdy vlakem z Novorosijska do Rostova jsem
seděl p ímo v nákladním vagonu, kde se naše bedny p epravovaly, aby je někdo
nevyraboval. Také v Rostově na Donu se mé ‚ú adování‘ omezovalo na to, že jsem se
st ídal s jedním ze sibi ských československých legioná ů ve st ežení majetku mise.
K jednání o uzavírání smluv jsem nebyl p ibírán.“80
Člen m vyslané delegace po pár m sících došloĽ že nový režimĽ který byl ve
válkou rozbo eném Rusku postupn budovánĽ nestál na pevných základech. Kv li
tam jší politické situaci dosp li n kte í jedinci z této mise k názoruĽ že bude lepší
rozprodat svoje p ivezené vzorky na místním trhu.81 Nevid li tak v Rusku zatím silného
obchodního partnera a žádné záruky možných hospodá ských styk .
V prosinci 1ř1ř n kte í členové mise usoudiliĽ že jejich pobyt v jižním Rusku
nebude pro n dále užitečný a rozhodli se pro p edčasný návrat dom . Rostislav Korčák
odjel s nimi. Po týdnech cestování se do vlasti vrátili na začátku ledna 1ř20. Ostatní
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členové se vrátili do Československa až po n kolika týdnech. Výsledek této mise pro
národní hospodá ství byl v podstat nulový.82
Na počátku Obchodn -pr myslové mise Korčák doufal v p ijetí do zahraniční
služby. Po jejím ukončení byl však zklamán. S notnou dávkou ironie a vtipu se k tomu
vyjád il ve svých pam techĽ sepsaných n kolik let poté. „Z ministerstva zahraničních
věcí odepsali, že mé žádosti nemohou vyhovět, ale že mně vzali do evidence. V té
evidenci jsem snad dodnes, protože nikdy pak už jsem žádné vyrozumění nedostal.“83
PotéĽ co Korčák op tovn nastoupil do redakce Slovenského Východu a p evzal
funkci odpov dného redaktoraĽ zabýval seĽ stejn jako zbytek redakceĽ p edevším
p edvolební kampaní na východním Slovensku. Úlohu odpov dného redaktora bral
Rostislav Korčák zodpov dn . „Nepokládal jsem funkci jen za formální záležitost. Bral
jsem odpovědnost za obsah listu doslova.“84 Což se potvrdilo i o pár týdn pozd ji po
jeho návratu.
V červnu roku 1ř20 stanul Korčák poprvé p ed soudem a poznal tak i druhouĽ
stinnou stranu funkce odpov dného redaktora. Redakci Slovenského Východu zažaloval
význačný košický MaďarĽ a to za uve ejn ní pro n ho nep íznivé zprávy. P elíčení mezi
Slovenským Východem a žalobcem vedl soudce p vodem z Maďarska. Krom hlavního
soudce byli i p ísedící soudu Maďa i. Soudní spor nakonec dopadl ve prosp ch
košického Maďara. Z d voduĽ že KorčákĽ zástupce žalované stranyĽ jenž byl soudu
p ítomenĽ odmítl sd lit autora zprávy a vyzradit tak redakční tajemstvíĽ byl odsouzen
k pen žité pokut ve výši 200,- korun. Tuto pokutu následn zaplatilo vydavatelství.85
Pokud by m l pokutu zaplatit samotný KorčákĽ jednalo by se o šestinu jeho tehdy
pobíraného platu. V té dob činil jeho plat 1 200,- korun.86
P íští týdny a m síce psal Korčák do Slovenského Východu p evážn články
politického charakteru. V noval se nap íklad otázkám Podkarpatské Rusi jakožto území
náležícímu ČeskoslovenskuĽ nebo též byly vydány texty v nující se hraničním spor m
s Polskem v té dob .
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Do konce roku se pr b žn objevovaly zprávy k potravinové kriziĽ jelikož tento
problém stále neutichal. Tuto kriziĽ zásobovací potíže a celkov drahotu potravinĽ
Korčák se svou ženou Zinaidou p íliš nepociťovalĽ pon vadž oba dva pracovali
v redakci Slovenského VýchoduĽ který spadal pod vojenskou správouĽ a stravovali se
tak ve vojenské jídeln .87
Mezitím byl Korčák na chvíli pov enĽ na místo KresyĽ dočasným vedením
Slovenského Východu. Kam a z jakého d vodu Kresa odešelĽ to nebylo Korčákovi
známo.88 Od 1. ledna 1ř21Ľ tedy od 3. ročníku deníkuĽ nahradil Korčáka
v šéfredaktorství Hugo Filla. V hlavičce prvního čísla toho roku byl společn s ním
uveden jako vydavatel Ján Kudláček.89
Kudláček ani Filla pro Korčáka nebyli takové osobnostiĽ se kterými by byl
schopen nadále spolupracovat pod jedním vydavatelstvímĽ respektive v jedné redakci.
Filla redakci vedl ú ednickou formou bez citu k novina in a zejména bez citu ke
Slovensku a slovenskému obyvatelstvu.
„Měl jsem na poslání noviná e ve slovenském tisku zcela jiný názor než
ú ednicky bezbarvý Hugo Filla a nebyl bych mohl delší dobu snášet vědomí, že se ze
mne má stát žurnalistický

emeslník, jen mechanická součástka centralistického

stroje.“90 Huga Fillu Korčák navíc ješt označil za p edstavitele zájmu pražských kruh Ľ
kterého dosadilo vedení listu na post šéfredaktoraĽ aby si tak prost ednictvím
slovenského denního tisku si tak rozší ilo sv j vliv.91
Rostislav Korčák na základ všech okolností dosp l k záv ruĽ že pro n j bude
lepší opustit redakci Slovenského VýchoduĽ který pomáhal v roce 1919 spoluzakládat.
P esto cht l nadále z stat noviná sky aktivní. „Chtěl jsem svou p íští noviná skou
činnost pro Slovensko spojit se studiem na vysoké škole, které mi bylo znemožněno
odchodem do vojenské služby. Demobilizace mi nyní dávala možnost vrátit se znovu do
Prahy na Vysokou školu obchodní a studovat p i zaměstnání.“92
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Pozd jiĽ když byl Korčák propušt n z vojenské službyĽ odjel z Košic do Prahy,
kde v únoru 1ř21 začal pracovat pro noviny Slovenská politika. Ta byla tehdy jediným
slovenským deníkemĽ který v Praze vycházel. Po necelém p l roce se tento deník
p est hoval do Bratislavy a Rostislav Korčák nastoupil do redakce Slovenského
denníku.93

2.2.5 Korčákův nástup do pražské redakce Slovenského denníku,
vztah k agrární straně a Edvardu Benešovi
Do Slovenského denníku nastoupil Korčák na pozici pražského redaktora
a parlamentního zpravodajeĽ a to dne 1. července 1ř21.94 Do té doby byl po odchodu ze
Slovenského Východu na p l roku zam stnán v deníku Slovenská politika, který byl
deníkem agrární strany.
„Většinu politicky významného periodického tisku vydávaly prost ednictvím
svých vydavatelských domů politické strany.“95 To byl p ípad i Slovenského denníkuĽ
který provozovala agrární stranaĽ stejn jako deník Slovenská politika. Korčák se tak
stal členem již zab hlého agrárního deníku. Ten byl vydáván bezmála t i roky a úsp šn
tak navázal na Slovenský denníkĽ který vycházel ješt p ed založením Československé
republiky, a to mezi únorem 1ř10 až íjnem 1ř15.96
ůgrární politické hnutíĽ reprezentované práv agrární stranouĽ bylo nejsiln jší
politickým hnutím v první republice. Tato strana byla úst ední stranou vládních koalic.
„Hlavní státotvorná strana se opírala o drobné a st ední rolnictvo, p ičemž rozvětvenou
sítí zájmových a p idružených organizací se jí poda ilo získat a udržet si výsadní
postavení mezi venkovským obyvatelstvem.“97
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ůgrární strana v novala značnou pozornost rozvoji tisku. Úkolem tohoto
agrárního tisku byl boj za kolektivní zájmy m šťanského obyvatelstva a rovn ž za
zvláštníĽ specifické zájmy agrárních velkostatká

a velkopodnik . 98 Také v té dob

vydávala značné množství časopis . Konkrétn ve dvacátých letech agrárníci vydávali
celkov čty icet t i časopis . „V roce 1ř2ř agrární tisk zaměstnával Ř7 redaktorů, 22
externistů a 745 stálých spolupracovníků.“99 Jedním z nich byl i Rostislav Korčák ve
Slovenském denníku.
ůčkoliv Slovenský denník m l hlavní sídlo v Bratislav Ľ pro informace a zprávy
z Prahy z ídil pražskou redakciĽ kterou vedl práv Korčák. TenĽ ač český rodákĽ psal
v tomto slovenském deníku pochopiteln slovenským jazykemĽ který si osvojil b hem
n kolikaletého pobytu na SlovenskuĽ p edevším v redakci Slovenského Východu
v Košicích.
Korčák m l v t chto novinách na starost p edevším parlament, kontakty
s jednotlivými p edstaviteli politických uskupeníĽ vláduĽ tedy veškeré parlamentní
zpravodajství. Stejn

jako Slovenský VýchodĽ tak i ve Slovenském denníku byly

otisknuty zprávy na základ informací z Československé tiskové kancelá eĽ mimo zpráv
od KorčákaĽ ten díky tomu že mohl být p ímo v prost edí parlamentuĽ mohl psát
autorské články.100
Jeden z prvních článk Ľ který Korčák napsal v nové redakciĽ se týkal
hospodá stvíĽ a to obchodního styku mezi Československem a Ruskem. Rozebíral
v n m vyhlíženou spolupráci se Sov tským svazem. Zejména otázku platby mezi
jednotlivými stranamiĽ zda se bude obchodovat v korunáchĽ valutáchĽ nebo zda dojde na
platbu surovinamiĽ jako nap íklad tabákemĽ lnemĽ či konopím. Na záv r se ješt
zamyslel nad tímĽ zda by nem lo v tší smysl pro Československo nejprve vy ešit
s Ruskem otázku Čechoslovák Ľ kte í byli zatknutí b hem ruské občanské války a zatím
nepropušt ni.101
Od poloviny července 1ř21 se Korčák naplno v noval nejen tématu
hospodá stvíĽ ale p edevším tématuĽ pro který byl do redakce Slovenského denníku
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p ijatĽ politice. Již 13. července informoval čtená e o situaci v poslanecké sn movn Ľ
konkrétn v rozpočtovém výboru.102
Krom pravidelného zpravodajství z parlamentu a ešení otázek sociálních či
hospodá ských psal KorčákĽ i kv li svému vztahu ke SlovenskuĽ o slovenských
vnitropolitických situacích a problémech.103 Všem t mto vyjmenovaným oblastem
zájmu se Rostislav Korčák pln v noval až do konce p sobení v tomto deníku.
V roce 1935Ľ kdy byl Korčák v pevný m síční plat 2 970,- korun104, dostal
Korčák zákaz psát do Slovenského denníku a opustil jeho redakci. Bylo tomu tak ovšem
pouze na jeden jediný den. P edcházel tomu spor uvnit agrární strany ohledn volby
prezidenta republiky.105
Prezidentské volby vždy odrážejí politickou situaci v dané společnosti. Nejinak
tomu bylo v témže roceĽ zejména když se jednalo o nástupce T. G. Masaryka. Nahradit
tohoto prezidentaĽ který dobrovoln odstoupil z ú aduĽ nebylo jednoduché. Už samotné
vybírání kandidát

politických stran bylo složité. P edevším v té dob

nejsiln jší

politické stran Ľ stran agrární.
ůgrárníciĽ poté co zem el p edseda strany Švehla, byli nejednotní a nep ipravení.
Mohl za to p edevším Rudolf BeranĽ nový p edseda agrární stranyĽ jenž nem l
dostatečný respekt a straníci ho v té dob vnímali spíše rozpačit . Jejich nejednotnost se
projevila obzvlášt v otázce kandidát na prezidenta republiky v roce 1935. Strana m la
s Benešem oboustrann složitý vztah. Postavila tak protikandidáta do volbyĽ kterým byl
profesor botaniky Bohumil N mec.106
Na začátku kampan proti kandidování Edvarda Beneše se KorčákĽ který byl
rozho čen z nerespektování poslední v le T. G. MasarykaĽ rozhodlĽ že nez stane za
nastalé situace pasivní. M l za toĽ že se nejen neuznává Masaryk v názor na svého
následovníkaĽ ale také to bral jako „p íkrý odklon od státnické linie bývalého p edsedy
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strany Švehly.“107 Také byl znám tímĽ že byl oddán prezidentu Masarykovi a byl
stoupenec zahraniční politiky Edvarda Beneše.108
Jakožto parlamentní zpravodaj pražské redakce Slovenského denníku m l
Korčák usnadn ný p ístup k politik mĽ včetn tehdejšího p edsedy vlády Milana Hodžy.
B hem telefonických rozhovor

s Hodžou se snažil zjistitĽ jaký je jeho názor

a stanovisko ve v ci kandidát na nového prezidentaĽ ale žádné konkrétní odpov di se
však Korčákovi nedostalo.109
Informace o aktuální situaciĽ které Rostislav Korčák pr b žn získávalĽ ať už
b hem telefonických rozhovor s jednotlivými politikyĽ nebo z terénuĽ hlavn z p dy
poslanecké sn movnyĽ posílal do redakce Slovenského denníku. Citliv jší informace ze
zákulisí agrární strany či jiné politické strany zasílal vlakovou poštou p ímo do
Bratislavy k rukám šéfredaktora Huška a zodpov dného redaktora Kresáka.110
V té dob už v českém agrárním tisku probíhala prezidentská kampaňĽ kterou
m l na starost vedoucí tisku agrárník Josef Vraný a šéfredaktor Ferdinand Kahánek111,
který byl redaktorem deníku Venkov a d v rníkem VranéhoĽ jenž byl hlavním
organizátorem kandidatury proti Benešovi.112. Podle Korčáka vedli kampaň s takovou
fanatickou nenávistí a zaujatostíĽ že nic obdobného do té doby nezažil.113 Josef Vraný
„byl vlivným činitelem strany a jako noviná a témě nestor v jejím vedení měl velký
podíl na rychlém rozmachu strany.“114
Dne 16. prosince, kdy telefonoval premiérovi HodžoviĽ mluvil telefonicky
i s p edsedou agrární strany BeranemĽ který mu eklĽ že strana trvá na N mcov
kandidatu e proti Benešovi. Zároveň ho upozornilĽ že na základ p edsednické sch ze
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agrární strany byl určen senátor Vraný osobouĽ která určujeĽ co a zda v bec bude
otisknuto v agrárních novinách v souvislosti s nadcházející prezidentskou volbou.115
ůktuální informaceĽ které toho dne Korčák získal jak z telefonických rozhovor Ľ
tak prací ve sn movn Ľ zaslal jako obvykle dálnopisem do Bratislavy. Jelikož byl
dálnopis d kladn kontrolován KahánkemĽ byly poslány jen nejnutn jší zprávyĽ které
p ímo nesouvisely s prezidentskou volbou. Po odeslání redaktor Korčák odešel do
poslanecké sn movnyĽ odkud odeslal prost ednictvím telefonu vlastní zprávu o volb
prezidenta Československé republiky p ímo do redakce Slovenského denníku.116
InformaceĽ které toho dne telefonicky zaslal KorčákĽ vyšly následující den
v článku pojmenovaném ‚Dva dni p ed volbou‘. V n m na úvod p ipomn lĽ že další den
se koná volba prezidenta a politické strany by m ly být rozhodnutyĽ koho ve volb
podpo í. „Poukázal i na to, že politická rozvaha ustoupila vášni a zlobě rovněž
v pražských listech státotvorných stran. Sdělil, že výsledek volby je těžké p edvídat, ale
vě il, že na stanovisko jednotlivých skupin nezůstane bez vlivu doporučení pana
prezidenta, které vyznělo pro ministra Beneše.“117
„Ačkoliv dnes o výsledku volby lze těžko něco povědět, máme za to, že na
stanovisko jednotlivých skupin nezůstane bez vlivu doporučení pana prezidenta, které
vyznělo pro ministra Beneše. Názor prezidenta byl vysloven jako názor soukromý, ale
není sporu, že Masarykův názor není názorem obyčejného člověka, občana X nebo
Y.“118
Korčák m l od počátku noviná ské kariéry velmi pozitivní vztah ke Slovák m
a Slovensku celkov . Navíc si udržoval p ehled o tam jším politickém d níĽ srovnával
tak často ve svých článcích situace a pom ry v Čechách a na Slovensku. Nejinak tomu
bylo i v p ípad článku vydaného ve dne prezidentských voleb.
„Slovensko vidí v prezidentovi Masarykovi prezidenta povolaného a uznávaného
celým národem a ctěného v celé cizině. Na Slovensku má Masaryk stále autoritu, dob e
tu vědí, co pro pana prezidenta znamenali jeho věrní spolupracovníci Štefánik a dr.
Beneš a co tito t i muži vykonali pro osvobození Slovenska. Na Slovensku, víc než jinde,
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si uvědomují, co znamená prezidentská autorita pro naší státní tradici, proto by názor
Masaryka, ač šlo o názor soukromý, neměl být opomenut.“119
T mito v tami o slovenském p ístupu k volb nového prezidenta a adorování
Masaryka Korčák nep ímo naznačil či vyzýval politické strany v ČecháchĽ aby se
zamyslely nad tímĽ zda nerespektování Masarykovy v le a názoru bude ku prosp chu
československého státu. P edevším tyto ádky byly namí eny do ad p edstavitel
agrární strany.
V Bratislav Ľ kam zn ní článku Korčák telefonicky nadiktovalĽ nejprve váhali,
jestli mají text otisknout. Obsah se jim zdál místy za hranou tohoĽ co si situace v tu
chvíli žádala. P esto však článek ‚Dva dni p ed volbou prezidenta republiky‘ otiskli
v p vodním Korčákov zn ní.120
Když p išel Rostislav Korčák poprvé od vydání článku do redakceĽ rozčílený
Kahánek mu ukazoval zmín ný článek a oznámil muĽ že bude volat dálnopisem do
BratislavyĽ p ímo šéfredaktorovi Huškovi a dožadovat se jeho odpov dnosti. Než tak
Kahánek učinilĽ Korčák mu oznámilĽ že nikoliv HušekĽ ale on je autorem článku. Poté
odešel Kahánek informovat o stavu v ci p edsedovi agrární strany Beranovi a senátoru
Vranému. 121
Po hodin se Kahánek se vzkazem od Berana vrátil a oznámil KorčákoviĽ že až
do dalšího rozhodnutí musí Korčák redakci opustit. Dále že nesmí již p ispívat do
Slovenského denníku a má zakázán p ístup do budovy vydavatelství NovinyĽ které
sídlilo v ulici Na Po íčí. Pražské zpravodajstvíĽ které m l do té doby na starost KorčákĽ
p ebral KahánekĽ alespoň tak informoval dálnopisem do Bratislavy. Krom toho na ídil
redakčním z ízenc m a také posluhovačceĽ že pokud by Korčáka v Novin i p es zákaz,
který m lĽ zahlédliĽ neprodlen ho m li vykázat.122
Týž den probíhala samotná volba nového československého prezidenta.
„V politickém zákulisí panoval čilý ruch a napětí až do poslední chvíle. Beneš byl
nakonec zvolen většinou, které Masaryk nikdy nedosáhl. P i volbě bylo odevzdáno 340
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hlasovacích lístků pro Beneše, 24 zákonodárců up ednostnilo Němce, 76 odevzdalo
prázdné lístky. Všichni agrárníci do jednoho volili nakonec Edvarda Beneše.“123
Samotná prezidentská volba probíhala na Hrad a p ítomen byl i Korčák. Po
volb byl také účastníkem sch ze Klubu poslanc a senátor republikánské strany.
Obsahem této sch zky bylo mimo jiné Beranovo vysv tlení o dosavadním i následném
postupu strany a taktéž se zmínil o p ípadu pražského redaktora Slovenského denníku.
Korčák k situaciĽ která následovala krátce potéĽ uvedl: „Na cestě z parlamentu mi ekl
poslanec dr. Slavík, že o věci byla eč v p edsednictvu strany a že Slováci nesouhlasí
s postupem proti mně. Pak jsem šel do redakce a začal jsem pracovat, aniž bych se byl
od někoho setkal s nějakými p ekážkami.“124
Po zvolení Beneše prezidentem op t Korčák pracoval jako pražský redaktor
Slovenského denníku. Dne 20. prosinceĽ dva dny po Benešov zvoleníĽ byl Korčákovi
otisknut článek z prost edí senátuĽ ve kterém píše o senátoru ZemanoviĽ jenž p i
zahájení rozpočtové debaty nejprve vzpomínal na T. G. Masaryka a následn
poblahop ál nov zvolenému prezidentu Benešovi k vít zství.125
Ve stejný den, tentokrát na titulní stránceĽ informoval Korčák čtená e o situaci
v parlamentu po prezidentských volbách. Vláda a celý parlament pokračovaly
v každodenní práci včetn plánování termín následujících sch zí a jednání.126
Když p i dalším Korčákov setkání s p edstaviteli agrární strany byl zmín n
onen článekĽ neobešlo se to bez dodatečných reakcí. P ed stranickým sjezdem v lednu
1ř36 mluvil Korčák telefonicky s Beranem. Ten mu vytknulĽ že svým článkem značn
poškodil agrární stranu p i prezidentské volb . Korčák mu namítnulĽ že podle jeho
názoru tím stran naopak prosp l. Senátor Vraný s Korčákem do své smrti kv li této
kauze již nepromluvil.127 Premiér Hodža mu však naopak k celé situaci eklĽ že to celé
bylo ostréĽ ale dobré.128
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Rostislav Korčák byl i nadále členem redakce Slovenského denníku. TématyĽ
kterými se zabývalĽ byla p edevším obtížná situaceĽ do které se první republika
dostávalaĽ a společn

s tím související r zná úskalí v politiceĽ jak domácíĽ tak

i zahraniční. Ve svých článcích se vyhraňoval proti Hlinkov

slovenské

udové

stran .129 V osudných dnech p ed Mnichovem ost e vystupoval a vedl kampaň proti
Hitlerovi a Henleinovi.130
Poslední článkyĽ které Korčák pro Slovenský denník psal, se datovaly na konec
roku 1938 a souvisely tak s úplným koncem deníkuĽ jehož vydávání zastavila Tisova
vláda.131 V bec poslední článek napsaný Korčákem byl ze dne 31. prosince a loučil se
v n m coby zkušený pražský redaktor Slovenského denníku. Dále v tomto článku
rekapituloval dosavadní práci deníku a zasazoval probíhající události posledních dní do
historického kontextuĽ zejména k událostem p i vzniku Československé republiky.
V záv ru článku se snažil Korčák částečn čtená e vyburcovatĽ aby nep estali doufat
v lepší zít kyĽ ač momentální situace nebyla nikterak pozitivní.132
Po zastavení Slovenského denníku p estoupil Rostislav KorčákĽ v rámci NovinyĽ
na pozici politického redaktora do deníku VenkovĽ úst edního deníku agrárního tisku.

2.3 Aktivní působení Rostislava Korčáka v deníku Venkov za
druhé republiky – nástup a následná práce v deníku
Venkov, vztah k politice a premiérovi Rudolfu Beranovi
V dob Ľ kdy p ešel Korčák do deníku Venkov, byla politická situace ve stát již
n kolik m síc ve značn špatném stavu. Mohlo za to p edevším podepsání a následné
aplikování

Mnichovské

dohody.

V konsekvenci

tehdejšího

mezinárodního

a vnitropolitického vývoje prezident Beneš rezignoval na post prezidenta a 22. íjna
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emigroval do Velké Británie. Jeho následovníkem se stal dr. Emil HáchaĽ jenž byl
zvolen zhruba po m síciĽ na konci listopadu 1ř3Ř.133
V den, kdy prob hla prezidentská volbaĽ podali všichni minist i demisi. Učinili
tak po p edchozí domluv . Prezident HáchaĽ jenž byl nov prezidentemĽ pov il dne
1. prosince 1938 sestavením nové vlády poslance Rudolfa Berana.134
„Beran zprvu funkci p edsedy vlády odmítal, navrhoval Háchovi, aby celá vláda
byla výhradně odbornická, bez aktivních politiků, a doporučoval jako p edsedu vlády
různé osobnosti (Ing. Dvo áčka, gen. Eliáše, dr. Klumpara a jiné). Hácha však trval na
tom, aby aspoň p edseda vlády byl politik, který by udržoval styk s politickými stranami
a Poslaneckou sněmovnou. Beran o tom informoval politické strany, a poněvadž ty
neměly proti jeho osobě jako p edsedovi vlády námitek, funkci ministerského p edsedy
p ijal.“135
Následující den deníky reagovaly na nov sestavnou vládu v čele s Rudolfem
Beranem. Ten navíc obdržel mnoho osobních dopis od společensky významných lidí
s blahop áním k jeho nové funkci. Mezi gratulanty byl Rostislav KorčákĽ v té dob ješt
pracující poslední m síc ve Slovenském denníkuĽ jenž Beranovi napsal taktéž
blahop ejný dopisĽ ve kterém vyjád il svoje up ímné uspokojení. „Ubezpečuji Vás“, psal
Beranovi, „že v těžkých úkolech, které Vám nastávají, budu vždy Vaším věrným
a svědomitým pomocníkem a že se můžete na mě plně spolehnout. Dej Bůh, aby se Vám
poda ilo vyvésti naši vlast ze všech nebezpečí a položiti pevné základy jejímu
budoucímu rozkvětu.“136
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2.3.1 Deník Venkov a Rostislav Korčák v roce 1939
Deník Venkov plnil funkci úst edního orgánu českých agrárník Ľ jeho první číslo
bylo publikováno 2ř. 3. 1ř06 a od r. 1ř07 byl vydáván v tiskárn Sdružení českých
zem d lc pro království České.137
„Z tohoto deníku se stal oficiální list vládnoucí Strany národní jednoty. Byl to
nejvlivnější list za druhé republiky. Jmenování Korčáka bylo potvrzením jeho
noviná ských kvalit, nebylo pochyb o tom, že pat í k elitě agrárních publicistů.“138
Členem redakce Venkova se Rostislav Korčák stal 1. ledna roku 1ř3ř. Nezaujal
v n m ovšem žádné významné místoĽ ač již byl zkušeným a kvalitním noviná emĽ a to
zejména protoĽ že prosazoval Edvarda Beneše v prezidentských volbáchĽ což mu nebylo
zapomenuto.139 KorčákĽ jehož hlavním pracovním oborem bylo parlamentní a politické
zpravodajstvíĽ pobíral v té dob pevný m síční plat 3 400,- Kč.140
Korčákovy první dva články ve Venkov byly ve svém obsahu r znorodéĽ avšak
společným pojítkem mezi nimi bylo ešení národních zájm . V jednom z nichĽ který je
pojmenován ‚Tento týden dvakrát ministerská rada‘Ľ Korčák informoval o probíhajících
sch zkách mezi ministerským p edsedou Rudolfem Beranem a jednotlivými členy
vlády. Hlavními body bylo p edevším snížení nezam stnanosti v tehdejším
Československu a zajišt ní nápravy u vrstev obyvatelstvaĽ které byly ve hmotné nouzi.
Nezam stnanost m la být alespoň částečn vy ešena transverzální dálnicíĽ resp. díky
stavebním pracím m la nezam stnanost klesnout.141
V dalším článku se Korčák zabýval situací b hem tehdejší zimyĽ kdy n kolik tisíc
obyvatel nebylo zaopat eno. Up ednostňoval v n m zaopat ení českého obyvatelstva,
až poté se m l stát postarat o n mecko-židovské emigranty. „Není dnes úkolu
důležitějšího, než zaopat iti p es zimu 100 000 domova zbavených p íslušníků našeho
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národa, aby nehynuli fyzicky, a postarat se o vyučování dětí dalších statisíců našich
národních p íslušníků v odtržených oblastech, aby nehynuly duševně.“142
Krom situace s uprchlíky se vyjad oval i k otázce Žid v Československu, kterou
nastiňoval také v kontextu sv tové politikyĽ jak je k ní p istupováno v ostatních
evropských státech pod nacistickým vedením a jak bude židovská otázka ešena u nás.
Částečn situaci Žid v té dob p irovnával k situaci československých komunist .143
„Nemůže být pochybnosti, že židovská otázka bude ešena i v Československu jako
ve všech zemích jež jsou v oblasti vlivu osy. Bude ešena do určité míry z podobných
důvodů, jako se vy ešila otázka komunistické strany. […] Ostatně v Německu budou
hotoví s touto otázkou Ěžidovskou)144 až letos, po pěti letech od nastolení nového
režimu, a Itálie letos teprve s ním začíná. Vy ešíme si tuto věc tak, jak to vyžadují naše
vlastní pot eby. Není tu diktátu a nabude tu ani kopírování.“145
Na začátku roku byly pom ry v Československu obtížnéĽ stát se musel potýkat se
sociálními problémyĽ vysokou nezam stnaností i zhoršujícím národohospodá ským
stavem. Korčák ve svém únorovém článku podpo il a obhajoval sociální politiku
p edsedy vlády Rudolfa Berana. Nezapomn l zmínit Beran v výrok o továrnáchĽ že to
jsou československé pevnosti. Zd razňoval taktéžĽ že zájem státu by m l být v nován
p edevším chudým a také, že sociální jistota by m la být jedním z nedotknutelných práv
občan .146 „Tato vláda a ovšem i strana Národní jednoty, jež za touto vládou stojí,
chápe sociální politiku jako vytrvalé a záměrné úsilí, aby každý měl práci a zajištěn
takový pracovní důchod, který odpovídá jeho pracovnímu výkonu.“147 V textu bylo
z etelné úsilí o udržení jednoty a pospolitosti národa v t žkých chvílích státu.
Když koncem ledna Beran vystoupil v Brn na shromážd ní Mladé Národní
jednotyĽ jeho projev následn otiskli v deníku Venkov na titulní stránce. Tento projev
byl dopln n o Korčák v úvodĽ ve kterém napsalĽ že lidé nemohou Beranovi a jeho vlád
upírat snahu ve vedení státní politiky a nastolení jejího sm ru. Na záv r vyjád il víru
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v odhodlání všech vrstev národa stát za Rudolfem BeranemĽ „státníkem, který se nebál
postaviti se v nejtěžších chvílích vzp ímen ke kormidlu a dosavadními činy ukázal, že je
plně spjat s duší národa a že jenom záchranu a budoucnost národa a státu má na
z eteli.“148
Korčák od svého nástupu do redakce psalĽ co se od n ho požadovaloĽ tedy články
z okruh politickýchĽ statistických a ekonomických. V prvním čtvrtletí roku 1939 se
velmi zabýval státním rozpočtem. Nap íklad v článku ze dne 1ř. 2. ‚Chod našeho
hospodá ství a financí‘ kladn hodnotil ministra financí za jeho práci. 149 „V duchu
proklamovaného vládního optimismu, který měl dodávat alespoň naději, když realita
byla tak nesnesitelně tíživá, konstatoval, že chod československého hospodá ského
a finančního stroje nebyl podstatně porušen.“150
Ve svých článcích často zmiňovalĽ jak je pevná a stabilní vláda Rudolfa Berana,
podporoval ho v jeho politických krocích a nejednou vyvracel zákulisní informace
o rozkolech člen vlády. Postavení druhé republiky bylo ve sv t čím dál tím více
složitéĽ zejména kv li stupňujícímu sevtlaku nacistického N mecka.151 Podle Korčáka
se nesm l vyskytnout žádný politický problém na dvou liniíchĽ a to Praha-Berlín
a Praha-Bratislava.152
Problém a zvrat nastal nejen v redakci Venkova, ale rovn ž v celém
Československu v polovin

b ezna roku 1ř3ř. Dne 15. b ezna obsadil n mecký

Wehrmacht značnou část tehdejšího Československa.
Je zde nutné dodatĽ že s Československem to bylo v tuto dobu složit jšíĽ jelikož
den p ed vstupem n meckého vojska na území ČSR vyhlásilo Slovensko nezávislost
a stal se z n ho autonomní stát. Ovšem závislý na Hitlerov milosti. Jedním z mnoha
zástupných d vod pro Slovensko byl rozpor s českými zástupci ve vlád ve v ci
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rozd lení financí ze společného státního rozpočtu.153 Rostislav Korčák k tomuto kroku
Slovenska napsal: „S bolestí v duši píšeme tyto

ádky, kterými se loučíme se

Slovenskem. Ale noviná -voják tiskové služby musí za všech okolností splnit svou
informační povinnost.“154
Okupace nacistickými vojsky a následné vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava
byl pro Čechy šok. Stejn tak i pro Korčáka. Po týdnu mlčení napsal článek s názvem
‚V nový život‘. „Vstupujíce do nového období vnit ní politiky, musíme si všichni
uvědomiti, jak nesmírně bude nyní záležet na národní statečnosti, na smyslu pro
solidaritu a na pracovní výkonnosti každého jednotlivce, každého z nás.“155
Ve stejném článku zmiňoval nové vnitropolitické pom ryĽ jako ustanovení výboru
Národního souručenstvíĽ jenž byl složen hlavn ze člen strany Národní jednotyĽ kte í se
t šili prezidentov d v e. Zároveň nastínil plán do dalších dn . Poté, co byl rozpušt n
parlamentĽ m lo být hlavní zm nou politiky jmenování nové vlády a vypracování nové
ústavy. Čekalo se jen na p íjezd íšského protektora do Prahy. 156
Češi se kv li okupaci cítili sklíčen

a skepticky se dívali na svou další

budoucnost. Naopak N mci byli ve v tšin p ípad se stavem v Protektorátu Čechy
a Morava spokojeni. Západní spojenci m li za toĽ že podepsáním a souhlasem
s Mnichovskou dohodou zachránili mír v Evrop .157
Po p íchodu Konstantina von NeurathaĽ íšského protektoraĽ do PrahyĽ se zm nilo
uskupení vlády. Beran podal demisi vlády a Hácha ji p ijal. Na základ doporučení
z prezidentova okolí se m l stát Beranovým nástupcem n kdo z ministr bývalé vlády.
Rudolfa Berana tak vyst ídal na postu p edsedy vlády bývalý ministr dopravy a národní
obranyĽ generál ůlois Eliáš.158
V té dob musel legální tiskĽ který byl vydáván na území ProtektorátuĽ dodržovat
a podporovat politikuĽ kterou na izovalo N mecko. Dohled nad tím vykonával Tiskový
odbor P edsednictva ministerské rady ĚTO PMRě. B žná byla cenzurní praxe
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aplikovaná na celý mediální obsah. Redakce periodik dostávali tzv. Informace pro
šéfredaktoryĽ ve kterých byly instrukceĽ o čem a jak mají psát nebo nepsat. Navíc byly
zavedeny i tzv. tiskové konferenceĽ které po ádal TO PMR v tšinou jednou týdn .
„Wolmar (a po něm Wolf) zde spolu s Hofmanem (později Melčem) udíleli tisku
direktivy, hodnotili jej, určovali oblast zájmu protektorátních noviná ů – určovali
témata, o nichž je t eba psát, někdy i formy jejich zpracování. Tiskové porady
p edstavovaly ízení tisku formou pokynů, upozornění a napomenutí: noviná i na
poradách dostávali instrukce, o čem a jakým způsobem mají informovat, v jakém smyslu
mají

orientovat

novinové

zpravodajství,

dozvídali

se

oficiální

interpretace

mezinárodních i vnit ních událostí.“159
Na pom ryĽ které v té dob v Protektorátu panovalyĽ si české obyvatelstvo nelehce
zvykalo. I v této situaciĽ která byla pro Čechy nezávid níhodnáĽ byl stále Rostislav
Korčák redaktorem deníku VenkovĽ ze kterého se staly noviny Národního
souručenství.160 V nich 29. dubna reagoval na odchod Berana z pozice p edsedy vládyĽ
respektive na p íchod Eliáše.
Ve Venkovu toho dne napsalĽ že již byla jmenována první vláda Protektorátu
Čechy a Morava. ůloise Eliáše ve svém článku popsal jako technika a velmi schopného
organizátora. Dále nastínil úkolyĽ kterými se bude nová vláda zaobírat. Byly jimi
nap íklad stavby dálnicĽ zdokonalení infrastrukturyĽ vybudování nových p ehrad
a pr plav

či vybudování podzemní dráhy v Praze. Krom

toho Korčák v ilĽ že

jmenování vlády generála Eliáše bylo v zájmu zachování státní kontinuity.161
Po zbytek roku psal Korčák články týkající se p edevším politikyĽ sociálních v cí
ve stát

a hospodá ství. V politických tématech se zabýval často Národním

souručenstvímĽ hodnocením jeho aktivitĽ sumarizováním výsledk

či informováním

o personálních zm nách.162 Zprávy z jednání Národního souručenství psal zejména

ROKOSKÝĽ J.Ľ Rudolf Beran a jeho doba: vzestup a pád agrární strany. Praha: Ústav pro studium
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159
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LapčíkĽ M. – OrságĽ P. Ěedě. Média dnes: reflexe medialityĽ médií a mediálních obsah . 1. vyd. Olomouc:
Univerzita Palackého 200ŘĽ s. 303
160
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Jaroslav. In: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka / Praha: Karolinum,
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protoĽ že byl od jara roku 1939 šéfredaktorem v Tiskové služb

Národního

souručenství.163
Na podzim téhož roku v noval texty významným Čech mĽ učiteli národa Janu
ůmosi Komenskému a spisovateli Josefu JungmannoviĽ o kterých psal v rubrice
‚Historický kalendá ‘Ľ kterou ve Venkov zavedl.164 Krom toho ve stejném období byl
Korčákovi vydán článekĽ ve kterém považoval výuku n mčiny na školách za
prosp šnou.165
Poslední listopadový denĽ kdy už bezmála t i m síce byla v Evrop válkaĽ byl ve
Venkovu uve ejn n Korčák v článek reagující na první výročí Emila Háchy ve funkci
prezidenta. Pravideln

zd razňovalĽ že koncepce p edchozího prezidenta Beneše

pozbyla smyslu jeho emigrací do Velké Británie. Obhajoval politická rozhodnutí Háchy,
kterými zaručil českému národu svébytný rozvoj a uchránil jej od zbytečný ztrát.
Apeloval na lidi, aby ocenili soudcovskou rozvahu prezidentaĽ díky které zachránil
národ. V záv ru článku zmínil náznaky o obnovení Benešovy filosofie ze strany
politik Ľ kte í emigrovali. Tyto náznaky na Korčáka p íliš nezap sobilyĽ p edevším
protoĽ že emigranti byly bez spojení s vlastí a neznali tehdejší aktuální pom ry ve stát .
„Jestliže znovu se činí pokusy o vzk íšení Benešovy koncepce a zahraniční rozhlasová
propaganda snaží se vyvolávat u našeho lidu naděje v cizinu, tedy musíme odpovědět, že
p íkop, který loni 56denním mezidobím odděloval éru Benešovu od éry Háchovy, se
mezitím za rok už p íliš rozší il a prohloubil.“166
V polovin prosinceĽ ub hlo šest let od smrti bývalého p edsedy agrární strany
ůntonína Švehly. KorčákĽ jenž si Švehly velice vážilĽ o n m napsal uznalý článekĽ ve
kterém ho p irovnával k selskému šlechtici. V kontextu tehdejší situace Korčák pokládal
otázkuĽ jak by na ni reagoval ŠvehlaĽ být na živu. M l za toĽ že by se snažil zajistit
kontinuitu českého národa a z stat Čechem. Švehl v odkaz vid l v tomĽ „udržet český
národ na půdě a udržet jej pohromadě!“167
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V jednom ze svých posledních článk roku 1ř3ř Korčák hodnotil dosavadní
fungování Národního souručenství. Nastínil program NSĽ jehož zásadami byla národní
pospolitostĽ sociální spravedlnost či výchova v národním a k esťanském duchu. ůčkoliv
Národní souručenství fungovalo p l rokuĽ hodnotil jej velmi dob e. „Jestliže jsme se ve
všech těchto směrech udrželi na značně vysokém stupni a někde dosáhli nepopíratelných
pokroků, je to nejen zásluha pozitivních povahových vlastností a vyspělosti našeho lidu
venkova a měst, ale též zásluhou starostlivého vedení Národního souručenství, v úst edí
a v jednotlivých krajích.“168

2.3.2 Venkov a Rostislav Korčák v roce 1940
Od počátku roku 1ř40 bylo v Protektorát Čechy a Morava relativn klidné
obdobíĽ ač jinde v Evrop probíhala válka. Státním prezidentem byl Emil Hácha. Ve
skutečnosti byl ovšem hlavním držitelem moci íšský protektorĽ v té dob Konstantin
von Neurath. Ten zde zastupoval Adolfa Hitlera ve všech státních záležitostech a m l
tak tém

absolutní moc.

Od vzniku Protektorátu byl následný rok pro český národ p edevším ve znamení
národní sebezáchovy. K prvnímu výročí Protektorátu napsal Korčák článekĽ ve kterém
zmiňoval klady tohoto státního z ízení. První klad vid l v tom, že českému národu byl
zabezpečen dalšíĽ v jisté mí e svébytný životĽ v autonomním z ízení a neztratil nic ze
své podstatyĽ nejen hmotnéĽ ale zejména duchovní. Vd ční by m li Češi být
prezidentovi HáchoviĽ který se o toto samosprávné územíĽ pod vládou T etí íšeĽ
postaral. Druhým pozitivemĽ podle KorčákaĽ byloĽ že čeští lidé p i sob více drželiĽ
k čemuž by podle n j nedošlo nebýt vzniklé situace.169
Zanedlouho od výročního článku vyšel Korčákovi článek k narozeninám ůdolfa
Hitlera. V n m zmiňovalĽ že se jednalo o druhé válečné narozeniny Hitlera. Ty první
vyšly ješt

do první sv tové válkyĽ ale tehdy p ed dvaceti lety byl Hitler ješt

neznámým vojínemĽ kdežto v roce 1ř40 byl mužemĽ jenž je zodpov dný za životy
n kolika milion

lidí. „Je to úžasné, jaký životní vzestup a kolik rozpětí vůle

a nevídaných činů je směstnáno do tohoto krátkého časového úseku dvou desetiletí
KORČÁKĽ R.Ľ Po p l roce. Venkov, Tiska ské a vydavatelské podniky NovinaĽ Praha. 1ř3řĽ
r. XXXIVĽ č. 2ř6, s. 1
169
KORČÁKĽ R.Ľ Prvý rok Protektorátu. Venkov, Tiska ské a vydavatelské podniky NovinaĽ Praha. 1ř40Ľ
r. XXXVĽ č. 62, s. 3
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muže, který z neznámého

adového vojáka a z pomocného p íležitostného dělníka

vyrostl v suverénně rozhodujícího vůdce a nejvyššího velitele nejúspěšnější armády
evropské, íšského kanclé e, prvého organizátora a stavitele Velkoněmecké íše.“170
V dalších ádcích Korčák pokračoval v podobném duchu. Oceňoval za český
národĽ že si je v dom vst ícnosti HitleraĽ jenž obsadil Československo a vytvo il nové
autonomní území, Protektorát Čechy a MoravaĽ nekrvavým zp sobem. „Chápeme dnes
dob e cenu všech hluboce zabírajících dosavadních zkušeností s autonomním
protektorátním z ízením a ochranou íše pro další vývoj a rozvoj českého národa“, psal
KorčákĽ „jenž v mnoha směrech takové tvrdé školy pot eboval.“171
Válečný stav v Evrop si vyžádal mnoho ob tí. Byl si toho v dom i Rostislav
KorčákĽ jenž informoval čtená e deníku Venkov o sbírce n meckého Červeného k íže.
ůpeloval na lidiĽ že jsou v sázce lidské životy a každá pomoct ze strany českého
obyvatelstva by byla více než vítána. Navíc každá pomoc od Čech se m la pozitivn
promítnout na vztahy v celé

íšiĽ p edevším na vztahy n mecko-českéĽ a to nejen

lidskéĽ ale i politické. Pro autenticitu článku zmínil Korčák i vlastní zkušenost
s Červeným k ížemĽ když byl t žce ran n b hem první sv tové války.172
V Protektorátu byla tehdy povolena jedna politická stranaĽ která m la plnit
funkci p edchozího parlamentu. Bylo jí Národní souručenstvíĽ což bylo chápáno jako
politické zastoupení českého lidu podporující protektorátní vládu a prezidenta HáchuĽ
který Národní souručenství z ídil. Úkolem bylo spojit dohromady veškeré české
politické složky.173
Vyjád ením češství bylo tehdy podle Háchy mimo jiné i také nošení odznaku
práv tohoto Národního souručenství. President Hácha tehdy ekl: „Chtěl bych, aby se
u nás vžilo vědomí, že odznak Národního souručenství je symbolem odpovědnosti za
život národa, je výrazem p íslibu mysliti vždy na celek národa a důkazem plnění tohoto
p íslibu, a aby tento odznak byl proto v úctě a vážnosti.“174 Korčák se s Háchou
ztotožnilĽ když pod jeho citát ješt doplnilĽ „že nošení tohoto odznaku, odznaku češství,
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by mělo být čistě z p esvědčení a dlouhodobého charakteru, nikoliv pouze „objektem
p echodné nálady nebo reakcí na ten, či onen akt denní drobečkové politiky.“175
Na začátku srpna roku 1ř40 získal Rostislav Korčák, na návrh Národního svazu
noviná , noviná skou cenu zem České pro rok 1ř40. Dne 10. srpna byl v deníku
Venkov vydán článekĽ jenž oznámil čtená mĽ že redaktor jejich novin toto ocen ní
získal a zároveň čtená e seznámil se stručným Korčákovým životopisem.176
O možnosti získání této ceny byl Korčák vyrozum n s p edstihemĽ a to již na
konci kv tna. Národní svaz noviná

ho dopisem vyrozum l o potenciální šanci získat

ocen ní pro noviná e roku. „P edsednictvo svazu vybralo Vás, jako jediného kandidáta
v p esvědčení, že Vaše noviná ská činnost, kterou jste v posledním roce zcela věnoval
propagaci Národního souručenství, vyhovuje plně podmínkám, stanovením pro udělení
této ceny.“177
Obdržené noviná ské ceny si Korčák vážil. Po jejím p evzetí zaslal
p edsednictvu Národního svazu noviná

d kovný dopis. Zmiňuje se v n mĽ jak je

vd čnýĽ že ho noviná ský svaz jednomysln navrhnul jako jediného kandidáta na
noviná ské ocen ní zem České. ůč navštívil a pod koval jednotlivým člen m svazu
osobn Ľ p esto cítil povinnost pod kovat celému p edsednictvu alespoň korespondenční
formou. „Vašeho spontánního, a tak jednomyslně p átelského rozhodnutí budu si vždy
vážiti jako nejkrásnější mravní odměny za svou skromnou noviná skou práci a jako
nejcennější upomínky z mého noviná ského života. Ačkoliv i hmotná stránka tohoto
vyznamenání byla pro mě v této době velmi cenná.“178 Korčák k obdržené noviná ské
cen dostal zároveň odm nu 5000Ľ- korun.179
Následující týdny byly Korčákovy články ve znamení tématu Národního
souručenství. Vážil si českého obyvatelstvaĽ že drželo p i sob a nevzdávalo se nad je
v potenciální obnovu d ív jšího státu.180 V podobném duchu se nesly i další Korčákovy
článkyĽ ve kterých informoval mimo jiné o personálních zm nách v Národním
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souručenství. V kontextu s vým nou n kterých člen

výboru NS apeloval na

odstoupivší pracovníky NSĽ aby sv j odchod nebrali nijak osobn a nadále se zapojovali
do akcí podporujících jednotu českého národa.181
Společn s výročím vzniku Protektorátu Čechy a Morava uplynul také rok od
vyhlášení války. Začátkem zá í otiskl deník Venkov projev íšského kanclé e ůdolfa
Hitlera. V záhlaví článku Korčák sumarizoval Hitlerovu eč a zd raznil hlavní bod
projevuĽ jenž m l stimulovat vojáky na domácí front

– nutnou kooperaci mezi

obyvatelstvem a vojenskou složkou.182
Krom HitleraĽ který pojal sv j projev komplexn pro celou EvropuĽ kde se v té
dob už celý rok válčiloĽ byly proneseny i projevy zam ené výhradn na situaci
v Protektorátu. ůutory t ch projev

byli Konstantin von NeurathĽ íšský protektorĽ

íšský ministr propagandy Goebbels a státní tajemník K. H. Frank. Jádrem pronesených
ečí nacistických pohlavár

byla jednotná n mecká myšlenka. Tou byla povinnost

vychovávat český národ k íšské filozofii či p ipravit Čechy na n meckou ideu. Ideální
p edstava N mc byla v postupném pon mčení českého národaĽ ač d íve proklamovaliĽ
že hodlají zachovat veškerou kulturníĽ hospodá skou i sociální autonomii Čech .
Korčák k t mto projev m p ipojil doporučení, aby Češi p izp sobili své chování
zákon m a pot ebám

íše. Článek zakončil slovy: „Nebudiž to vykládáno jako

blasfemie, použijeme-li pro nové poměry obměny slov z Nového zákona: Dávejte íši,
co jest íše, a co národního, národu.“183
Ned le 22. zá í 1ř40 byla posledním dnemĽ kdy redakce Venkova sídlila
v Hybernské ulici. Od nového týdne začali pracovníci deníku sestavovat čísla již na jiné
adreseĽ a to na Florenci 15. Po t iceti letech opustil Venkov prostory ve druhém pat e
budovyĽ která se nacházela naproti tehdejšímu Hybernskému nádražíĽ nyní Masarykov
nádraží.
Na svátek sv. Václava napsal Korčák článekĽ v n mž oslavoval osobu svatého
Václava coby vlada e české zem . Nacházel paralely mezi sv. Václavem a prezidentem
Háchou. Stejn jako za doby sv. VáclavaĽ i u Háchy b hem jeho vykonávání funkce

KORČÁKĽ R.Ľ SjednoceníĽ ale ne ztrnulost. Venkov, Tiska ské a vydavatelské podniky NovinaĽ Praha.
1ř40Ľ r. XXXVĽ č. 1Řř, s. 1
181
KORČÁKĽ R.Ľ Reorganizace Národního souručenství. Venkov, Tiska ské a vydavatelské podniky
NovinaĽ Praha. 1ř40Ľ r. XXXVĽ č. 1ř3, s. 1
182
KORČÁKĽ R.Ľ Rok války v projevech V dce n meckého národa. Venkov, Tiska ské a vydavatelské
podniky NovinaĽ Praha. 1ř40Ľ r. XXXVĽ č. 210, s. 4
183
KORČÁKĽ R.Ľ Reorganizace Národního souručenství. Venkov, Tiska ské a vydavatelské podniky
NovinaĽ Praha. 1ř40Ľ r. XXXVĽ č. 217, s. 1

180

50

prezidenta šlo o zachování životních podmínek českého národa.184 Tento článek se
v širším kontextu dotýkal tzv. svatováclavské legendyĽ která byla zneužita v nacistické
propagand . „Dezinterpretace svatováclavské tradice v protektorátu stále více souzněla
s

íšskoněmeckými a sudetoněmeckými falzifikacemi českých dějin. Kníže Václav

posloužil k historickému zdůvodnění oprávněnosti začlenění českých zemí do
velkoněmecké íše a mravnosti kolaborace.“185
O Háchovi se Korčák zmínil i v dalším svém článkuĽ ve kterém ho op t chválil
za p íkladný p ístup k N meckuĽ když se nepostavil na odpor v či Hitlerovi a vyhnul se
tak válečnému konfliktuĽ za což by Háchova autorita m la vzr st v očích českého
národa.186
Tak ka po roce byl v íjnu uve ejn n Korčák v článek op t na téma český národ
a výuka n mčiny. V učení n mčiny vid l prosp ch nejen pro jednotlivceĽ ale taktéž pro
celý národ. Prosp ch vnímal zejména z pronikání do ideového sv ta n meckého národaĽ
naučení se nových pravidel, jako smyslu pro po ádek a disciplínuĽ které se m li mimo
jiné Češi naučit již dávno p ed anexí N mecka. Na konci článku Korčák i vysv tlil
d vodĽ proč se vzd lávat v n meckém jazyce. „V tom to je: učíme se němčině, německé
ideologii a německý metodám ne proto, aby z nás byli Němci, ale abychom se mohli
s nimi mě iti v mírové tvůrčí práci kulturní, vědecké a hospodá ské.“187
Úsm vn

p sobí článek Rostislava Korčáka z poloviny prosince 1940.

V kontextu všech politických událostíĽ o kterých pravideln informovalĽ o Protektorátu
Čechy a MoravaĽ o Háchovi, Hitlerovi či Národním souručenstvíĽ se vyjímá článek
s názvem ‚Choulostivý úkol‘.
V tomto článku považuje Korčák za nejchoulostiv jší otázku v lidském život
pubertu. Čtená m doporučovalĽ aby si zakoupili publikaci na téma pubertyĽ která
v pom ru cena x kvalita by pro n byla rozumnou investicí. Na posledních ádkách radil
Korčák čtená mĽ jak p edejít pubertální kriziĽ čemu se ve výchov dít te vyvarovat
a co je naopak vítáno. Nedoporučoval pubescent m dávat ko en ná jídlaĽ spíše více
zeleniny než masa. ůpeloval na rodičeĽ aby p ed mládeží nekou ili a nepili alkoholĽ
KORČÁKĽ R.Ľ V den svatováclavský. Venkov, Tiska ské a vydavatelské podniky NovinaĽ Praha.
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protože jejich d ti by jejich chování akorát napodobovaly. Dále považoval za správné
„aspoň devět až deset hodin spánku, nedávat jej zkracovat nočními toulkami
a napínavou četbou p ed spaním. […] V létě co největší plochu kůže vystavit slunci, ani
v zimě nenosit těžký a tísnící oděv. […] Jízdu na kole nep epínat, rychlá jízda na
motocyklu škodí, bruslení a lyžování je v pubertě mnohem lepší než veslování. Mládež
nemá p íliš sedět, zato musí hodně chodit, dobrý je i mírný tanec, ale ne v místnostech
zakou ených.“188
V záv ru rokuĽ 2Ř. prosinceĽ slavil narozeniny bývalý p edseda vlády Rudolf
Beran. Beranovi k narozeninám i do Nového roku p álo mnoho osobnostíĽ včetn
Korčáka. Ten mu o vánočních svátcích roku 1ř40 adresoval osobní dopis. „P eji Vám,
abyste zůstal i nadále zdráv a silný a abyste s nezlomnou myslí p ečkal všechna ta
licoměrnictví a záke nictví, kterými jste byl v poslední době vystaven. P eji Vám a nám
všem, abychom dovedli v těžkostech časů jíti cestou, která vede k nové budoucnosti
našeho národa.“189

2.3.3 Venkov a Rostislav Korčák v roce 1941
Rok 1941 byl rokem, ve kterém došlo k událostemĽ jež m ly významný vliv na
politický vývoj českého národa po druhé sv tové válce.
Z bojových operací toho roku byla pravd podobn

nejvýznamn jší operací

BarbarossaĽ která zásadn ovlivnila i dosavadní chod Protektorátu Čechy a Morava.
„Dne 22. června 1ř41 Německo p epadlo Sovětský svaz. Hitler, spokojený s rychlým
postupem německých vojsk, se rozhodl pro změny v Protektorátu, kde pod vlivem války
na východě zesílil domácí odboj.“190
Adolf Hitler zareagoval na situaci se sílícím domácím odbojem tímĽ že odvolal
prý p íliš liberálního íšského protektora Konstantina von Neuratha. Podle Hitlera byl
Neurath pro Čechy starým pánemĽ jehož dobrou v li a mírnost si Češi pletli s hloupostí

KORČÁKĽ R.Ľ Choulostivý úkol. Venkov, Tiska ské a vydavatelské podniky NovinaĽ Praha. 1ř40Ľ
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a slabostí.191 Neuratha nahradil bezohledný nacistaĽ dosavadní šéf Hlavního ú adu íšské
bezpečnostiĽ Reinhard Heydrich.
Dne 27. zá í 1ř41 Česká tisková kancelá Ľ která již byla kontrolována N mciĽ
vydala zprávu týkající se vým ny nejvyššího zastupitele

íšského N mecka

v Protektorátu Čechy a Morava. „ íšský protektor Čech a Moravy, íšský ministr
a šlechtic Herr Konstantin von Neurath považuje za svou povinnost požádat Führera
o dlouhodobou zdravotní dovolenou. Jelikož současný válečný stav vyžaduje, aby byl
ú ad íšského protektora vykonáván nep erušeně, Herr von Neurath Führera požádal,
aby jej dočasně uvolnil z funkcí a na celou dobu jeho nep ítomnosti jmenoval zástupce.
Vzhledem k okolnostem nemohl Führer protektorovu žádost oslyšet a po dobu, po níž
bude

íšský ministr von Neurath nemocen, jmenoval do ú adu protektora Čech

a Moravy Obergruppenführera a policejního generála Heydricha.“192
Vým n

íšských protektor v Praze se v deníku Venkov v noval i Rostislav

Korčák. Ve článku z konce zá í informoval čtená e o Heydrichov proslovu na Hrad .
V n m protektor zmínilĽ že se situace Čech ve vztahu k íši dostala do kritického
obdobíĽ a to nejen kv li jednotlivc mĽ ale i organizovaným skupinámĽ které jednaly na
popud londýnské exilové vlády v Protektorátu protin mecky. 193
V následném Korčákov článkuĽ v nujícím se novému íšskému protektorovi
Heydrichovi, bylo psáno o tomĽ jak prezident Hácha p edal Heydrichovi čty i ze sedmi
klíč

k českým korunovačním klenot m. Klenoty m ly symbolizovat v rnost

a oddanost

íšiĽ společn

s oddaností a d v rou prezidenta Háchy jakožto celého

Protektorátu N mecku. V článku Korčák ješt vysv tlovalĽ v čem tkví hodnota klenot
a jaká je jejich historie od sv. Václava až po Karla IV. Následn poukázal na paralelu
mezi historickými vztahy Čechy s N mci a t mi za Protektorátu. „Jestliže na počátku
svatováclavské tradice byl učiněn pokus vy ešit problém sounáležitosti Čech a Moravy
k íši vraždou a tento pokus už tehdy se ukázal neúčinným a marným, tím více platí tato
pravda o neúčinnosti a marnosti pokusů o násilné ešení otázek souvisejících s tradicí
svatováclavskou čili se závislostí českých zemí na íši, v době dnešní.“194
Po článku o českých korunovačních klenotech a paralele doby sepsal Korčák
další článekĽ ve kterém porovnával paralely českon meckého vztahu. Využil p itom
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ukázek z d l Františka Palackého a Josefa Peka e. Sám se následn dobral k výsledkuĽ
že vztahy mezi Čechy a N mci nejsou čist černobílé a je na n j nutno nahlížet ze
širšího hlediska.195
V tomto období za vlády Reinharda Heydricha psal Korčák jednak články
s českon meckou tématikouĽ ale také texty zam ené na české školství a sociální
politiku. Nap íklad čtená e informoval o stavu a výuce na školách v ProtektorátuĽ kolik
bylo na jeho území v té dob odborných škol a jak prosp šná byla hospodá ská škola
pro budoucí učence.196
Poslední článek Rostislava Korčáka v deníku Venkov byl vydán 30. listopadu
1941 v den t íletého výročí od zvolení Emila Háchy prezidentem. ů o n m taktéž článek
pojednával. Hácha byl zde prezentován jako osobaĽ která se zasloužila o klidný život
českého národa. Zp tn rekapituloval prezidentování Háchy, a to v pozitivním duchu.
Sám sob si Korčák pokládal otázkuĽ co by se staloĽ kdyby byl zvolen místo Háchy
n kdo jinýĽ n který z tehdy profesionálních stranických politik Ľ a ne nejvyšší správní
soudce kterým Hácha byl. Dobral se odpov diĽ že díky HáchoviĽ který odevzdal české
zem do ochrany nacistického N mecka, a který si získal d v ru Adolfa Hitlera,
nedošlo ke konfliktu a možné katastrof Ľ jako by se stalo v p ípad tohoĽ že by se
prezidentské funkce ujal n kdo jiný.197

2.3.4 Rostislav Korčák, odpovědný redaktor v časopisu Brázda
Na konci kv tna roku 1ř3ř se Rostislav Korčák stal odpov dným redaktorem
týdeníku Brázda. Tak jako v jiných p ípadechĽ kdy došlo ke zm n

redaktor

a zam stnaneckých pom r Ľ i v tomto musely oznámit tiska ské a vydavatelské podniky
Novina p íslušným orgán m personální zm nu na pozici odpov dného redaktora.
Dne 27. kv tna jmenovala Novina na toto místo Korčáka a poté zaslala
oznámení na policejní editelstvíĽ které jí následn odpov d lo. „Oznámení toto bé e se
na vědomost podle § 10. zákona o tisku. P edpokládá se, že proti odpovědnému
KORČÁKĽ R.Ľ Naše d jinné poslání. Venkov, Tiska ské a vydavatelské podniky NovinaĽ Praha. 1ř41Ľ
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redaktoru není závada podle § 12 téhož zákona a že stejné oznámení učiněno bylo u
státního zastupitelství v Praze.“198 Korčák od toho dne byl nejen redaktorem deníku
VenkovĽ ale také redaktorem a glosátorem týdeníku Brázda.
Časopis Brázda vycházel již od roku 1ř31 a byl znám jako týdeník intelektuál Ľ
kte í byli sdružení v ůgrárním klubu. Pozornost soust edil p evážn na témata politickáĽ
hospodá skáĽ kulturní a také zem d lská.199 Korčák psal své články hlavn
o hospodá ství a politiceĽ stejn tak jako tomu bylo v té dob i ve Venkov .
Nejvíce aktivní v Brázd byl Rostislav Korčák po vypuknutí druhé sv tové
války. Necelý týden od jejího vyhlášení napsal článek ‚Kostky jsou vrženy‘Ľ ve kterém
popisoval začátek boj mezi N meckem a Polskem. Na konci článku Korčák doplnil
článek o aktuáln jší informaciĽ a to o ultimátu britské stranyĽ aby N mecko stáhlo své
vojáky z polského území.200
Obdobný článek na stejné téma vyšel Korčákovi v Brázd po m síci trvání
války. V n m rekapituloval každý p edcházející týden od počátku války. UdálostiĽ které
se d ly ve východním prostoruĽ m ly poskytnout poučení všem idealist m z celého
sv taĽ kte í do té doby mysleliĽ že boje na tomto území brzy skončí. Ovšem zá ijové
týdny v roce 1ř3ř ukázalyĽ jak autoritativní režimy ovládající st ední a východní
Evropu dokázaly dosáhnout svých cíl .201
Ve článku ‚Noviná ské ceny‘ se Korčák vyjád il k ocen níĽ jenž obdržel o rok
pozd ji. Nepozdával se mu systém výb ru noviná Ľ kte í se ve svém zájmu m li
p ihlásit o nominaci. Místo toho Korčák navrhovalĽ aby jednotlivé noviná e nominovaliĽ
krom

jich samotnýchĽ korporace či kompetentní ústavy. M la se takto zvýšit

objektivita výb ru ocen ného noviná skou cenou zem České.202
Stejn jako ve Venkovu v prosinci 1ř3řĽ tak i do týdeníku Brázda ve stejný čas
napsal Korčák článek k šestiletému výročí smrti ůntonína ŠvehlyĽ p edsedy agrární
strany. Zatímco v deníku Venkov se ve svém článku zam il na Švehl v odkaz
s pohledem do budoucnosti, v Brázd nejprve vzpomn l na Švehl v poh eb a následn
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ Zemský ú ad Praha – Prezidium zemského ú adu v Praze – fond ĚPZ –
AMV 207), karton 825, 207-825-2/34Ľ opis Policejního editelství v Praze č. j. 20.ŘŘ3 SĽ II.Ľ
31. kv tna 1ř3ř
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skrze Švehlovy výroky burcoval český národĽ aby nebyl apatický a neaktivní.
Společným jmenovatelem článk bylo vlastenectví a adorace ůntonína Švehly. „Tento
muž velké víry a velké práce, politik konkrétnosti, tento hlasatel života činného,
syntetického, obráceného jen k blahu celku, je stále živým p íkladem, i v nynějším
postavení a úkolech českého národa.“203
První článekĽ kterým zahájil Korčák rok 1ř40Ľ p ibližoval čtená m situaci
d lnictva zam stnaného ve ve ejnoprávních podnicích. Zabýval se otázkou odbor Ľ jež
m ly zásadní vliv na tvorbu kolektivních smluv mezi organizací a zam stnanými
d lníky.204
Od počátku roku 1ř40Ľ b hem kterého N mecko napadlo Dánsko či Norsko
a začala bitva o BritániiĽ Korčák psal p evážn

o tuzemských hospodá ských

a politických tématechĽ jako nap íklad o postoji české vlády k sociální politiceĽ
o Národním souručenství nebo o zm nách pracovního systému. Když se blížilo první
výročí válkyĽ ohlédl se Korčák za posledním rokem ode dne započetí boj .
Ve velmi obsáhlém článku pojmenovaném ‚Rok války‘ vyjmenoval klíčové
událostiĽ jež se staly od zá í 1ř3ř do konce srpna roku 1ř40Ľ nap íklad ústavní zm na
v Gdaňsku a jeho následné p ipojení k N meckuĽ polsko-n mecké bojeĽ pakt
o neútočení mezi N meckem a RuskemĽ nebo již zmín né n mecké výpady na území
Dánska a Norska. Dále uvedlĽ že „vojenské a organizační úspěchy íše v prvém roce
války daleko p ekonaly všechny původní p edstavy. Hodnota těchto úspěchů je tím větší,
že jich bylo dosaženo za minimálních obětí německé branné moci: oficiální úhrnné
zprávy vydané během roku vykazují dohromady necelých 1Ř0 000 padlých, raněných
a poh ešovaných.“205
V dob Ľ kdy promlouvali k situaci v Protektorátu p ední nacističtí pohlavá iĽ von
Neurath, Frank a Goebbels, napsal jak pro VenkovĽ tak i pro týdeník Brázda Korčák své
autorské články. Co nestihl rozvést ve Venkov Ľ mohl dokončit a zasadit do širšího
kontextu v Brázd . ůni v tomto článku pro Brázdu neopomn l Korčák zmínit d ležitou
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roli prezidenta HáchyĽ když se rozhodl jít jinou cestou než státy ostatníĽ a to cestou
rozumn jšíĽ umírn n jší a pro Čechy bezpečn jší.206
Stejn

tak jako každý rok od smrti ůntonína Švehly psal Korčák článek

v upomínku tohoto agrárního politikaĽ nebylo tomu jinak ani v roce 1940, kdy od
Švehlovy smrti uplynulo sedm let. Op t byl Korčák v článek plný superlativ a pochval
na bývalého p edsedu vlády a agrární strany. Byl dáván za p íklad tehdejším vrcholným
politik mĽ jako symbol pracovitosti a racionálníhoĽ realistického úsudku.207
V p lce prosince pronesl Adolf Hitler poslední projev toho rokuĽ který
prost ednictvím Brázdy interpretoval Rostislav Korčák čtená m v Protektorátu Čechy
a Morava. Hlavní myšlenkou zde byla práce a duch pracujícího d lníka v zájmu
N mecka. Podle Korčáka by si i český národ m l vzít poučení z Hitlerova projevu,
zejména v otázce vnit ních úkol národaĽ které mu vyplývaly z autonomního postavení
v rámci íše.208
Poslední Korčák v článek v týdeníku Brázda za rok 1ř40 se týkal Národního
souručenství. Z pozice šéfredaktora Tiskové služby Národního souručenství m l
k tomuto výboru velmi blízkoĽ a tak byl text zam en na bilancování a rekapitulování
uplynulého roku. Jedním z úkol Ľ jenž byl určen prezidentem HáchouĽ bylo p isp t
a dohlédnout nad p evýchovou českého myšlení. Celkov všechny úkoly byly ideového
rázu ve smyslu p evýchovy českého národa.209
V roce následujícím zahájil Korčák svou noviná skou práci v týdeníku Brázda
tematicky stejn Ľ jak uzav el rok p edchozíĽ a to Národním souručenstvím. Vzhledem
k tomuĽ že Národní souručenství bylo jediným povoleným politickým uskupením v té
dob Ľ p estal fungovat stranický tiskĽ který byl do té doby v české společnosti hojn
rozší en.
Vzhledem k tomuĽ že již nebyly vlastnické vztahy mezi politickou stranou
a tiskemĽ ubylo r zných polemik a útok

na ve ejn známé a vlivné osoby nap íč

politickým spektrem ve stranickém tiskuĽ jak tomu bývalo d íve. Místo toho „nastoupilo
témě všeobecně věcné, klidné a nezaujaté projednávaní životných otázek, úzká zájmová
hlediska osob a skupin byla p ekonána hlediskem zájmů nad azených, smě ujících

KORČÁKĽ R.Ľ S íší k novému evropanství. Brázda, Tiska ské a vydavatelské podniky NovinaĽ
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k prospěchu celku.“210 Vzhledem k t mto skutečnostem byl Korčák vd čný vzniku
Národního souručenstvíĽ jakožto jednotné politické organizaci.
I v dalším článku se Rostislav Korčák v noval Národnímu souručenstvíĽ v tomto
p ípad hlavn personálnímu obsazení vedení Výboru Národního souručenství, kdy se
novým vedoucím Výboru stal Jan Fousek211.

212

To psal Korčák již v dob Ľ kdy už

nezastával šéfredaktorskou pozici v Tiskové služb N. S. Z té byl propušt n Vladimírem
KrychtálkemĽ šéfem propagandy Národního souručenstvíĽ v polovin roku 1ř40.213
U p íležitosti 120. výročí od narození českého básníka a žurnalisty Karla
Havlíčka BorovskéhoĽ vzpomenul na toto jubileum Rostislav Korčák ve svém článku
pod názvem ‚Zakladatel českého noviná ského realismu‘. V textu vyzdvihoval osobnost
Borovského jako člov ka pracovitéhoĽ čestného a vzd laného. „Zasazoval se rozhodně
o uplatnění českého národa ve svazku býv. Rakouska, chtěl rozvoj české eči a naší
národní svébytnosti v tomto širším státním svazku, ale neboural býv. Rakouska, jsa si
vědom, že by to bylo rozbíjení hlavy o tvrdou zeď.“214 Havlíčkovo vlastenectví a vztah
k českému národu dával prost ednictvím článku Korčák za vzor tehdejším českým
obyvatel m Protektorátu Čechy a Morava.
Ve v bec posledním článkuĽ který Rostislav Korčák napsal pro týdeník BrázdaĽ
informoval čtená e o symbolickém aktu se svatováclavskou korunouĽ který prob hl na
Hrad za účasti státního prezidenta Emila Háchy a nového zastupujícího protektora
Reinharda Heydricha. Stejn jak o této události psal Korčák do deníku VenkovĽ tak
i v Brázd zmiňoval podobenství v historickémĽ politickémĽ hospodá ském i kulturním
kontextu mezi českým národem a tím n meckým.215
Necelý m síc od vydání svého posledního článku v revuálním týdeníku Brázda
byl Rostislav Korčák zatčen gestapem. Stalo se tomu tak 20. prosince 1ř41.
KORČÁKĽ R.Ľ Národní souručenství v roce 1ř40. Brázda, Tiska ské a vydavatelské podniky NovinaĽ
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2.4 Odbojová činnost v časopisu Český kurýr během 2.
světové války – vedení odbojového časopisu Český kurýr,
střet coby redaktora deníku Venkov a časopisu Český
kurýr, následné perzekuce a ztráta zraku
Od 15. b ezna 1ř3ř okupovalo nacistické N mecko české území. Následující den
vyhlásilo nad českým okupovaným prostorem Protektorát Čechy a MoravaĽ ve kterém
však z stala zachována tehdejší správa v čele s prezidentem Emilem Háchou. Ovšem
veškerá domácí administrativa v Protektorátu podléhala n mecké okupační správ Ľ která
byla ízena íšským protektorem. V dlouhodobém výhledu hroziloĽ že Češi budou
vysídleniĽ pon mčeni nebo vyhlazeni. „Porobené obyvatelstvo se s Protektorátem
nesmí ilo. Menšina se zapojila do domácí ilegální aktivity.“216
Sv j nesouhlas s obsazením českého území dávali Češi najevo r znými zp soby.
Mírn jší formou nap íklad tímĽ že se scházeli a projevovali svoje národní cít ní
u p íležitosti národních svátk Ľ p i kulturních a sportovních akcích nebo v dob
náboženských slavností. Takovéto projevy odporu a nesouhlasu s porobením p er staly
do odboje. Vznikaly tak podzemní odbojové organizaceĽ které se svými aktivitami
snažily pomoci obnov československého státu.217
Jednou z odbojovýchĽ ilegálních aktivit bylo i vydávání ilegálního tisku. V letech
1ř3ř až 1ř41 vycházelo na území Protektorátu Čechy a Morava více než 140 titul
ilegálního tisku.218 Jedním z nich byl i Korčák v Český kurýr.
První číslo Českého kurýra bylo kolportováno 10. listopadu roku 1ř3ř. Stalo se
tak na popud Rostislava KorčákaĽ jenž v té dob byl již právoplatným redaktorem
deníku Venkov. „Bezprost edním, rozhodujícím impulsem k založení skupiny a časopisu
Český kurýr však byly strhující masové demonstrace pražského lidu 2Ř. íjna 1ř3ř.“219
Následující denĽ kdy už bylo po demonstracíchĽ 2ř. íjna 1ř3řĽ p išel do bytu
Rostislava KorčákaĽ který tehdy bydlel v Kodaňské ulici ve VršovicíchĽ Miroslav

KONČELÍKĽ J.Ľ VEČE ů P., ORSÁG P. D jiny českých médií 20. století. Praha: PortálĽ 2010Ľ s. ŘŘ.
ISBN 978-80-7367-698-8.
217
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Jaroslav. In: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka / Praha: Karolinum,
2011, s. 149. ISBN 978-80-246-1925-5
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Satran. Znali se ze sdružení českobratrské mládeže evangelickéĽ kterého byli oba členy.
Satran navštívil Korčáka s myšlenkou založení odbojového skupinyĽ díky které by dal
najevo sv j nesouhlas s nacisty. Počítal p itom i s KorčákemĽ jenž znal jeho politické
postoje a p esv dčení. V d l i o dalších lidechĽ kte í by se potenciáln stali členy
odbojové skupiny. P išel ovšem nejprve za svým p ítelemĽ redaktorem deníku VenkovĽ
že by to m li být oniĽ kdo by ostatní vedli a organizovali je.220
Korčák sám již tou dobou p emýšlel o n čem podobnémĽ a proto m l rozmyšlenoĽ
jakou činnost by m li vykonávatĽ aby co nejvíce pomohli českému odboji. M l za toĽ že
nejlepší budeĽ když lidé budou dostávat do rukou ilegální časopisy. ů oni m li práv
takový vydávat. Sám pro n j už m l vymyšlený názevĽ a to Český kurýr. „Pojmenování
Český kurýr mělo podle mé p edstavy p ipomínat neohroženého posla, pronikajícího
tajně se zprávami nep átelskou frontou.“221
Satran s Korčákem ješt týž den projednali nejnutn jší organizační a technické
záležitosti a domluvili seĽ že o dvanáct dní pozd jiĽ konkrétn 10. listopadu 1ř3ř vydají
poprvé Českého kurýra. Toto datum nebylo vybráno náhodn . Jednak dávalo dostatečný
čas k vytvo ení prvního výtisku Českého kurýra a také se vztahovalo k výročí bitvy na
Bílé ho e. Symbolika m la být v ponaučení z b lohorské porážkyĽ která se již nem la
opakovat, jelikož organizovaný odboj za druhé sv tové války m l být op en o jednotu
celého národaĽ nikoliv o panstvaĽ jak tomu bylo v roce 1620. Bitva na Bílé ho e tak
sloužila jako varovné poučení.222
„Píšeme to Ř. listopadu, v den výročí bitvy na Bílé ho e. P ed t emi sty léty se
české povstání nezda ilo, protože bylo vedeno jen panstvem bez opory lidu, a nebylo
ádné p ipraveno. Ale náš nynější zápas povede celý národ, na prvém místě všechen
český pracující lid, a tento zápas bude promyšleně p ipraven.“223 Tak bylo uvedeno pro
vysv tlení v Českém kurýru dne 10. listopadu.
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Ilegální skupina Český kurýrĽ oproti jiným obdobným skupinám v té dob Ľ nebyla
založena na popud n kterého z vedoucích či vládnoucích činitel bývalých politických
stran. Žádná politická organizace ani žádnýĽ v té dob už existujícíĽ protinacistický útvar
nestál v pozadí Českého kurýra. Ten vznikl nezávisle z iniciativy noviná e Rostislava
Korčáka a st edoškolského profesora Miroslava Satrana.224
Mimo jiné odbojové aktivity skupiny Českého kurýraĽ jako bylo organizování
odbojových akcíĽ shán ní potravinových lístk či obstarávání nevypln ných občanských
pr kaz

pro tyĽ kte í museli žít a skrývat se pod falešným jménemĽ bylo hlavním

úkolem vydávání podzemního časopisu.225
Dv hlavní osoby v Českém kurýru m ly od počátku zásaduĽ podle které se ídily
po celou dobu fungování této skupiny. Korčák se Satranem se domluvili na tomĽ že prvý
jmenovaný m l na starost psaní článk Ľ opat ování zpráv a redigování dodaných
materiál . Zatímco SatranĽ krom vybudování distribuční sít Ľ zajišťoval materiální
zabezpečení a technický provoz. To znamenalo p evážn

zajišt ní finančních

prost edk Ľ papíruĽ rozmnožovacích blanĽ p epsání rukopis Ľ které mu dodal Korčák
a následné rozmnožení časopisu na cyklostylu.226

2.4.1 Hospodářsko-technický provoz, rozmnožování a distribuce
Českého kurýra
První číslo Českého kurýra napsal celé sám Rostislav Korčák, p epsání do blan
za ídil Miroslav Satran a vytisknuto bylo v díln na Vinohradech u Karla BakoseĽ se
kterým se společn znali z českobratrského sboru. Pro vyhotovení více kopií Českého
kurýra pot ebovali rozmnožovací stroj. O ten se postaral Bakos v známýĽ ůlois Herčík,
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jenž ho pro skupinu zhotovil. Vzhledem k tehdejším výrobním prost edk mĽ kterými
Český kurýr disponovalĽ mohlo titulní číslo vyjít pouze ve dvou stech výtiscích. 227
Miroslav SatranĽ který m l na starost veškerý mimo redakční provozĽ se musel
hned v začátcích vypo ádat s problémem tisku, respektive s rozmnožením kopií České
kurýraĽ jelikož strojĽ který zhotovil HerčíkĽ p estal brzy fungovat. Vzhledem
k charakteru činnostiĽ který skupina vykonávalaĽ nebylo jednoduché obstarat
rozmnožování dalších čísel na stroji jiném. ůvšak Satranovi se poda ilo sehnat nového
pomocníka a Český kurýr mohl vydávat své výtisky dálĽ a ješt ve více kopiích.228
Satran se na základ této zkušenosti rozhodl koupit z vlastních prost edk nový
cyklostyl, aby zajistil v tší stabilitu rozmnožování nových čísel. To probíhalo p ímo
v Satranov byt na VinohradechĽ ve kterém bydlel se svým otcemĽ který se také podílel
na rozmnožování Českého kurýra. Kolikrát z d vodu Satranovy časové vytíženosti
musel otci, Václavu SatranoviĽ vypomoct jiný spolehlivý člen odbojové skupinyĽ
nap íklad Korčákova manželka Zinaida. Společn pak Zinaida Korčáková a Václav
Satran celý náklad čísla u Satran

doma rozmnožili a následn

p ipravili

k expedování.229
Celkov finance byly d ležitým faktorem ve vydávání Českého kurýraĽ nikdo
jich nem l nazbyt pro sv j b žný životĽ zvlášt pokud se museli starat ješt o d tiĽ jako
v p ípad Korčáka. Je nutné dodatĽ že Český kurýr byl distribuován odb ratel m zcela
zdarma. „Finanční prost edky na krytí výdajů na těžce dostupný, protektorátními ú ady
p ísné obhospoda ovaný speciální papír, blány a jiné běžné pot eby, mohla naše
skupina získávat jen dobrovolnými p íspěvky svých členů a p íznivců.“230
V pr b hu n kolika m síc se náklad Českého kurýra zvyšovalĽ od prvotních
200 výtisk až na Ř00-1000 výtisk .231 Korčák krom psaní textu do nových čísel
pomáhal Satranovi p i získávání nových odb ratel a také v roznášce již hotových
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vydání. V tšinou však p evážel a p enášel balíky s vytišt nými a rozmnoženými výtisky
na jednotlivé p epážky v Praze Miroslav Satran sámĽ p ípadn se svým otcem.232
P epážkami byla myšlena konkrétní místaĽ na kterých byly dostupné výtisky
Českého kurýra. Kontaktní osoby z t chto p epážek následn

poskytovaly časopis

dalšímĽ p edem prov eným lidem. Jednou z takových p epážek byl i Rostislav Korčák.
Nebývalo obvykléĽ aby jedni z nejd ležit jších člen ilegální skupiny d lali více úkol
v ilegální činnostiĽ navíc takovéĽ p i kterých se vystavovali p ímému nebezpečí v ulicích
m staĽ ve kterých hroziloĽ že budou vid ni s podez elým balíčkemĽ či osobou na
p epážkovém míst a následn zadrženi gestapem.233
Korčák p id lené výtisky Ěobvykle jich bylo na každou p epážku vyhrazeno
20 až 40Ľ výjimečn 60ě rozdal svým p íbuzným po Praze a noviná mĽ se kterými se
znal a m l v n d v ru.234
Krom dodávání Českého kurýra po Praze využívala skupina každou p íležitostĽ
aby se jí poda ilo doručit n kolik výtisk také do m st mimo PrahuĽ aby distribuce
nebyla omezena pouze na Prahu a její blízké okolí. KorčákĽ když m l cestu vlakem
mimo hlavní m stoĽ brával s sebou svázaný balík posledního čísla a rozdal ho po
p íbuzných a známých ve sm ru své cesty. Jelikož m l celoroční noviná skou jízdenku
na dráhuĽ mohl tak navštívit více p epážkových místĽ p íbuzných a známýchĽ zejména
na Morav Ľ odkud pocházel.235
Hlavní mimopražské p epážky Českého kurýra vznikly p evážn

na linii

p íbuzenských svazk Rostislava KorčákaĽ a to v P erov a v Brn . „V Brně a okolí
organizovali

distribuci

moji

bratranci

Ing.

Vladimír

Chramosta,

ú edník

západomoravských elektráren a Rudolf Dufek, gymnaziální profesor ve výslužbě. Ve

ROKOSKÝĽ J.Ľ Noviná a odbojá Rostislav Korčák v prom nách české společnosti. Rokoský,
Jaroslav. In: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka / Praha: Karolinum,
2011, s. 149. ISBN 978-80-246-1925-5
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Vizovicích na Valašsku rozši oval a také rozmnožoval náš časopis editel zemědělské
školy, bratranec Bohumil Rosenbaum.“236
Další p epážka mimo Prahu se nacházela v Tábo e u Ji ího HurtaĽ který byl
tajemníkem Mládeže Národního souručenstvíĽ se kterým se seznámil skrze svou
oficiální práci v Tiskové služb

Národního souručenství. Krom

již zmín ných

p epážkových míst bylo na Kladn , u Františka Pilouse, taktéž takové místo. Pilous se
krom odebírání a následného distribuování vydaných čísel Českého kurýra podílel i na
rozmnožování výtisk .237
B hem své noviná ské kariéry, coby redaktora a zpravodaje Slovenského
denníku a Venkova poznal Rostislav Korčák mnoho lidí v politických stranáchĽ
v Národním souručenství i v novinových redakcí a jejich technickém zázemí. Poznal tak
a p esv dčil seĽ že i v tomto prost edíĽ značn

poznamenané kolaborací s N mci,

pracovalo mnoho lidíĽ kte í s nacistickým režimem v Protektorátu nesouhlasili a
spolupracovali s odbojem.
Jedním z nich byl nap íklad Ing. Dr. DrbalĽ který byl Korčák v nad ízený
v týdeníku Brázda. Ten byl zapojen do skupiny Českého kurýra a jeho výtiskyĽ jež mu
p inášel KorčákĽ ší il dál. Donášet a ší it Českého kurýra v redakci NovinyĽ ve které
vycházel jak časopis BrázdaĽ tak deník VenkovĽ nebylo p íliš bezpečnéĽ a to z d voduĽ
že se tak d lo v blízkosti Vladimíra Krychtálka, noviná e kolaborujícího s nacistickým
N meckem. Nebezpečným počinem bylo taktéž rozmnožování protinacistického
materiálu na ú edních strojích v místnosti policie a následné p edání Miroslavu
Satranovi. Činil tak jeden z jeho spolupracovník Ľ Bohumil Florián.238
Mimo zam stnanc vlastní redakce distribuoval Korčák výtisky Českého kurýra
také do redakce Lidových novinĽ nebo do MelantrichuĽ ze kterého se časem taktéž stala
distribuční p epážka.239
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2.4.2 Spolupracovníci Rostislava Korčáka v Českém kurýru
Již po prvních číslech se ukázala pot eba p ibrat nové spolupracovníkyĽ jelikož
se navyšoval počet stránek Českého kurýra a taktéž jeho náklad. Pomocníky pot eboval
jak SatranĽ aby zajistil včas p epsání textu do blanĽ cyklostylování a roznesení zásilekĽ
tak KorčákĽ aby se stihly napsat článkyĽ zprávy a komentá e reagující na aktuální d ní
ve společnosti.240
Nové členy p ijímali zásadn pouze Satran s Korčákem, a to pouze z ad lidíĽ
které osobn znali delší dobu. V pozd jších m sících kv li nedostatku lidí a zachování
zab hlého nákladuĽ byli nuceni p ijímat lidiĽ které tito dva osobn neznali a museli se
tak spolehnout na doporučení n koho jinéhoĽ už prov eného. N kte í spolupracovníci
po časeĽ kdy odebírali Českého kurýra nebo se podíleli na jeho distribuciĽ ukončili kv li
obavám z prozrazení svou činnost.241 Nebylo to však nic nepochopitelného. ůktivita
skupiny byla ilegální a hrozilo za ni minimáln n kolikaleté v zení.
„Soust edění všech hlavních nitek skupiny v rukou dvou osob jsme tehdy
pokládali za jistou p ednost. Mělo to skutečně svou výhodu pro praktickou činnost,
protože všechna práce mohla být

ízena a prováděna pohotově, pružně, bez

těžkopádnosti. Bylo to také výhodné pro jednotlivé naše spolupracovníky, poněvadž měli
na starosti jen svůj dílčí úkol a o dalším provozu skupiny toho mnoho nevěděli.“242
Na druhou stranu m lo takovéto nabírání nových člen i své negativumĽ a to že
Korčák se Satranem si museli samotní pamatovat n kolik desítek jmen spolupracovník
a jejich adres po Praze i mimo Prahu. Korčák po čas posledního roku vydávání Českého
kurýra v d l o t iceti členechĽ kte í p ímo spolupracovali se skupinouĽ o dalších
čty icetiĽ kte í byli zapojeni do distribuce časopisuĽ a z toho zhruba t i čtvrtiny znal
Korčák osobn .243
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Jedním z okruh

společnostiĽ ze kterého získával Rostislav Korčák lidi ke

spolupráciĽ bylo prost edí českobratrské církve evangelickéĽ ke které se v té dob hlásilĽ
než se stal p esv dčením ateistou. Dalším okruhem bylo pracovní prost edíĽ kde byl
zam stnán. „Mnohaleté pracovní vztahy a každodenní styk s lidmi p i výkonu povolání
dával tu dost p íležitostí poznávat lidi důkladněji a důvěrněji.

adu obětavých

spolupracovníků jsem našel také v okruhu svých blízkých a vzdálenějších p íbuzných
a rovněž i mezi bývalými spolužáky.“244
Nebylo ničím výjimečnýmĽ že ada spolupracovník

Českého kurýra byla

zároveň činná v jiných odbojových skupinách. Jejich prost ednictvím navázala skupina
okolo Satrana a Korčáka spojení s n kolika z nich, jako bylo nap íklad Úst ední vedení
odboje domácíhoĽ Politické úst edí či Petiční výbor V rni z staneme.

2.4.2.1 Miroslav Satran
Ing. Miroslav Satran se narodil 14 dubna roku 1903 v Praze.245 Od začátku
Protektorátu se nemohl smí it s nacistickou myšlenkouĽ která m la vést v nejmírn jším
p ípad k pon mčení českého obyvatelstva. Proto se po demonstracích k 21. výročí
založení Československé republikyĽ 2Ř. íjna 1ř3řĽ sv il svému p íteliĽ Rostislavu
KorčákoviĽ zda by se s ním neodhodlal vykonávat protinacistickouĽ odbojovou činnost.
Satran se tak stal jedním z hlavních iniciátor založení odbojové skupinyĽ která pozd ji
dostala název Český kurýr.
Miroslav SatranĽ jenž oficiáln p sobil jako profesor na obchodní akademii
v Karlín ,246 p sobil mimo to také jako p edseda Sdružení českobratrské mládeže
evangelické na Královských VinohradechĽ ve kterém se seznámil práv s KorčákemĽ
tehdy ješt redaktorem Slovenského denníku.247
Tento záložní poručík letectva byl hluboce v ícím člov kem. Pravideln se
účastnil akcí Jednoty bratrskéĽ které vedl bratr UrbánekĽ jehož jméno využíval jako své
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krycí jméno v ilegální činnosti.248 B hem té nap íklad tiskl programové brožury pro
Úst ední vedení odboje domácíhoĽ uchovával formulá e a razítka pro zhotovování
falešných pr kaz či vyhledával volné byty pro kamarády stíhané gestapemĽ kterým se
snažil získat i potraviny a potravinové lístky.249 Do toho byl pln nápomocen Korčákovi
ve vydávání Českého kurýra.
Krom obstarávání zpráv m l Satran p edevším za úkol shán t finance a vést
hospoda ení v Českém kurýru. Vzhledem k tomu, že obstarat peníze na provoz skupiny
nebyl lehký úkolĽ tak v p ípad nejv tší pot eby doplácel nutné výdaje ze svého. Činil
tak nezištn a z celé skupiny takto nejvíce p ispíval. Bylo to také tímĽ že žil se svým
otcem a nemusel se starat o rodinu jako jiní členové.250
Když byla nouze nejvyššíĽ obrátil se Satran s finanční pomocí na své známé.
V koho m l velkou d v ru a který ho nikdy s prosbou o peníze neodmítlĽ byl profesor
vysoké školy technické Ing. Dr. Viktor Felber (ten byl 1. června 1942 popraven
nacisty)251. Získávání speciálního papíru pro účely Českého kurýru obstarával Satran
skrze majitele tiskárny Old icha LejskaĽ Old icha Starého a Josefa Ungera.252
O VánocíchĽ dne 20. prosince 1ř41Ľ Satrana odvedlo gestapoĽ ovšem po deseti
dnech se mu poda ilo utéci. „Když na něj gestapo naléhalo, aby je p ivedl na stopu
sekretá e Ymky Rudolfa Mareše, po němž dlouho bez úspěchu pátrali, namluvil jim, že
má s Marešem schůzku u vyšehradského mostu, ač to nebyla pravda.“253
„V nest eženém okamžiku, právě když p ed ním zastavila tramvaj, které náhodou v tu
chvíli spadla kladka, skočil na nárazník mezi dva vozy a poda ilo se mu ujet.“254
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P ibližn p l roku se úsp šn Satran schovával po bytech u známýchĽ až poté byl
na základ udání p i bytové prohlídce dopaden u svého spolupracovníka v pražských
Kyjích.255 P i dalším pokusu o út k byl Miroslav Satran smrteln zran n a za dv
hodiny natoĽ p i p evozu do nemocnice zem el.256

2.4.2.2 Karel Vronský
Karel VronskýĽ který se narodil 12. února 1Řř7257, byl prvním člov kem po
Miroslavu SatranoviĽ který se dozv d l o úmyslu Rostislava Korčáka vydávat ilegální
časopis Český kurýr. Znali se spolu od počátku t icátých letĽ kdy rodiny Korčák
a Vronských spolu sousedily na stejném poschodí v dom ve Vršovicích. Vztahy mezi
rodinami, a tedy i mezi Vronským a KorčákemĽ byly velmi dobré a srdečné.258
„Karel Vronský mně p itahoval svou hlubokou opravdovostí, zásadovostí a ryzím
charakterem, svým vždy klidným a rozvážným jednáním. V jeho osobnosti jsem nacházel
adu vlastností, s kterými jsem se jen vzácně setkával měšťáckém prost edí, v němž jsem
se denně pohyboval a pracoval.“259 Vztah se mezi nimi prohloubilĽ když v roce 1937
Korčák prod lal operaci odchlíplé sítnice a Vronský u n hoĽ i p es nedostatek vlastního
volného časuĽ sed l a p edčítal celé hodiny z knihĽ nap íklad Čapkovy Hovory
s TGM.260
D íve než se Korčák sv il Vronskému se zám rem vytvo ení ilegální skupinyĽ
v d l o n mĽ že byl již d íve pronásledován a následn propušt n z aktivní vojenské
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služby z d vodného podez ení z komunistické činnosti. Po degradaci z podd stojníka
byl bez stálého zam stnání a p íležitostn se živil jako kreslič obchodních reklam.261
„P es rozdílné politické názory jsme si jeden druhého vážili a měli k sobě
důvěru. Proto jsem se mu svě il bez rozpaků. Našel jsem u něho plné porozumění i radu,
jak postupovat, abychom se vyvarovali prozrazení.“262 Jakmile Korčák vydal první číslo
Českého kurýraĽ setkalo se se zájmem a pot šením u rodiny VronskýchĽ z čehož m l
jeho autor up ímnou radost. Ke spolupráci mezi Rostislavem Korčákem a Karlem
Vronským tehdy ješt nedošlo.263
Z počátkuĽ ač Vronský myšlenku Českého kurýra podporoval a byl kdykoliv
Korčákovi nápomocen radou či p ipomínkouĽ byl zdrženlivý k tomuto druhu ilegální
činnostiĽ jelikož tou dobou byl činný v komunistických ilegálních aktivitách. ůž po roce
fungování Českého kurýra mu dala KSČ souhlas jednak distribuovat výtisky Českého
kurýra do sít KSČ a také k tomuĽ aby mohl sám p ispívat do dalších čísel tohoto
časopisu.264 Na základ v elých vztah s Vronským se dostal Český kurýr do v tšího
pov domí KSČ v rámci protifašistického odboje.
Na počátku listopadu v roce 1ř41 byl pro svou činnost v ilegálních organizacích
Vronský zatčen a následn gestapem vyslýchán. Neprozradil však nic ze svého p sobení
v KSČ ani v Českém kurýrovi. Naposledy ho Korčák vid l v lednu 1ř42. Vronský byl
následn v b eznu p evezen do koncentračního tábora Mauthausen a 26. dubna 1ř42
v n m zem el.265
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2.4.2.3 František Votruba
František Votruba se narodil v roce 1880 v Hrachov na Písecku. ůč rodákem
z ČechĽ zasv til sv j život p edevším Slovensku a místnímu ve ejnému a kulturnímu
životu.266 V prost edí slovenského tisku se ve dvacátých letech 20. století seznámil
s Rostislavem Korčákem.
Noviná skou dráhu Votruba začal ve svých 23 letechĽ když ho zam stnal
Slovenský týždenník a Slovenský obzor. Za první sv tové války redigoval slovenskou
problematiku v pražském Venkov .267 Se svou manželkou Štefanou vydával časopis pro
d tiĽ O íšky.

268

„Po p evratu r. 1ř1Ř byl jedním z poslanců Slovenska v revolučním

Národním shromáždění. V prvé republice pracoval v redakci Slovenského deníku
a později se stal šéfredaktorem deníku Slovenská politika, založeného r. 1ř21
dr. Milanem Hodžou.“269
Korčák pokládal za veliký p ínos pro Českého kurýraĽ že společn

s ním

a ostatními se podílel na obsahu časopisu taktéž významný p edstavitel tisku na
SlovenskuĽ kritik a historik slovenské kulturyĽ František Votruba. Tém

všechny

článkyĽ které se týkaly SlovenskaĽ napsal Votruba. Informace o pom rech na Slovensku
získával od svých bratislavských p átelĽ kte í občas p ijížd li do PrahyĽ kam se po
vyhlášení tzv. Slovenského štátu František Votruba odst hoval. „Pro mou činnost
v odboji bylo velkým povzbuzením a vzpruhou, že František Votruba s radostí vítal
Český kurýr, schvaloval jeho linii, rozši oval náš časopis a dovedl ze své penze dát
i stovku na výdaje skupiny.“270
„Jednou p išel za mnou p ímo do redakce Venkova, odevzdal mi úvodníkový
článek pro Českého kurýra s rozborem událostí na Slovensku a k tomu peněžitý
p íspěvek 200,- Kč na nákup papíru a rozmnožovacích blan. Nechtěl jsem od něho

DUCHÁČEKĽ M., Václav Chaloupecký: hledání československých d jin. Praha: KarolinumĽ 2014Ľ
s. 164. ISBN 978-80-246-2482-2.
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peníze p ijmout, vysvětloval mu, že k úhradě režijních nákladů s tiskem spojených stačí
občasné p íspěvky od osob lépe hospodá sky situovaných, ale nedal se odbýt.“271
Korčák si Votruby velice vážil i z toho d voduĽ že byl starším a mnohem
zkušen jším noviná emĽ než byl on sám. Dále také protoĽ že byl do jisté míry vzorem
pro Korčáka ve svém p erodu sm rem ke komunistické stran . „V mém postupném
vývoji doleva, na mě silně působilo, že Votruba procházel podobným vývojem, a že
dospěl od agrárního noviná e masarykovce k revolučnímu socialismu už p ede
mnou.“272
Votruba pevn v il ve vít zství Sov tského svazu nad nacistickým N meckem.
„Opravdovost svého p esvědčení dokázal tím, že hned po skončení války, ve věku 65,
odešel znovu noviná sky pracovat na Slovensko, a to na mimo ádně těžký úsek do
rolnického tisku u komunistické stany a statečně obhajoval komunistickou politiku proti
útokům bývalých agrárníků ve slovenské demokratické straně.“273
František Votruba zem el ve v ku 73 let v roce 1953.274

2.4.2.4 Ostatní spolupracovníci Českého kurýra
Dalším spolupracovníkem Rostislava Korčáka v časopise Český kurýr byl
Václav KönigĽ se kterým seĽ stejn jako s VotrubouĽ znal již z p edválečných let. Poprvé
se společn setkali p i Korčákov noviná ské práci v parlamentu. Chodívali také spolu
do klubu vojenských redaktor . König byl nejprve parlamentním zpravodajem
Lidových novinĽ poté se stal redaktorem Československé tiskové kancelá e.275
Václav König m l velmi blízko k československé armád . V dob Ľ kdy se
rozhodovalo o osudu Československa v zá í 1ř3ŘĽ p išel jako noviná na oficiální
tiskovou konferenci v polní uniform nadporučíka v záloze. I za okupace nacistickým

KORČÁKĽ R. Votrubov sborník. Redaktor ůndrej Mráz. Bratislava: Slovenské vydavate stvo krásnej
literatúryĽ 1ř54Ľ s. 2řř
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N meckem z stal ve spojení s armádouĽ a to takĽ že se podílel na podzemní činnosti
společn s BalabánemĽ Mašínem a Morávkem.276
Krom t chto odbojových skupin spolupracoval König i s Českým kurýremĽ pro
který napsal n kolik článk Ľ ale p edevším skupin

okolo Korčáka poskytoval

informace z politického zákulisí protektorátní vlády a p ispíval jim na fungování
skupiny nemalými pen žitými částkami.277 Díky Königovi byl Český kurýr navíc
v pravidelném spojení jak se skupinou okolo plukovníka BalabánaĽ tak s vojenskou
Obranou národa.278
Nejprve se Václav König s Korčákem setkávali, kv li odbojové činnostiĽ
v budov bývalého parlamentuĽ kde Korčák redigoval Tiskovou službu Národního
souručenství a König mu d lal cenzora. Pozd jiĽ kdy už ani jeden nefiguroval v jediné
funkci v Národním souručenstvíĽ se spolu scházeli ve v ci Českého kurýra na b žnýchĽ
ve ejn dostupných místech po celé Praze.279
Korčák m l s Königem zcela jiný vztah než nap íklad s Miroslavem Satranem
nebo Františkem VotrubouĽ které považoval za p átele. „König podobně jako já, byl
málo sdílný, nedával své city najevo. Těžko by bylo mluvit o nějakém srdečném
p átelství mezi námi dvěma, ale důvě ovali jsme si navzájem a spojovalo nás stejné
zaujetí a svědomitost v ilegální práci.“280
Ilegální činnost se Königovi nakonec stala osudnou. V prosinci 1ř41 byl zatčen
gestapem a pozd ji popraven.281
Krom Václava Königa byl také další spolupracovník Českého kurýraĽ Rudolf
Mareš, členem jiných odbojových skupin. Byl jedním z hlavních člen

Úst edního
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vedení odboje domácíhoĽ ve kterém m l na starost ízení radiostanic. Dále vykonával
funkci sekretá e YMCůĽ tedy k esťanského sdružení mladých muž .282
Mareš bylĽ podle slov KorčákaĽ revolucioná první t ídy. N kolikrát byl na n j
vydán zatykačĽ n mecká policie se ho snažila op tovn dopadnoutĽ ale více než dva
roky se mu da ilo p ed ní skrývat pod falešnými jmény.283 V Českém kurýru pomáhal
Satranovi zabezpečovat technický provoz a Korčákovi tímĽ že mu pravideln dodával
zpravodajský materiálĽ jako nap íklad stenografické záznamy zahraničních vysílání
z Londýna.284
Rudolfa Mareše definitivn zatklo gestapo v červenci roku 1ř42 p i domluvené
sch zce s jeho kamarádem v Kinského zahrad . P i p est elce s n meckou policií byl
st elen do b icha. Následn se snažil otrávit jedemĽ což se mu nepoda ilo a gestapo ho
zav elo do v znice.285 Po n kolika sériích výslech a pobytu v Terezín byl Mareš
popraven v prostorách pankrácké v znice 20. íjna 1ř44.286
„Z pracovníků ÚVODu287 byl se mnou dále nejvíce ve styku dr. Miloslav Kohák.
Znal jsem se s ním z konferencí Evangelického díla a z parlamentu, kde byl zaměstnán
jako stenograf. T ebaže jsem se p ed válkou ve svém noviná ském povolání
parlamentního zpravodaje Slovenského deníku často s Kohákem stýkal, nesvě ovali
jsme se jeden druhému se svými politickými názory.“288
Do Českého kurýra napsal Miloslav Kohák n kolik málo článk . Výhradn však
spolupracoval s Úst edním vedením odboje domácíhoĽ do kterého se snažil získat
i Rostislava Korčáka. „Někdy na rozhraní 1ř40-1ř41 se mě dr. Kohák dotazoval, zda
bych souhlasil s tím, aby se Český kurýr stal orgánem ÚVODu. Byl jsem tehdy už s to si

ČVůNČůRůĽ J.Ľ Pátek t ináctého. In. Pam ť a d jinyĽ Ústav pro studium totalitních režim ČRĽ
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spočítat, že úplné pod ízení ÚVODu by znamenalo zasahování do politické linie
Českého kurýra, o níž jsem byl p esvědčen, že je správná.“289
Korčák tuto variantu spolupráce odmítl. Kohák poté navrhlĽ aby Český kurýr byl
doručován Úst ednímu vedení odboje domácího ve v tším množstvíĽ což se také stalo
a na určenou p epážkuĽ obchod ůntonína Hroudy v Jungmannov ulici v Praze, byl
dodáván Korčák v ilegální časopis p ibližn v množství Ř0 výtisk .290
Ze člen

Úst edního vedení odboje domácíhoĽ se kterými p išel b hem své

ilegální práce za druhé sv tové války Rostislav Korčák do stykuĽ p ežil pouze Miloslav
Kohák. Po válce se s Korčákem n kolikrát sešli. V jednom z rozhovor mezi t mito
muži v roce 1ř4Ř Kohák prohlásilĽ že „za okupace jsme bojovali proti nacistům, protože
tehdy to byl nep ítel číslo jedna. A teď pro nás nep ítelem číslo jedna jsou
komunisti.“291 Tato slova znamenala konec p átelství mezi Korčákem a Kohákem,
jelikož Rostislav Korčák již tou dobou byl n kolik let členem KSČ.292
Pozd ji Miloslav Kohák emigroval z Československé republikyĽ stal se editelem
rozhlasové stanice Svobodná Evropa a na počátku ledna 1řř6 zem el.293

2.4.3 Politická, programová linie Českého kurýra
P i organizování kolektivu Českého kurýra se nedbalo na toĽ ke které politické
stran se kdo hlásíĽ jakého politického smýšlení je sympatizantĽ či zda má za sebou
politicky aktivní kariéru za první republiky. Rozhodující pro Korčáka se Satranem bylo,
aby dotyčný spolupracovník byl čestný člov kĽ bylo na n ho spolehnutí a cht l aktivn
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p isp t k osvobození od nacistického N mecka. Od koho se však od začátku
distancovaliĽ tak byli p íslušníci radikální pravice.294
Politický sm r Českého kurýraĽ respektive obsah článk Ľ které tento časopis
vydávalĽ byl ovlivn n tehdejší politickou situacíĽ jak v samotném Protektorát Čechy
a MoravaĽ tak i situací ve sv t . Mnozí lidé byli zmateníĽ jak postupný vývoj ve sv t
v kontextu s jejich domovinou p ijmout. „Průběh válečných událostí roku 1ř40
znamenal novou zkoušku nervů našeho obyvatelstva, které p edtím krátce po sobě
p ežilo anšlus Rakouska, mnichovskou zradu, rozdrcení Polska.“295
Když poté N mecko dominovalo na západní front Ľ kapitulovala FrancieĽ začala
bitva o ůnglii a Sov tský svaz nebyl ješt ve válce s HitleremĽ zaujímal Český kurýr
jasn protifašistické stanoviskoĽ které se odráželo i v časopisuĽ včetn optimistického
poválečného scéná e. „Jsme však p esvědčeni, že pád nacistického režimu se uspíší
vlastní vnit ní hnilobou.“296
Český kurýr často ve svých článcích podn coval Čechy k vlastenectví. Naopak
se jasn stav l proti falešnému vlastenectvíĽ tzv. vlastenectví na oko a také proti
šovinismu. „V novém zost ujícím se stadiu boje nutno již p estat s parádním
chvastounským

pseudorevolucioná stvím,

a

pouhým

náladovým

„revolučním“

amatérstvím, a povrchními šovinistickými žvásty a ší ením neově ených falešných zpráv,
které budí v národu paniku nesprávné iluze.“297
Dále se ve stejném článku apelovalo nejen na všechny členy Českého kurýraĽ ale
i ostatní členy odboje. „V odbojové práci pot ebujeme jen pevně vě ící, plně
p esvědčené, naprosto nesobecké, mlčenlivé a ocelové srdnaté lidé, kte í vydrží
i v nejhorších chvílích spolehlivě vykonat svě ené úkoly. Strašpytlové, nevytrvalci,
žvanilové a spekulanti musí vymizet z našich ad.“298
Nejvýrazn jší vyznačení linie Českého kurýra bylo uvedeno v časopisu na
úvodní stránce dne Ř. zá í 1ř40Ľ kdy KorčákĽ jenž se po n kolika letech p iznal
k autorství tohoto úvodníkuĽ psal o vlastenectvíĽ o sm ru ve společnostiĽ kam se té dob
sm ovala a budoucnosti vývoje českého národa. „Ze všeho, co se dosud stalo, je
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z ejmé, že vývoj jde doleva, jak to o světové revoluci ekl už Masaryk. […] Naše p íští
státní z ízení nemůže být nezměněnou obdobou našich d ívějších republik, ale bude
určeno všeobecným vývojem, smě ujícím doleva. […] V nynějším st etnutí anglosaské
demokracie s německým nacismem se rozhodne, zdali demokracie dovede očistit se od
hnilogy kapitalismu a probojovat si právo na tvůrčí účast v p íštím uspo ádání
Evropy.“299
Na záv r tohoto úvodníku Korčák dodalĽ že skupina Českého kurýra není
komunistickáĽ členové této skupiny nejsou komunisty a ani nemají žádné spojení
s komunistickou stranou.300 Což se postupn

zm niloĽ hlavn

se začátkem aktivní

spolupráce s Vronským.
Český kurýr byl velmi významný pro své odb ratele tímĽ že m l kvalitní
zpravodajstvíĽ seriózníĽ konkrétníĽ ale p edevším co nejobjektivn jší informaceĽ jak
z domovaĽ tak ze zahraničí. „Cítili jsme, že všechno, co napíšeme, musí být op eno
o skutečná fakta, p íklady a doklady ze života. Okupantský režim operoval rafinovaně
zkreslovanými a často zcela vylhanými zprávami, aby zmátl obyvatelstvo. Tomu se
mohlo čelit v našem podzemním tisku jen spolehlivými zprávami, získanými
z autentických pramenů, informací, které se neodchylovaly od pravdy.“301
S postupnou propagandou ze strany nacistického N mecka pociťoval Český
kurýrĽ že musí český lid informovat na základ fakt o skutečných činech a zám rech
Hitlera. Ovšem vzhledem k dob a podmínkámĽ ve kterých skupina pracovalaĽ se občas
staloĽ že byl vydán článekĽ který svým obsahem nebyl dost p esnýĽ či zbytečn
zveličenýĽ což si zp tn uv domoval i Korčák.302
V t žkém obdobíĽ ve kterém vycházel Český kurýrĽ zejména pak v roce 1941, ve
kterém nap íklad Hitler porušil pakt o neútočení a napadl Sov tský svazĽ se snažil
časopis psát v duchu vlastenectvíĽ burcování českého obyvatelstvaĽ vyhlížení a nastín ní
budoucnosti nového Československa.
S ohledem na válečné události v Evrop byl již na konci ledna vydán článek pod
názvem ‚Nastávají týdny vrcholného nap tí a nejt žší zkoušky‘Ľ ve kterém se psaloĽ že
„žádný dobrý český člověk nesmí dnes zůstat váhavě stranou tohoto svatého zápasu
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o naše národní bytí, o vítězství práva, pravdy, spravedlnosti a svobody proti
nejprolhanějšímu, nejnemorálnějšímu, nejnásilnějšímu režimu, jaký vůbec kdy poznala
novodobá Evropa. Teď jako nikdy p edtím bude záležet na chování českého národa
doma, na chování českého lidu v Čechách a na Moravě.“303
Ve stejném výtisku burcování českého národa pokračovalo. „Obsazením našich
zemí začal světový zápas a okolo našich zemí bude se odehrávat nejtěžší závěrečný jeho
akt. Proto musí všechen náš lid stát v jednom bojovém šiku neústupně a nekompromisně
až do konce, napnout v zápase všechny své vnit ní síly, pozvednout p i konečném
rozhodování jednomyslně svůj hlas pro důsledné uplatnění sebeurčovacího práva Čechů
a Slováků na suverénní státní život a na úplně nový sociální po ádek v něm.“304
V podobné nálad psal Český kurýr obdobn po celý rok 1ř41Ľ zm na se
dostavila v polovin rokuĽ kdy N mecko zaútočilo na Sov tský svaz. Tento moment byl
silným impulsem pro československý odboj. V Českém kurýru m li za toĽ že tímto
aktem musely skončit pochybnosti u n kterých jednotlivc Ľ které do té doby m li kv li
tzv. paktu o neútočení305. Taktéž cítiliĽ že to bylo rozhodující obdobíĽ které m lo p inést
obrat a zajistit tak československé osvobození.306
N kolik dní po zahájení operace Barbarossa pronesl Stalin projev reagující na
nedávný Hitler v útok. Tento projev následn Satran p eložil a po dohod s Korčákem
ho umístil jako samostatnou p ílohu do červencového vydání Českého kurýra. V tento
okamžik se dopustil časopis chybyĽ ke které se pozd ji p iznal Satran. Ten zám rn p i
p episování Stalinovy eči vynechal v tuĽ která se mu zdála p íliš bolševická v domn níĽ
že by tím odradil lidiĽ kte í nebyli komunismu naklon ni.307
Do té doby Český kurýrĽ jako ilegální odbojový časopisĽ vydával články siln
protinacistickéĽ ale jen s mírným sklonem ke komunistické myšlence. Ke zm n došlo
v moment Ľ kdy Hitler napadl Sov tský svaz. „Od 3. července 1ř41, kdy jsme v Českém
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kurýru jako p ílohu otiskli doslovně Stalinovu eč, byl Český kurýr už zcela „levý“,
orientoval čtená e na Sovětský svaz, na východní frontu jako základnu p íštího vítězství,
a p ipravoval na nové, lidově demokratické z ízení v poválečné, osvobozené
republice.“308 ůč ve svých nevydaných pam tech Korčák zmínilĽ že „usuzovat
z uvedených výňatků, že všechny stati v Českém kurýru jsou jednoznačně zamě eny
doleva, bylo by však zkreslováním.“309
Oficiáln poslední číslo Českého kurýra vyšlo 30. zá í 1ř41Ľ dva dny potéĽ kdy
zastupující íšský protektor Reinhard Heydrich vyhlásil stanné právo. Na to reagoval
i úvodník v tomto výtiskuĽ v n mž Korčák vybízel české obyvatelstvo k tomu, aby se
chovalo na ve ejnosti se zvýšenou vážností a d stojností. Lidé m li p erušit společenský
styk i s tzv. slušnými N mciĽ omezit ú ední styk jen na nezbytn

nutné hovoryĽ

bojkotovat návšt vu kinĽ snížit na minimum zábavné hovo ení v ulicíchĽ tramvajích
a vlacíchĽ ženy nem ly nosit barevné oblečení a muži pestrobarevné vázanky. 310
Dále se v Českém kurýru vybízelo k sabotážiĽ která byla p irovnávána
k nejmocn jší zbrani Čech v tehdejší situaci. Beze zm ny byl otisknut dodaný materiál
od KSČĽ jenž m l název ‚D LNÍCIĽ sabotujte dále statečn válečnou výrobu‘.311
Poslední ádky byly mí eny k lidem aktivním v československém odbojiĽ aby
byli ve dnech stanného práva co nejvíce obez etníĽ jelikož se každý protinacistický
proh ešek trestal smrtí. P esto m li vydržet bojovat a nepodlehnout nacistickém tlaku.312

2.4.4 Střet Rostislava Korčáka coby redaktora Venkova a časopisu
Český kurýr
Rostislav Korčák žil dvojím životem. Oficiáln byl zam stnán jako redaktor
v deníku VenkovĽ ve kterém se p evážn v noval politickým a hospodá ským témat m.
Ilegáln Ľ skryt stál za vydáváním odbojového podzemního časopisu Český kurýrĽ do
kterého psal v tšinu p ísp vk .
KORČÁKĽ R. Votrubov sborník. Redaktor ůndrej Mráz. Bratislava: Slovenské vydavate stvo krásnej
literatúryĽ 1ř54Ľ s. 300
309
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Historie jednoho úseku protinacistického odboje let 1ř3ř až 1ř41Ľ Nevydané pam ti Rostislava
KorčákaĽ s. 27
310
Český kurýrĽ 30 zá í 1ř41
311
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Historie jednoho úseku protinacistického odboje let 1ř3ř až 1ř41Ľ Nevydané pam ti Rostislava
KorčákaĽ s. 27
312
Český kurýrĽ 2ř. dubna 1ř41
308

78

N kte í lidé zapojení v odboji žili v ilegalit na falešné občanské pr kazy a
n kte í žili normáln se svými rodinami jako ostatní občané a vykonávali i po n mecké
okupaci své d ív jší zam stnání. To byl i Korčák v p ípadĽ který mohl z stat na pozici
redaktora v Tiska ských a vydavatelských podnicích NovinaĽ jejichž činnost nebyla po
Mnichov zastavena.313
Mezi noviná iĽ kte í byli protifašistického smýšleníĽ p evládalo mín níĽ že i ze
svých pozic v legálním tisku budou moci alespoň částečn p enést na čtená e víru ve
znovuobnovení Československého státu. „Cítili jsme, že by ani nebylo správné vzdávat
se se pozic v tisku a p enechávat v něm volné pole bezcharakterním patolízalským
živlům, kte í dobrovolně a horlivě kolaborovali s nacisty.“314
Realita byla ovšem pon kud t žší vzhledem k cenzu eĽ která na t chto
pracovištích p evládala. Stávalo se tedyĽ že noviná iĽ kte í s nacistickou myšlenkou
nesouhlasili, museli v Protektorátu psát v zájmu režimu. Tím pádem byli v očích
čtená

a ve ejnosti, na stejné úrovniĽ jako noviná i kolaborující s N meckem.
„Když jsme z vlastní zkušenosti poznali, že v protektorátním tisku, vydávaném

pod hlavičkou Národního souručenství, můžeme p es všechnu dobrou snahu učinit
žalostně málo pro opravdové zájmy národa, rozhodli se mnozí z nás dělat to cestou
ilegálního tisku.“315 Pro totéž se rozhodl i Rostislav KorčákĽ který navenek p edstíral
loajalitu v deníku VenkovĽ zatímco se mimo svou legální noviná skou činnost v noval
i té nelegální ve skupin Českého kurýra.
Cenzurní proces byl postupem času stále více d kladn jší. Stávalo seĽ že po
sepsání rukopisu bylo na základ

p edb žné cenzury vyškrtnuto n kolik celých

odstavc Ľ nebo článek nebyl propušt n v bec a nevydal se. Proces cenzury v té dob
probíhal takĽ že vedení periodikaĽ šéfredaktor či jeho zástupce provád li p ed tiskem na
textu ostatních redaktor r zné úpravy. Do toho v každé redakci byl p ítomen dosazený

Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Historie jednoho úseku protinacistického odboje let 1ř3ř až 1ř41Ľ Nevydané pam ti Rostislava
KorčákaĽ s. 45
314
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Historie jednoho úseku protinacistického odboje let 1ř3ř až 1ř41Ľ Nevydané pam ti Rostislava
KorčákaĽ s. 46
315
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Historie jednoho úseku protinacistického odboje let 1ř3ř až 1ř41Ľ Nevydané pam ti Rostislava
KorčákaĽ s. 46
313

79

cenzorĽ které články p ed vytišt ním taktéž prohlížel. Do tisku se mohl text poslat až po
další revizi v tiskovém ú ad .316
KorčákĽ jenž byl z d ív jších dob známýĽ podle svých slovĽ jako obránce
nezávislosti republiky a také prezidenta MasarykaĽ dostával schváln od vedení redakce
deníku Venkov ožehavé článkyĽ zejména ty politické. „Vzpomínám si na prvý takový
úvodník z podzimu 1939, k výročí volby dr. Háchy prezidentem republiky (obsah
zmín ného Korčákova článkuĽ jenž byl pojmenován ‚Pod Háchovým vedením‘ je
zmín n v kapitole ‚Deník Venkov a Rostislav Korčák v roce 1ř3ř‘ – pozn. autora).
Redaktor Čeněk Ježek317, který zastupoval šéfredaktora Venkova Halíka na tiskových
poradách s Wolframem von Wolmar, nacistickým šéfem protektorátního tisku, tlumočil
mi tehdy po návratu z této pravidelné porady p íkaz, že jsem určen, abych článek
napsal. Musí být zamě en proti bývalému prezidentu Benešovi a činnosti zahraniční
emigrace a musí být podepsán plným jménem autora. Je prý to rozhodnutí samého
Wolfram von Wolmar, úkol tedy musí být splněn. Kolik nočních hodin trýznivé duševní
námahy mě stálo koncipování a stylizace tohoto úvodníku!“318
V kontextu článku ‚Pod Háchovým vedením‘ napsal Korčák do výtisku Českého
kurýraĽ který byl vydán ve stejný den jako již zmín ný článekĽ odstavecĽ kterým se
nep ímo omlouvá. Vysv tloval to z pohledu českého tiskuĽ ve kterém se tehdy nacházel.
„Český list musí na německý rozkaz pod hrozbou nejost ejších represálií p inášeti
podepsané články vedoucích noviná ů proti zahraničnímu odboji. Žádáme čtená e
novin, aby si uvědomili, že jsou to články vynucené. Jsou psány proto, aby se p edešlo
úplnému ochromení grafického průmyslu, od něhož závisí existence tisíce českých lidí,
a aby se oddálilo další perzekuování národa, jež by mohlo skončit vyhubením české
inteligence.“319
Korčák m l navíc také zkušenost s tímĽ že mu byly do textu bez jeho v domí
dopsány dodatečn pasážeĽ aby výsledný článek p sobil více podlézav . Což byla
tehdejší b žná praxeĽ když byl ve vedení novin n který z noviná

kolaborující
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s nacistickým režimem. ůby se toto Korčákovi stávalo co nejmén Ľ pravideln chodil do
tiskárny p ekontrolovat sebou napsané článkyĽ zda byl text vysázen do stroje takĽ jak jej
skutečn napsal.320
Když byl jednou Korčák mimo redakciĽ využil jeho nep ítomnosti Čen k Ježek
k tomuĽ aby dopsal antisemitské urážky do článku Korčáka. Když se zpožd ním
Rostislav Korčák p išel do tiskárnyĽ jak d lával pokaždéĽ a zjistil tuto skutečnostĽ
alespoň ty nejhorší dopsané Ježkovy v ty odstranil. I p estoĽ že kv li tomu se tisk
celého čísla opozdilĽ zam stnanc m tiskárny to nevadiloĽ jelikož v d liĽ jaké je pozadí
situace. Tito zam stnanci v tu dobu navíc již odebírali n kolik výtisk Českého kurýra.
Proto i p es zákaz vstupu do tiskárnyĽ který dostal Korčák od vedení redakce Venkova
po této anabáziĽ ho zam stnanci tiskárny poušt li kontrolovat vlastní články dál.321
Na základ vynuceného jednání v legálním tiskuĽ v deníku Venkov a revuálním
časopise BrázdaĽ pracoval Korčák o to intenzivn ji na článcích do Českého kurýraĽ kde
jedin mohl vyjád it své skutečné myšlenkyĽ ač tak nemohl učinit pod svým jménem.
Díky své oficiální práci m l p ístup k mnoha neve ejnýmĽ d v rným a aktuálním
zprávámĽ čehož využíval ve prosp ch své ilegální činnostiĽ na kterou ovšem po n kolika
m sících od vydání prvního čísla Českého kurýra doplatil.

2.4.5 Zatčení a následné perzekuce Rostislava Korčáka
Bezprost edn po nástupu Reinharda Heydricha k moci stačil Korčák vydat nový
výtisk Českého kurýraĽ který se datoval k 30. zá í 1ř41. Jelikož Heydrich vyhlásil
stanné právoĽ aktivita n mecké policie se zvýšila a vydávat ilegální časopis bylo ješt
více nebezpečné. Proto se skupina okolo Korčáka a Satrana rozhodla ud lat p estávku
ve vydáváníĽ aby na sebe zbytečn nestrhla pozornost. Styk mezi členy skupiny však
p erušen nebyl.322
Korčák se s ostatními spolupracovníky ze skupiny Český kurýr pr b žn
setkával. Up ednostňoval setkání mezi čty ma očima na ve ejnostiĽ kde se jejich hovor
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o ilegální činnosti mohl lehce ztratit mezi jinými hovory a kde letmé zastavení s druhým
člov kem nep sobilo nápadn . Takto smluvenou sch zku m l i s Václavem Königem
na 18. prosince. K této sch zce ovšem nedošloĽ jelikož toho dne byl König zatčen
gestapem.323
O dva dny pozd jiĽ 20. prosince byl zatčen i Miroslav Satran.324 Korčák se tuto
informaci dozv d l v redakci Venkova od synaĽ kterého poslala Zinaida potéĽ co ji to
pov d l Satran v otecĽ Václav. Rostislav Korčák se neprodlen

vydal informovat

a varovat ostatní spolupracovníky Českého kurýra.325
Toho dne se Korčák vracel domu až po setm ní. Po otev ení dve í už na n j
čekali p íslušníci gestapaĽ kte í do té doby stihli prohledat celý byt. V n m nenašli
žádný závadný materiál. ůni p esto to Korčákovi a jeho žen nepomohlo. Nejmladší
synĽ IgorĽ byl prohlídce gestapa p ítomenĽ dva jeho starší sourozenci tou dobou doma
nebyli. Korčák stihl nejmladšímu synovi ješt

p edat dárky k Vánoc m. Mezitím

Zinaida Korčáková už byla p ipravena na cestu na policejní stanici. Korčák byl
p ekvapenĽ že gestapo cht lo odvést i jeho ženu. „Nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že by
i ona mohla být zatčena. P ed odchodem zavolala rusky na Igora, aspoň na dálku se
s ním několika ruskými větami rozloučila. Tak jsem ji viděl už naposled. Odvezli nás
každého jiným autem.“326
Rostislav Korčák byl p evezen k výslechu do Petschkova paláceĽ kde v té dob
bylo hlavní velitelství n mecké policie. Jelikož b hem vyslýchání gestapem Korčák
stále opakovalĽ že o ničem nevíĽ byl mlácen obuškem s ocelovou vložkouĽ vyhrožovali
mu a apelovali na jeho rozumĽ aby jim pov d l všeĽ co víĽ alespoň kv li rodin Ľ které by
se tak nemuselo nic stát.327
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Poté, co mu ukázali kopii Českého kurýra a prozradili mu pasáže výpov dí
Václava Königa a Miroslava SatranaĽ ve kterých byl zmiňovánĽ p estal zapíratĽ a naopak
se snažil tvrditĽ že za celým vydáváním časopisu byl pouze on a nikdo mu s touto
ilegální činností nepomáhal. Tomu p íslušníci gestapa s hlavním vyšet ujícím
komisa em Gallem odmítli uv it. Následn putoval Korčák do v znice na Pankrác.328
„Tu první noc na podlaze cely č. 166 v pankrácké věznici jsem pro bolesti
v celém těle neusnul, p ed očima se mi točila ohnivá kola. Tušil jsem, že jde
o odchlípení sítnice, že mi hrozí oslepnutí. […] Bylo štěstí, že mým druhým spoluvězněm
v cele byl Rudolf Císa , který měl už zkušenosti z výslechů na gestapu. Když jsem se mu
ve stavu skleslosti svě il se svou situací po prvním výslechu a vyslovoval obavy
z dalších, kamarádsky mi poradil, jak bych měl p i lednovém vyšet ování postupovat,
abych svedl gestapo na falešnou stopu.“329
Spoluv zeň Císa Korčákovi poradilĽ aby na sebe p iznal jen n kolik málo
informacíĽ které gestapo už v d lo od jiných lidí a ty ostatníĽ mnohem závažn jší
informaceĽ nav sit na osoby vymyšlené. Kv li vánočním svátk m bylo další
vyšet ování a vyslýchání odloženoĽ Korčák m l tedy prostor si svou další výpov ď
promyslet, tak jak mu Císa doporučil.330
P i dalším výslechu tak m l Rostislav Korčák vše promyšleno. UvedlĽ že za
Českým kurýrem stály dv osobyĽ které znal pouze krycím jménem. Následn tyto dv
smyšlené osoby popsal. Pro lepší zapamatování k dalším p ípadným výslech m popsal
první osobu podle obličeje a postavy vyšet ujícího komisa e GallaĽ toho druhého podle
noviná e Vladimíra Ryby.331 Ten byl v té dob

šéfredaktorem Národní práce

a kolaborující s nacistickým N meckem.332
Gestapo Korčákov smyšlené výpov di uv ilo a k dalšímu zatýkání ve skupin
Českého kurýra nedošlo. Pro zmatení vyšet ujících sepsal v cele pankrácké v znice na
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toaletní papír další číslo Českého kurýra. Vyšlo tak celkov 26. číslo ilegálního časopisu
Český kurýr. Stalo se tak z iniciativy spoluv zn Císa eĽ který rukopis propašoval
v motácích své spolupracovnici v odbojové skupin RU-DůĽ Majce KremlovéĽ aby jej
následn na stroji rozmnožila a rozhodila na ve ejnosti.333
Korčák společn s Císa em ješt ve společné cele sepsali depešiĽ ve které se
protestovalo proti mučení v zň a také se v ní hrozilo nacistickému vedení represáliemi.
Poté co se ji poda ilo propašovat ven zašitou v prádleĽ m la být odeslána do Moskvy
Bohuslavu Vrbenskému. Začátkem února 1ř41 byl Císa

transportován do

Mauthausenu.334 Následn p ežil i další koncentrační táborĽ Dachau. Po válce se aktivn
zapojoval do akcí Svazu protifašistických bojovník .335
I když Korčák svou výpov dí svedl vyšet ování jiným sm remĽ tak p esto žil
v obavách a nap tíĽ že se bude muset konfrontovat s n kterým ze spolupracovník
Českého kurýraĽ nap íklad s Miroslavem Satranem či Václavem KönigemĽ kte í byli
odvedeni gestapem d íve než on. Pro p ípadĽ že by n mecká policie p išla na Korčákovu
vymyšlenou výpov ďĽ nehodlal se jí vzdát a cht l pokračovat ve stejném p íb hu dál.
„Déle než rok, jsem si den, co den, větu po větě, zpaměti opakoval německy svou
výpověď a promýšlel všemožné situace, které ve vyšet ování mohly ještě nastat.
Nenastaly.“336
V pr b hu v zn ní na Pankráci se snažil Korčák najít zp sobĽ jak by se mohl
dostat ke zprávám a informacím z venku. Na Císa v popud zažádal o kancelá skou
práciĽ kterou mu začátkem února 1ř42 p id lili. Bývalý redaktor Venkova m l p ekládat
a zapisovat obratem do psacího stroje zprávy v n mčin Ľ které n mecká policie
zachytila ve zpravodajských sítích r zných odbojových skupin. „Byla to úmorná práce,
zvláště když nade mnou po ád stála agentka, kterou jsem poznal p i zatýkání v našem
bytě. […] Večer po té celodenní robotě v kancelá i gestapa jsem byl nervově úplně
vyčerpán. Byl to první a zároveň poslední den mého hausarbeitování. Druhého dne jsem
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p estal vidět. Bylo to p ibližně šest týdnů po prvém večerním výslechu, kdy p i bití do
hlavy mi byla poškozena oční sítnice.“337
Po oslepnutí požádal Korčáka v zeňského léka eĽ aby byl poslán do nemocnice
na operaci. Jakmile mu byl vyšet en zrakĽ putoval do Všeobecné nemocnice na
n meckou oční klinikuĽ kde byl dvakrát bezúsp šn operován. B hem čty m síc Ľ které
pobýval v nemocniciĽ byl nep etržit

hlídán strážníky z pražského policejního

editelství. N kte í z nich se po čase odhodlali dát Korčákov rodin na v domíĽ jaký je
jeho zdravotní stav. Následn za ídiliĽ že ho jeho synové mohli na klinice jednou spat it
z dálky a jeho bratrĽ Jaromír Korčák, s ním po každé operaci mohl na chvíli
promluvit.338
Den po vyhlazení Lidic byl Rostislav Korčák na p íkaz gestapa p evezen zp t do
v znice na Pankráci. Ve vazb

gestapa v pankrácké v znici strávil celkem deset

m síc .339 Dne 23. íjna 1ř42 byl Korčák p evezen do Malé pevnosti v Terezín

340

, kde

byl na p íkaz pražského gestapa umíst n do samovazby. B hem první noci mu jeden
z hauarbeiter p ečetl moták od jeho ženy ZinaidyĽ která byla v Malé pevnosti taktéž
v zn na. Od té doby prob hla motáková korespondence mezi Zinaidou Korčákovou
a Rostislavem Korčákem ješt n kolikrát.341 Manželka KorčákaĽ Zinaida, byla začátkem
února transportována z Terezína do koncentračního tábora Osv timĽ kde 7. b ezna 1ř43,
ve v ku 47 letĽ zem ela.342
K v zn ní a útrapám v zn ní v terezínské samovazb napsal Korčák báseňĽ která
mu byla po válce vydaná na titulní stran Svobodných novin.
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„Mám hlavu zp íma
Pět kroků zvolna podél stěny
a opět těch pět nazpět.
Nevidím na svět.
Jsem uvězněn a oslepený.
Sta dní tak jdu po stejném místě
a po zdi rukou tápu.
Tu teprv chápu.
Že boží mlýny melou pomalu a jistě.
Lev neshýbá se uvnit klece,
ať p ijde léto, nebo zima.
Mám hlavu zp íma.
Kdo vytrvá, ten dočeká se p ece!“343
Korčák byl v Malé pevnosti Terezín dohromady 1Ř m síc .344 Poslední rok
pobýval na hromadné cele pro nemocné v zn Ľ než byl na začátku kv tna 1ř44 poslán
do koncentračního tábora Mauthausen. V n m byl umíst n do odd lení pro nemocné
a neschopné práce.345
Rozdíl mezi Terezínem a Mauthausenem zažil v Korčák p edevším v prost edí
a kontaktu se spoluv zni. Zatímco v Terezín byli v tšinou političtí v zniĽ zpravidla
ČešiĽ v Mauthausenu se Korčák musel naučit žít pospolu s kriminálními zločinci všeho
druhu. „Každý si dokáže p edstavit, jaká to byla těžká situace pro nevidomého, fyzicky

KÖPPLOVÁĽ B. – JIRÁKĽ J. – ŠÁDOVÁĽ EĽ CEBEĽ J.Ľ KRYŠPÍNOVÁĽ J. Slovník odpov dných
redaktor a šéfredaktor legálního českého denního tisku v letech 1ř3ř až 1945. Praha: Matfyzpress,
2007, s. 66. ISBN 978-80-86732-96-1.
343
KORČÁKĽ R.Ľ Mám hlavu zp íma. Svobodné novinyĽ Sdružení kulturních organizacíĽ Praha. 1ř45Ľ r.
1Ľ č. 13Ľ s. 1
344
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 14ŘĽ signatura
Rostislav KorčákĽ M j životopisĽ ř. června 1ř51Ľ s. 2
345
Národní archiv Praha ĚNůPěĽ ůrchiv Syndikátu noviná Ľ Praha ĚůSYNěĽ karton 1235Ľ inventární číslo
3Ľ Historie jednoho úseku protinacistického odboje let 1ř3ř až 1ř41Ľ Nevydané pam ti Rostislava
KorčákaĽ s. 73
342

86

bezmocného politického vězně v tomto tábo e smrti, kde i zdraví a silní byli neustále
vydáni záke ným smrtelným nebezpečím.“346
Mezi všemi spoluv zni m l Korčák št stíĽ že se našlo n kolik z nichĽ kte í mu
ob tav pomohli v t žkých chvílích v zn ní. „Byl tu kolektiv, nevím kolika lidí, jehož
členové mi byli oporou, chránili mne od cesty do plynu, od zimy a hladu, kte í svým
p íkladem statečnosti a nesobeckosti mi dávali sílu. Vím, že bych nebyl vyvázl, nebyl se
dočkal svobody, kdyby i uvnit drátů koncetráku nebylo už silného hnutí aktivní
protifašistické solidarity, kdyby tu nebyla působila a život vězňů nepostižitelně
ovlivňovala uvědomělé síly ilegální komunistické strany. Že jsem p ežil Mauthausen, za
to vděčím p edevším právě ochraně a pomoci soudruhů z tohoto organizovaného
podzemního hnutí.“347
B hem druhé sv tové války se tak začínal dít v Rostislavu Korčákovi p erodĽ
kdy p vodn masarykovec a podporovatel agrární strany se postupn stávalĽ na základ
zážitk z mezi let 1ř3ř až 1ř45Ľ komunistou. Dovršení tohoto p erodu nastalo až po
nástupu Rostislava Korčáka do Zem d lských novin.

2.5 Rostislav

Korčák

v redakci

Zemědělských

novin

po

nástupu KSČ k moci – vstup do Komunistické strany
Československa, nositel komunistické ideje, žurnalista
v Zemědělských novinách
N kolik dní po skončení války byl Rostislav Korčák dopraven zp t do vlastiĽ
kam p ijel 1ř. kv tna 1ř45 transportem osvobozených v zň .348 Stejn jako n kte í jiní
v zni i Korčák pocítil po návratu dom

tzv. trojí pocitĽ radost z konce války

a vybojované svobodyĽ smutek ze ztráty blízkých lidíĽ kte í zem eli b hem
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n kolikaletého válečného konfliktu a pocit zodpov dnosti za sv j poválečný život a také
budoucnost Československa.349
Korčák se vrátil z koncentračního tábora na svou p vodní adresuĽ kde bydlel
p ed svým zatčenímĽ tedy do bytu v Kodaňské ulici č. 32 ve Vršovicích v Praze.350 Tam
se také shledal se svými t emi synyĽ kte í válku p ečkali bez úhony. T m bylaĽ po dobu
nep ítomnosti rodič Ľ oporou ůnna VronskáĽ manželka Karla Vronského.351
Po návratu do Prahy začal Korčák ešit praktické v ci. Vzhledem ke svému více
než čty iceti m síčnímu v zn ní nem l po celou dobu žádný p íjem pen z a jeho
redakční práce v Novin byla p erušena ze dne na denĽ a tak požádal tyto vydavatelské
podniky o úhradu ušlého zisku. Ve vydavatelských podnicích Novina ovšem neusp l
a ztráta výd lku od roku 1ř42 do roku 1945 mu tak nebyla uhrazena.352
Kv li nedostatku financí zažádal Národní výbor o hmotnou výpomocĽ které se
mu dostaloĽ ovšem nikoliv v maximální podob . Od Národního výboru obdržel oblek
a n kolik kus prádlaĽ což pro Korčáka a jeho t i syny nestačiloĽ proto požádal ješt jiné
organizace o další v ciĽ jako nap íklad o zimní kabát pro sebe a pro nejmladšího synaĽ
teplé rukavice a punčochy. Krom

toho žádal o p id lení rozhlasového p ístroje

a psacího strojeĽ které mu byly zabaveny. Nejd ležit jší položkou však i p esto byla
žádost o p íd ly potravin.353
Po p ivyknutí na nové poválečné pom ry nastoupil Rostislav Korčák od
1. června 1ř45 do redakce Zem d lských novin.354 Periodikum Zem d lské noviny
vzniklo po druhé sv tové válce a postupem času se z p vodního plánu hájit zájmy
rolnictva stalo nástrojem propagandy Komunistické strany Československé,355 čehož
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byl součástí i Korčák. Ten vstoupil do KSČ v zá í 1ř45356Ľ tím se tak dokonal p erod od
masarykovce ke komunistovi. „Teprve po návratu do vlasti, když jsem poznával
teoretické základy revolučního socialismu a jako redaktor Zemědělských novin pomáhal
jej uplatňovat v praxi v p ípravě socialistické p estavby vesnice, dovršil se můj proces a
já p ijal opravdově, bez vnit ních výhrad a pochyb materialistický světový názor.“357
Už jako zam stnanec Tiskových podnik

českých zem d lc

byl p ítomen

jednomu z nejd ležit jších poválečných soudních proces v historii Československa.
Ten byl veden mimo jiné hlavn proti bývalému p edsedovi vlády Rudolfu Beranovi.358
Korčák v n m figuroval jako jeden ze sv dk . Podílel se tak na soudním ízeníĽ p i
kterém byl Rudolf Beran odsouzen ke dvaceti let m t žkého žalá e.359
Na soudní proces Korčák nijak speciáln nepoukazovalĽ ani tehdyĽ ani poté. V té
dob

již byl v Zem d lských novinách odpov dným redaktorem a vedoucím

vnitropolitické rubriky.360 V t chto funkcích psal pod svým jménem o komunistickém
p evratu v roce 1ř4ŘĽ za který se maximáln postavil. Ve svých článcích v té dob
vychvaloval ůkční výbory Národní fronty.361 „V celém tom p ekvapivě spádném, ale
logicky skloubeném a incidenty nerušeném sledu událostí od 20. února nejde o nic více
a o nic méně, než o generální očistu a obrození v Národní frontě, aby s novými silami
bez odkladů mohla splnit historické budovatelské úkoly podle jednotné vůle většiny
národa. Kdo má oči k vidění a uši k slyšení, mohl se už z dosavadního průběhu této
ozdravné akce p esvědčit, že ani jeden z těch, kte í stojí za tímto děláním po ádku,
nechce bratrovražedný boj, bratrskou jednotu všech potivých lidí práce, že žádný z nich
nechce bourat demokracii, ale naopak demokracii upevnit a opevnit proti zvratům
a rozvratu.“362
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Již po dokonaném únorovém p evratu napsal KorčákĽ že „vývoj událostí tohoto
týdne byl celému národu, ale hlavně zemědělskému lidu vysokou politickou školou. Byl
tu podán skvělý důkaz, co dokáže pracující lid, postupuje-li jednotně a nekolísavě a je-li
cílevědomě organizován pod praporem vyšší politické ideje.“ Oceňoval tak sílu
d lnictva ve spojení s rolnictvemĽ jež jsou pravou ukázkou skutečné demokracie.363
Ve stejném článku se Rostislav Korčák vyjád il i k lidem, kte í nevyznávali
totožnou filozofii jako Národní frontaĽ ty pak p irovnával k podvratným živl m. Tito
podvratní živlovéĽ které ovšem ve článku p ímo neoznačujeĽ m li b hem t etí republiky
záke n pracovat proti republice. „To je tak závažné poučení, že se z něho musejí vyvodit
všechny důsledky. Proto je den v nové vnitropolitické situaci prvním p íkazem, aby se
v této vrstvě, odkud vycházely všechny ty podvratné, brzdící a ochromující akce proti
lidově demokratickému budování, provedlo generální vyt ídění a rozkládané živly se
nemilosrdně vy adily z účasti na politické moci.“364 K tomu Korčák doplnilĽ že
„rozvratníci byli sraženi, ale ne doraženi.“365
Po letech útisku v područí nacistického N mecka m la český národ spasit
komunistická p edstava demokracieĽ a práv tomuto novému vládnímu smýšlení Korčák
pln d v oval. Na podporu tehdejší filosofie společnosti inklinující ke komunistické
myšlence využil i prvního československého prezidenta Masaryka. „Byl to T. G.
Masaryk, který ekl, že nynější kapitalistický společenský ád je jednostranný a každá
jednostrannost musí d íve nebo později končit. […] Mravní hodnoty nynějšího p evratu
jsou právě v tom, že dokázal zralost lidu k iniciativnímu rozhodování o základních
věcech republiky, že prokázal obrannou a akční sílu demokracie, op ené o nejširší
pracující vrstvy.“366
Korčák tak nepochyboval o tomĽ že by MasarykĽ který byl v té dob více než
deset let po smrti, s tehdejším vývojem politiky a společnosti souhlasil. „Neoctli jsme se
tím v rozporu s Masarykovým chápáním živé demokracie a s jeho humanitním
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programem, naopak všechno to je v souhlase s věrností k masarykovské tradici
a plněním odkazu prezidenta Osvoboditele.“367
Na základ své aktivní noviná ské činnostiĽ zejména v prvních m sících roku
1ř4ŘĽ obdržel Korčák n kolik významných vyznamenání. Prezident Gottwald mu ud lil
ješt téhož roku

ád 25. února 1ř4Ř II. stupn a Vyznamenání za zásluhy o výstavbu

státu. Za prezidentování p edchozího prezidenta BenešeĽ získal Korčák ocen ní za svou
práci ve skupin Český kurýrĽ a to Státní cenu v oboru tisku za noviná skou činnost
v ilegalit .368
Krom redakční práce v Zem d lských novinách se velmi činn podílel také na
redigování časopis ZpravodajĽ Práce invalid Ľ Zora a Elán. V t chto časopisech Svazu
československých invalid Ľ jehož byl členemĽ pracoval mezi lety 1ř4ř až 1ř71. Redakci
Zem d lských novin opustil roku 1953,369 zatímco z pozice odpov dného redaktora
a vedoucího vnitropolitické rubriky odešel již v roce 1952.370
V rným zastáncem komunistické ideje z stal Korčák až do konce života. Bývalý
redaktor Slovenského VýchoduĽ deníku Venkov a hlavní osoba Českého kurýraĽ
Rostislav Korčák, zem el po t žké nemoci dne 2ř. července 1řŘ4 ve v ku ř0 let.
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3 Závěr
D jiny jsou vždy tvo eny samotnými lidmi a nezáleží na tomĽ o kterou dobu se
jedná, v jaký čas tomu je či na kterém míst se tak d je. V kontextu s československými
d jinami, jako byl proces založení Československé republikyĽ okupace Československa
nacistickým vojskemĽ druhá sv tová válkaĽ nebo komunistický p evrat v roce 1948,
pomohl k jejich utvá ení i Rostislav Korčák. P ičinil se o to tímĽ že o všech t chto
momentech a mnohých dalšíchĽ informoval čtená e skrze své články. Ty byly vydávány
v periodikáchĽ ve kterých p sobil b hem své dlouhé noviná ské kariéry.
Ve své práci jsem se zabýval osobností Rostislava KorčákaĽ noviná e a publicisty.
Mým cílem bylo zmapování Korčákova osobního i profesního života od jeho narození
až po úmrtí. Snažil jsem se tak vypracovat co nejkomplexn jší profil tohoto noviná eĽ
kterému se doposavad nev novala žádná samostatná publikace.
Poté, co se Korčák podílel na zakládání prvního východoslovenského deníkuĽ
redigování pražské redakce Slovenského denníku a posléze deníku VenkovĽ byl život
Rostislava KorčákaĽ stejn

jako životy ostatních lidí v té dob Ľ narušen d sledky

Mnichovské dohody. Události jako okupace nacistickým N meckemĽ vyhlášení
Protektorátu Čechy a Morava, a nakonec i druhé sv tové války významn ovlivňovaly
osudy českého obyvatelstva. Korčák se rozhodlĽ že nebude pouze p ihlížet utiskování
Čech na jejich vlastním územíĽ a tak společn s Miroslavem Satranem založil ilegální
skupinu Český kurýrĽ která vydávala stejnojmenný časopis.
Tato skupina nevznikla z popudu žádného tehdy aktivního či bývalého účastníka
politického d ní. Nestála za ní žádná politická ani jiná organizace. ůni nebyla založena
z podn tu již tenkrát existujícího útvaru protinacistického odboje. Český kurýr vzniknul
z vlastní iniciativy dvou muž Ľ kte í m li na výb r. M li na výb rĽ zda budou žít
v bezpečí Ěačkoliv pouze relativnímĽ jelikož tehdejší životní podmínky v Protektorátu
moc prostoru pro bezpečný život nedávalyě a vyčkajíĽ jak válka dopadneĽ nebo se
pokusí vyvinout aktivituĽ kterou by p ípadn pomohli k obnov českého státuĽ či
alespoň znep íjemnili práci nacist m v Protektorát .
Rostislav Korčák si vybral tu druhou možnost. Zapojil se do odbojové činnosti
a psal protifašistické články do Českého kurýraĽ který pak společn se spolupracovníky
distribuoval dál. N kte í členové skupiny byli za svou ilegální činnost popraveniĽ
n kte í p ežiliĽ aniž by se na n p išlo, a n kte í byli zatčeni a perzekuováni gestapem,
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což byl i Korčák v p ípad. Ten vinou krutých výslech p išel o zrak. Už jako nevidomý
byl transportován do koncentračního tábora Terezín a po n kolika m sících odtamtud
putoval do MauthausenuĽ kde p ežil i díky péči a pomoci bývalých člen
protifašistického odboje.
Po druhé sv tové válce nastoupil jako redaktor do redakce Zem d lských novin
a stal se členem Komunistické strany Československa. Z pravicového noviná eĽ který se
p i prezidentské volb v roce 1ř35 ve ejn zastal Edvarda Beneše Ěkonal tak navzdory
rozhodnutí agrární stranyĽ která ovšem Korčáka de facto zam stnávalaě se stal
noviná emĽ který obhajoval politiku KSČ. Na rozdíl od ady ostatních tak ovšem učinil
na základ

svých dosavadních životních zkušeností. Do Komunistické strany

Československa tak vstoupil nezištn Ľ bez žádného úmyslu prosp chá ství. Byl
p íkladem člov kaĽ který byl opravdu p esv dčen o tomĽ že zm nuĽ s níž p išla KSČĽ
Československo skutečn pot ebovalo.
Nejen fyzickéĽ ale i psychické následky z výslech a koncentračních tábor Ľ si
s sebou Korčák však nesl až do konce svého života. Jak vzpomínala jeho vnučkaĽ Ji ina
KorčákováĽ se kterou jsem m l možnost si korespondovatĽ byl její d deček velice citlivý
člov k. O druhé sv tové válceĽ o odbojiĽ o výsleších na gestapuĽ ani o dob strávené
v koncentračních táborech se odmítal po válce bavit. Na toto téma bylo navíc v rodin
embargo. Rodiče Ji iny Korčákové p ed ní dokonce schovávali veškerou literaturu
týkající se koncentračních tábor .
Korčák se nakonec navzdory všem životním útrapám dožil velmi vysokého v ku.
S osobou Rostislava Korčáka ztratil český národ jednoho z význačných českých
noviná

20. století a odbojá

za druhé sv tové válkyĽ o kterém se doposavad p íliš

nemluvilo.
Jeho život nebyl do současné chvíle p íliš zmapován. Proto v ímĽ že tato
diplomová práce v nující se osobnosti Rostislava KorčákaĽ vyplní mezeru ohledn
faktografických údaj o tomto noviná i a publicistovi. Taktéž v ímĽ že má práce bude
p ínosem pro další badatele zabývající se žurnalistikou 20. století a bude jim p ípadn
nápomocna p i následujícím studiu tohoto oboru.
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4 Summary
History is always made by people, and it does not really matter in what time period,
when, or where it is happening. Czechoslovakian historical events such as, the founding
of the Czechoslovak Republic, the Nazi occupation or the Communist coup in 1948,
were formed by many incidentsĽ and Rostislav Korčák was one of the individuals who
helped to contribute to the whole process. Throughout his lifeĽ Korčák has published
articles where he informed Czechoslovakian people about all the events that were
happening. Those articles used to be published in journal where he worked for a long
period of time.
Rostislav KorčákĽ journalist and publicistĽ is the main topic of my Diploma thesis.
My goal was to find out as many information as I could about Korčák`s not only
professional, but also personal life. I tried to work on his detailed and complex profile
since there is not any similar publication connected to his name.
After that Korčák helped to establish first daily newspapers in Eastern SlovakiaĽ
redacted in Slovak Daily on Prague, his life was influenced by consequences of Munich
Agreement. Historical events such as the Nazi occupation, Protectorate of Bohemia and
Moravia and the World War II finally, were also one of the biggest impacts on
Czechoslovakian history. Korčák`s disagreement with the situation led to creation of
illegal group called the Czech Courier which he established together with Miroslav
Satran.
The group was not made by any politician or other active member in politics. The
Czech Courier was truly formed by two men who had a choice. They could either
choose to live safe and peaceful life (even though, there was nothing even remotely
close to peace during the period of Protectorate Bohemia and Moravia), or they could
choose to fight and help to protect Czechoslovakian country.
Rostislav Korčák chose the second option. He joined to national resistance and
contributed with his anti-nazi articles which he distributed with his colleagues. Some of
the members of the group were executed, some of them survived, and the rest was send
to jail and persecuted later on in front of the Gestapo which was also Korčák`s case.
Due to horrendous interrogationĽ Korčák lost his sight. Later on, he was transported to
Concentration Camp in TerezinĽ and after few months Korčák was send to ManthausenĽ
where he survived thanks to a help that came from members of anti-nazi resistance.
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After the World War II, he joined the Communist Party and worked as a journalist
in the Zem d lské noviny. KorčákĽ thoughĽ could never get over his past gruesome
experiences from concentration camps. Ji ina KorčákováĽ his granddaughter that
I contacted for purpose of my thesis, shared some information about her grandfather`s
life. She mentioned that Korčák was a very sensitive manĽ but she was not willing to
share the information that had any connection to the time he spent in camps and
throughout the war. This just was not a topic that the family talked about. Ji ina`s
parents even hid all the literature related to this subject.
KorčákĽ despite his tragic life experiencesĽ lived for a long time. With loss of Rostislav
KorčákĽ Czech history lost one of the most important journalist of the 20th century.
Until now, there is not enough publications that would describe his life. According to
thatĽ I hope that my thesis which was dedicated to Rostislav Korčák brings some of the
missed or forgotten information that could fill in the blanks. I believe, my work will
help others who are interested in journalism of the 20th century to get better
information, and I also hope to improve the studies of this major.
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