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Anotace 
Tématem této práce je rozbor komunikace soukromé lokální značky v období třetí 

republiky na případové studii rodinného podniku z rokycanského regionu. Cílem 

práce bylo zjistit a pojmenovat na základě sebrané archivní dokumentace (etikety, 

novinové inzeráty, reklamní letáky) dobový tlak na jednání podnikatelů v tomto 

složitém období, které se zásadně lišilo od první republiky. 

 

Annotations 

This bachelor’s thesis is focused on the communication of a small local brand during 

the third republic using the case study of the family business from Rokycany region. 

The aim was to find out and evaluate a level of pressure on enterpreneurial activity by 

studying original documentation from this period (labels, newspaper advertisements, 

leaflets). 
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Úvod 

  
Třetí republika, označovaná jako republika pretotalitní, je historicky složitým 

obdobím, které možná raději vnímáme pouze jako krátkou tranzitní periodu mezi 

totalitami. Její hodnota v životech našich rodin je přitom neuvěřitelně vysoká. 

Tyto tři roky se staly posledními barevnými okamžiky před čtyřiceti lety 

socialistické šedi a ovlivňují naši mentalitu dodnes. 

V lokálním měřítku se mnohdy jedná o nedostatečně prozkoumanou epochu. Naše 

obecné vědomosti o ní jsou poměrně omezené i proto, že není k dispozici dostatek 

zdrojů, a pamětníků, kteří by mohli detailněji vyprávět, ubývá. Přinesla počátky 

znárodnění, tedy přechod k ekonomice řízené státem i změnu v národnostním 

rozložení, které bylo na počátku ještě velice pestré, na konci vidíme stát bez 

menšin Němců, Maďarů a se značně omezenou menšinou Židů. Mnoho rodin si z 

tohoto období nese trauma dodnes a hledí na ukradenou perspektivu svobody jako 

na ránu do zad, která se nikdy nezacelila. 

Přesto se i v nejednoduchém čase našli podnikatelé, kteří zvládli v krátkém 

rozmezí založit novou prosperující firmu, jejíž význam přesahoval region. Jedním 

z nich byl i Rudolf Poborský, zakladatel rokycanského lihovaru a talentovaný 

obchodník. Jeho příběh je ideální pro zobrazení firemní komunikace v daném 

období, protože firma fungovala pouze za třetí republiky a nenesla si s sebou 

vybudovanou „image“ z předchozích let. Rudolf Poborský byl prototypem 

prvorepublikového podnikatele s odvahou a světovostí, která se na malém městě 

nemohla ztratit. Noblesa, umění přesvědčit i bavit se, od mládí jasná podnikatelská 

vize a zároveň snaha pomoci lidem v nouzi v komplikovaném poválečném období 

byly však následně považovány za provokaci. 

Podnikání se v beztřídní společnosti ocitlo na černé listině, a stalo se majetkem 

lidu

 

Socialismus si vytvořil třídního nepřítele, kterého bylo třeba odstranit, aby 

společnost mohla prosperovat. Tak se z prominentních občanů staly černé ovce, 

jejichž vyčlenění z většiny znamenalo často stigma i pro budoucí generace. Po 

válce, kdy se celá společnost měnila k nepoznání, však tito podnikatelé ještě 
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věřili, že svými postoji k zákazníkům mohou udržet své podniky v chodu a že mír 

přinese novou příležitost k ekonomickému růstu a prosperitě. 

Práce nemá za cíl poskytovat hluboký historický exkurz a její historická část má 

pouze dobarvit pocity podnikatele, který se snaží přenést svůj podnik nelehkým 

obdobím. Původní beletristická historická literatura z tezí je rozšířena o 

plnohodnotné zdroje.  

Po přehodnocení literatury v tezích vzhledem k tématu mé bakalářské práce, jsem 

několik knih týkajících se dějin reklamy vyřadil a nahradil je jinými tituly. Tyto 

knihy mě sice uvedly do tématu, ale k hlubšímu pochopení dané doby nepřispěly. 

Jakým způsobem bojovali podnikatelé proti nepříznivé politické situaci, která se je 

pokusila naprosto vymazat? Firemní komunikace musí být v takových chvílích 

logicky odlišná. I nyní můžeme sledovat politizaci některých značek. Dnes se však 

jako dříve ukazuje, jak je pro značku důležité stát za něčím nebo proti něčemu.  
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1. Teoretická část 

1.1 Historický kontext třetí Československé republiky1 
  

Konec války přinesl jistou naději na obnovu suverenity Československého státu. 

Část populace doufala, že by mohlo dojít k návratu nějaké obnovené formy první 

republiky, přestože velké procento společnosti cítilo zklamání z neschopnosti 

vyřešit sociální problémy spojené s první světovou válkou2 či velkou 

hospodářskou krizí, která vypukla v roce 1929.3 Sociální politika byla v té době 

hojně přenechávána v rukou dobrovolné péče, již stát finančně podporoval.4 I díky 

této skutečnosti část obyvatel doufala ve změnu, kterou jim podle jejich 

interpretace mohla přinést právě volba levicových stran. Příklonu k východní části 

Evropy napomáhal i fakt, že se západní mocnosti odvrátily v rámci Mnichovské 

dohody5 zády k Československé republice ještě před počátkem druhé světové 

války. Kvůli této skutečnosti panovala částečně na našem území nálada zaměřená 

proti západnímu světu. Nic na tom nezměnil ani fakt, že válečné osvobozování 

probíhalo souběžně ve dvou liniích, z východu prostřednictvím vojáků SSSR a ze 

západu pomocí vojsk USA.6 Stalin tak získal sympatie československých 

obyvatel. Cílil na ně již před koncem války, například v průběhu Jaltské 

konference, kde si de facto rozdělil se západními mocnostmi vliv nad střední 

Evropou.7 Posledním, nejdůležitějším bodem, který pak komunistické straně 

pomohl na konci třetí republiky nastolit přes čtyřicet let trvající vládu, bylo 

utvoření poválečné koalice mezi Edvardem Benešem a Klementem Gottwaldem 

v dubnu 1945,8 a to prostřednictvím jejich emigračních vlád. Vznikl vládní 

program, který KSČ chápala jako předstupeň své moci. 

                                                 
1 Příloha č.47 
2 POTŮČEK, Martin. Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Praha: Karolinum, 
1998. ISBN 80-7184-622-8., str. 24-26 
3 RÁKOSNÍK, Jakub a Jiří NOHA. Kapitalismus na kolenou: dopad velké hospodářské krize na 
evropskou společnost v letech 1929-1934. Praha: Auditorium, 2012. 20. století. ISBN 978-80-
87284-29-2., str. 63 
4 POTŮČEK, Martin. Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Praha: Karolinum, 
1998. ISBN 80-7184-622-8., str. 24-26, str.15 
5 KURAL, Václav. Češi, Němci a mnichovská křižovatka. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-
0360-8., str.147-154 
6 NĚMEČEK, Jan. Kapitoly z osvobození Československa 1945. Praha: Academia: Mafra, 2017. ISBN 
978-80-200-2781-8., str.60-64 
7 KVAČEK, Robert. Mezinárodní konference 1943-1945: dokumenty. Praha: Svoboda, 1985. 
8 KROLL, Rudolf. Gottwald a jeho doba. Praha: XYZ, 2019. ISBN 978-80-7597-561-4., str. 124 
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Během války se v rámci levicového odboje projevovaly zpočátku především jiné 

politické strany než komunisté. Ti se přidali až později. Rozkazy, které přicházely 

z Moskvy, totiž zpočátku nařizovaly nenarušovat jednání mezi Stalinem a 

Hitlerem. Díky tomu, že se do odboje připojili komunisté později, dokázali přežít 

do dalšího období, a na troskách demokratických stran vystavěli postupně silný 

lidový aparát. Z války tedy vystupuje komunistická strana jako nový a velmi silný 

hráč s podporou zahraniční velmoci.9 

Vyvlastnění bylo zakomponováno do všech odbojových politických vizí. Každá 

skupina vnímala potřebu zestátnění majetku občanů německého původu, ale názor 

na soukromé podnikání se výrazně lišil. Klasické prvorepublikové strany 

sjednocené v Politickém ústředí věřily, že zestátnění majetku nemá smysl, protože 

systém před válkou dobře fungoval. Pravda byla ovšem taková, že téměř žádné 

ekonomické uspořádání nebylo připraveno na Velkou hospodářskou krizi v roce 

1929. Další organizací v odboji byl Petiční výbor Věrni zůstaneme, který se stavěl 

za zestátnění velkých podniků, ale menší živnostníky chtěl zachovat. Jejich vize 

zestátnění klíčových průmyslových odvětví byla zrealizována v roce 1945, na 

jednu stranu proto, že se jednalo o návrh blízký sociálním demokratům, a na 

druhou stranu proto, že to byl kompromis mezi komunisty a prvorepublikovými 

„tradicionalisty“. Situace byla detailně řešena už v exilovém prostředí. Londýnský 

a moskevský odboj utvářely dvě ideově odlišné politické základny. Nejednalo se 

však o zcela rozdílné názory. 

Podepsání československo-sovětské dohody o přátelství v roce 1943 jasně načrtlo 

poválečný hospodářský vývoj.10 V pozdějších smlouvách byla jasně zakotvena 

nacionalizace hlavních průmyslových závodů.11 Roku 1944 nastává zklamání ve 

vztahu k SSSR, protože Stalin přijímá delegaci Slovenského štátu. Začíná se 

rýsovat rozdělení ČSR do dvou celků. Slovensko by připadlo Sovětům a Čechy 

                                                 
9  JUDT, T.: Poválečná Evropa: Její historie od roku 1945: Prostor, 2017. ISBN: 978-80-7260-368-

8, str. 63- 70 
10 105/1963 Sb. Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a 
poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických 
republik | Aktuálne znenie. Ekonomické právne informácie [online]. Copyright © S [cit. 
13.05.2020]. Dostupné z: https://www.epi.sk/zzcr/1963-105 
11 KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti 1948-1960: Venkov. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2013. ISBN 978-85-8275-155-3, str. 91-95 
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západním velmocem. Beneš věřil, že s rodícím se východním blokem sdílí 

hodnotu demokratických socialistů. Ze známého politického vývoje je zřejmé, že 

nebyl sám, kdo si myslel, že tyto neradikální ideje dají vzniknout diametrálně 

odlišné podobě východního bloku.12 Podobný průběh situace měla většina 

středoevropských států, jejichž pád do spárů Sovětského svazu započal v 

prezidentských režimech. 

Základním kamenem budoucí politiky se stal Košický vládní program13 sestavený 

v roce 1945. Byl podepsán v Moskvě, kde se sešla exilová vláda s vedením 

moskevské KSČ v čele s Klementem Gottwaldem. Tento sněm znamenal úplný 

konec možnosti návratu k první republice. 

Sdruženým orgánem pro politické strany byla tzv. Národní fronta Čechů a 

Slováků, která s drobnými změnami v názvu fungovala až do roku 1990.14  Značné 

omezení moci pravicových stran v tomto seskupení z roku 1945 bylo dalším 

ukazatelem budoucího směřování. Ve vládě zůstaly především národní socialisté 

(ČSNS) nebo sociální demokraté (ČSD). Komunisté si svou pozici upevňovali 

hned dvěma politickými subjekty, a to komunistickou stranou českou a 

komunistickou stranou slovenskou.  Z vysoké politiky byla odstraněna hnací síla 

první republiky, podnikatelé. Například agrárníci, kteří reprezentovali střední 

podnikatele a malorolníky. Tyto strany po válce vnímané jako zodpovědné za 

fašizaci společnosti musely být odstaveny.15 Častá iluze, že ostatní strany v 

opozici byly pravicově konzervativní a neměly v plánu celospolečenské změny, je 

velmi naivní a neuvážená, vezmeme-li v potaz dobovou situaci. Většina 

politických subjektů a jejich představitelů směřovala doleva. 

Po vítězství spojenců nad Německem se levicové myšlenky dostávaly do 

povědomí většího množství populace. SSSR vystoupil z války jako jeden z vítězů. 

Pro mnoho lidí to byl důkaz, že marxismus má šanci na reálnou existenci. Po válce 

se jasně projevilo, že stát musí minimálně v krizových situacích zasahovat do 

ekonomického chodu země. V tomto bodu získalo na západě velkou sílu myšlení 

                                                 
12  VEBER, V.: Osudové únorové dny: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN: 978-80-
71069416., str. 10-17 
13 KROLL, Rudolf. Gottwald a jeho doba. Praha: XYZ, 2019. ISBN 978-80-7597-561-4., str. 125 
14 KAPLAN, Karel. Únor 1948: komentované dokumenty. Praha: Epocha, 2018. ISBN 978-80-7557-
116-8., str. 206 
15 IBIDEM, str. 180-182 
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Johna Maynarda Keynese, ale země budoucího východního bloku zůstaly ve sféře 

vlivu marxismu-leninismu. Pokud se podíváme na budoucí problémy ekonomik 

západního světa, je zřejmé, že sociální nerovnost a boj mezi proletariátem a 

buržoazií bude determinantem směřování světa už navždy.16 

Z rychlého shrnutí konce války jasně vyplývá, že přicházející ideologie se k 

podnikatelům a obchodníkům nestavěla pozitivně. Následující roky se nesly ve 

znamení oklešťování práv podnikatelů a všech, kteří zapadali do představy 

nepřátel pracující třídy. Na rozdíl od SSSR se v Čechách nacházel přirozený 

nepřítel z Marxova manifestu,17 tedy průmyslník vykořisťující dělníka. 

 

1.2 Situace podnikatelů před znárodněním 

 

Konec války přinesl velmi výraznou změnu ve vedení podniků. Ty, které byly 

před válkou židovské nebo vyráběly klíčové válečné prostředky, prošly arizací a z 

jejich původních struktur často mnoho nezbylo.18 Následně byly vráceny do rukou 

státu. Pro malé a střední nežidovské podnikatele protektorát ale úplný konec 

živností neznamenal. V některých případech dokonce docházelo k zakládání 

nových firem.19 

Židy navrátivší se z koncentračních táborů nebo například z Palestiny, v případě 

těch, kteří stačili uprchnout do bezpečí, čekalo vlažné přijetí. Poválečná 

společnost menšinám nepřála, ani té židovské. Ve velmi specifickém případě, 

který se týká právě této studie, se však podařilo majetek jedné židovské rodiny 

zachránit. A to díky jeho pronájmu, a faktickému převedení společnosti na její 

zaměstnance se smluvním závazkem o navrácení po skončení války. 

Podnikatelský život za války tedy pokračoval, i s vědomím bezprostředního 

nebezpečí. A byli to často podnikatelé, kteří pomáhali s příděly potravin i jinak. 

                                                 
16 SOJKA, Milan. John Maynard Keynes a současná ekonomie. Vyd.1. Praha: Grada Publishing, 

1999. 

    ISBN 80-7169-827-X., str. 52-53 13 
17 KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti 1948-1960: Venkov. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2013. ISBN 978-85-8275-155-3., str. 125-130 
18 JUDT, T.: Poválečná Evropa: Její historie od roku 1945: Prostor, 2017. ISBN: 978-80-7260-
3688., str. 41-45 
19 Příkladem může být právě Kord Ptáčník. 
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Pokud se podíváme na ekonomickou situaci před válkou, je zcela zřejmé, že z 

našeho pohledu se jedná o vrchol české samostatnosti, avšak i před rokem 1938 

existovaly tendence k zestátnění firem. Musíme si uvědomit, že podobné úvahy 

nebyly zatíženy tak velkým historickým závažím. Dnes vnímáme takovou 

možnost jako naprosto nemyslitelnou, znárodňování bylo ale chápáno jako ideální 

prostředek pro záchranu klíčových odvětví. 

Důležité poválečné rozdíly určovala i demarkační linie. Podnikatelé, kteří se 

nacházeli v oblastech osvobozených západem, si mnohem hůře zvykali na podobu 

podnikatelského života podle vzoru SSSR a přežívali klíčová období s vírou, že 

konec války bude znamenat příznivější budoucnost. 

Opak byl ale pravdou. Od prvních měsíců museli sledovat, jak legendární podniky 

jeden za druhým padají do rukou státu. Navíc se na majitele často pořádaly různé 

štvavé kampaně, zasílaly se anonymní i neanonymní udání. Následným přijetím 

dvouletého hospodářského plánu (1947), měli dohnat předválečnou výrobu a v 

konečném bodě ji dokonce převýšit. 

I přes nepříznivé podmínky se v této situaci řada začínajících podnikatelů pustila do 

nových začátků a zakládala firmy, které měly za cíl uspět i v neblahé době. Nesmíme 

si samozřejmě představovat, že v poválečném Československu neexistovaly žádné 

malé nebo střední podniky. Taková situace nebyla, ale podnikatelé se v podstatě 

museli smířit s faktem, že znárodňování a zestátňování má širokou podporu obyvatel a 

nebude snadné tomu čelit. V případě majetku československých občanů německé 

národnosti byla motivace ke znárodňování jasná.   

  

1.3 Znárodnění a konfiskace v letech 1945 – 194820 

 

Znárodňování probíhalo v nějaké formě od konce války. Na začátku stály 

Benešovy dekrety, které byly vydány záhy po Košickém vládním programu v 

dubnu roku 1945. 

Dekrety zavedly nebezpečný precedens, který umožňoval odebrání majetku 

skupinám protivícím se režimu. Jako počátek můžeme chápat zestátnění21 u 

                                                 
20 Časová osa jednotlivých znárodnění je popsána v příloze č. 48 
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prvních Benešových dekretů, které odebraly majetek nepohodlným Němcům, ale 

také Maďarům, zrádcům a kolaborantům s nacistickým režimem. Byly velmi 

pozitivně vnímány veřejností, protože pro většinovou společnost českoslovenští 

občané německé národnosti představovali symbol hrůz války. První forma 

znárodnění, se kterou se už při sepisování Košického vládního programu počítalo, 

byla přijata s nadšením.22 

Mnozí vnímali konec války jako cestu k větší liberalizaci a zároveň ke změnám v 

soukromém vlastnictví, proto se Edvard Beneš zaměřil na znárodňování velkých 

podniků. Většinou cílil na závody a průmysl s větším množstvím zaměstnanců.23 

Tímto způsobem bylo znárodněno přes tři tisíce společností. V hojné míře se však 

dokumenty falšovaly a byla tak volná cesta pro likvidaci i menších 

zaměstnavatelů, kteří jednoduše nevyhovovali režimu. Kromě počtu zaměstnanců 

se dalším kritériem stal objem výroby v letech 1938-1940. První vlna zformovala 

velké závody, do kterých se později začleňovali menší podnikatelé. Před 

oficiálním čtením Benešových dekretů 28. října 1945 byl například znárodněn 

také filmový průmysl a s tím byl spojen zákaz výroby i distribuce soukromníků. 

Vznikající kinematografie tak byla plně v rukou státu, jak to bývá u totalitních 

režimů zvykem. Volnosti se mu dostalo až v šedesátých letech, a ta byla přerušena 

nástupem normalizace, filmový průmysl zůstal v rukou státu do roku 1993.24 

Komunistické totalitní režimy se v podstatě tímto způsobem zbavují třídních 

nepřátel. Další velkou obětí byl potravinářský a chemický průmysl. Zestátnění 

neunikly veškeré doly, elektrárny a v neposlední řadě i banky a pojišťovny, které 

již před tím byly zákony omezeny pouze na český a slovenský původ. Všechny 

ostatní byly zrušeny. Nejen ze sloučených bank vznikaly později větší celky tzv. 

národní podniky, které fungovaly jako samostatné právnické osoby a jejichž 

úkolem bylo spravovat zestátněné podniky. Zisk z nich byl odváděn do státního 

                                                                                                                                                                  
21 Zákon č.58/1951 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví, 

11.7.1951 
22KAPLAN, Karel. Znárodnění a socialismus. Praha: Práce, 1968., str.44-47 
23Podle vyhlášek nad 150 lidí. 
24 Před 70 lety stát znárodnil československý film, dekret podepsal Beneš | iROZHLAS - 
spolehlivé zprávy. iROZHLAS - spolehlivé a rychlé zprávy [online]. Copyright © 1997 [cit. 
20.05.2020]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/kultura_film/pred-70-lety-stat-znarodnil-
ceskoslovensky-film-dekret-podepsal-benes_201508111443_sbartosova 
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rozpočtu. Jednalo se o jasný přechod od tržní ekonomiky směrem k cíli vybudovat 

plánovanou ekonomiku socialistického typu.25  

Jedním z dalších znaků přechodu ekonomiky směrem na východ byl Dvouletý 

hospodářský plán, který vydala vláda v roce 1947 s cílem obnovit válkou 

zdevastované hospodářství, průmysl a ekonomiku. Pod tento dvouletý plán 

spadala i tzv. Akce 2M, neboli dvě miliardy, tedy poskytnutí jedné miliardy ze 

státního rozpočtu každý rok. Peníze se měly investovat do projektů, které 

vypracovaly místní národní výbory jednotlivých obcí. Částka jedné miliardy ročně 

však nestačila a nakonec byly ze státního rozpočtu použity asi tři miliardy. Po akci 

2M v rámci dvouletého plánu následovala akce 5M, která měla stejnou funkci 

během pětiletých hospodářských plánů.26 Ty trvale vystřídaly dvouletý plán v roce 

1949. Jejich cílem bylo zvýšení výroby o deset procent ve srovnání 

s předválečným obdobím. Je nutné podotknout, že plán splněn byl, ale především 

v odvětví těžkého průmyslu, mj. uranového. Náš stát se tak stal na dlouhou dobu 

tzv. kovárnou východní Evropy. V jiných odvětvích dvouletý plán dosáhl často 

jen něco kolem padesáti procent původní výroby. A z hospodářského hlediska 

velmi napomohl jeho úspěšnému splnění Sovětský svaz.27 Pokud hledáme v 

dobových zdrojích názory na zmíněnou změnu, nalezneme jí v adresáři 

československého průmyslu z roku 1949, kde se píše: „Možno tvrdit, že tak velké 

změny a v tak krátkém čase nebyly provedeny dosud nikde jinde na světě.“.28 

Přestože byl dvouletý plán prvním velkým zásahem do ekonomiky jako celku, stát 

stále ještě uznával roli soukromého sektoru. Klíčovým rokem pro malé 

podnikatele se tak stal až rok 1948. Komunisté se dostali k úplné moci, ale 

deklarovali v nové ústavě ochranu drobného a středního podnikání.29 Stát však 

silně protežoval znárodněné podniky a téměř potíral jakoukoliv konkurenci.30 

                                                 
25 KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti 1948-1960: Venkov. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2013. ISBN 978-85-8275-155-3, str. 67 
26 BERTELMANN, Karel. Vývoj národních výborů do Ústavy 9. května (1945-1948). Vyd. 1. Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 421 s., str. 161 
27 Sovětský svaz posílal do ČSR potraviny a poskytoval finanční půjčku   
28 Kolektiv autorů. Adresář Československého průmyslu z roku 1949, druhý ročník, Praha: 
Orbis, 1949. 

29 KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti 1948-1960: Venkov. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2013. ISBN 978-85-8275-155-3, str.91-95 
30 Viz. dále – zrušené dodávky surovin apod.  
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Firmy, které zaměstnávaly od roku 1946 padesát osob a více, byly poté na základě 

nově vydaných zákonů zestátněny. Toto opatření zasáhlo obrovské množství 

podniků, zruinovalo velké prvorepublikové firmy a po dokončení kolektivizace 

zemědělství, která probíhala ve třech etapách během let 1948-1960, se již o 

soukromém sektoru téměř nedá hovořit. Zestátnění se týkalo ale i podniků, jenž 

nějakým způsobem provozovaly zahraniční obchod. To kooperovalo s 

požadavkem RVHP, Rady vzájemné hospodářské pomoci, jejímž cílem bylo 

zformovat samostatný trh sovětského východního bloku a oddělit jej od trhu bloku 

západního. Kdokoli by se znárodnění pokusil zabránit, byl potrestán odnětím 

svobody na dobu jednoho až pěti let, a také peněžitým trestem v řádech až 

několika milionů korun československých. 

Na konci roku 1948 bylo zaměstnáno v soukromém sektoru pouze 3,5 procenta 

všech zaměstnanců. Po odebrání majetku však docházelo i ke zrušení výroby tam, 

kde byla vyhodnocena jako nepotřebná. To celý průmysl paralyzovalo. Státní 

podniky získaly monopol na výrobu i prodej zboží. Mnoho ze slavných 

prvorepublikových firem skončilo v závodech, které je naprosto zdevastovaly.31 V 

padesátých letech bylo nařízeno rozebrání výrobních strojů a svážení všech 

využitelných součástek do velkých státních závodů, tím podnikatelé ztratili 

veškerou naději na zmírnění následků znárodnění. V zákoně schváleném v dubnu 

1948 „O znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v 

oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních 

podniků tohoto oboru“,32 článku prvním, se komunisté zaměřili na potravinářský 

průmysl, což bylo odůvodněno nutností zlepšit situaci na trhu s potravinami. Z 

časové osy je zřejmé, že se po konci války opravdu jednalo spíše o pokus o 

sociálnější stát. Dnes bychom to mohli označit za snahu odstavit velké korporátní 

firmy a dát moc do rukou lidu. Idea se ale zlomila v teror jedné strany, která se 

začala soustředit i na malé podnikatele. Šikana mnoho z nich a jejich rodiny 

zlomila na celý život. 

                                                 
31 IBIDEM, str. 6 
32 Zákon č. 115/1948 Sb., Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a 
závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních 
podniků tohoto oboru, 2.6.1948 
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Vláda postupně vydávala vyhlášky týkající se zřízení národních podniků v 

potravinářském průmyslu už v letech 1946 a 1947. Lihovary byly nedílnou 

součástí tohoto odvětví. Ve zmiňovaných letech byly postupně odebírány podniky 

na základě zmenšujících se limitů pro zaměstnance. V roce 1948 dochází k 

poslednímu kroku v destrukci soukromého podnikání.33 Lihovar Rudolfa 

Poborského se tak v roce 1948 ocitá ve státním podniku Západočeské lihovary a 

konzervárny. 

                                                 
33 VEBER, V.: Osudové únorové dny: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN: 978-80-7106941-6., 
str. 118 
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2. Příběhy rodinných firem po druhé světové válce 

2.1 Popis 

 

Velké rodinné firmy, pokud je tak můžeme označovat, šly ke znárodnění jako 

první. Z obrazu první republiky zůstávají v popředí velká jména, jako například 

Baťa, Nehera nebo Preiss. Kumulace majetku a moci jednou rodinou snad stále 

vyhovuje definici rodinné firmy, i když dnes si představíme spíše menší 

společnost, ve které pracuje několik generací. Zavedená jména mohla komunistům 

způsobit velké politické ztráty.34 

Ti, kteří budovali nové, menší firmy, ale věřili, že malé a střední podnikání bude 

takových razantních změn ušetřeno, a že podniky v konkurenci s těmi státními 

obstojí.  

V podstatě každý den fungování soukromé firmy byl definován konkurenčním 

bojem proti státním podnikům. Podnikatelé tvořili v poválečném období 

specifickou komunitu, často je pojila dlouholetá přátelství, tak jako tomu bylo u 

Rudolfa Poborského a Jana Ptáčníka, známého lihovarníka z Hradce Králové.35 

Znali se z podnikatelské školy, kde společně studovali. Když se Rudolf Poborský 

rozhodl opustit firmu, kterou vedl za války se svým společníkem Jaroslavem 

Holubem, a založil svou vlastní živnost, konzultoval své záměry právě s Janem 

Ptáčníkem majitelem firmy Kord Ptáčník.36 Některé obchodní kontakty 

dodavatelů následně sdíleli.   

V Adresáři československého průmyslu z roku 1949 je několik lihovarů, které 

přežily zestátnění. Právě o těchto výjimkách budu psát na následujících stránkách. 

Firma Rudolfa Poborského je již zmíněna pouze pod heslem národní správa, ale 

ještě není začleněna do Západočeských lihovarů a konzerváren.37 V této části bych 

chtěl zmínit dva podniky z adresáře pro lepší ilustraci situace a podmínek, ve 

kterých museli podnikatelé vymýšlet svou komunikační strategii. Na jejich 

rozboru budou lépe vidět rozdílnosti lokálních lihovarů. 

 

                                                 
34 Firma Baťa byla například přejmenována v roce 1949 na Svit. 
35 Příloha č.1 
36 Kord Ptáčník na rozdíl od Lihovaru Rudolfa Poborského přežila totalitu až do roku 2009. 
37 K začlenění ani nikdy nedošlo, firma nevyhovovala normám ministerstev. 
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2.1.1 Antonín Metelka – Lihovar Metelka 

 

Prvním je lihovar Metelka,38 který se zaměřoval také na výrobu jemných likérů. 

Má jinou historii než lihovar Rudolfa Poborského. Byl založen ještě před válkou v 

roce 1934 hospodským Antonínem Metelkou. Jednalo se o lihovar přidružený k již 

existujícímu odbytišti, kde chtěl prezentovat svoje výrobky. Zakládání výroben 

alkoholu připojených k hospůdkám má na českém území dlouhou tradici. 

Antonín Metelka vlastnil moravskou hospůdku a aby uspokojil své zákazníky, 

začal sám vyrábět nedostatkové zboží. Nehledal tržní příležitost, ale už v daném 

odvětví pracoval a cílil na stejného zákazníka. 

Později začal rozšiřovat síť svých odbytišť a značka se před válkou rozrostla. Ve 

válečných letech se její vývoj zastavil, protože líh byl na příděl a růst lihovarnictví 

se celkově utlumil. To je jedna z klíčových věcí, které definovaly lihovarnictví 

také ve třetí republice.39 Lihovary byly považovány za klíčový průmysl, který 

musí fungovat pro rozvoj státního celku. 

Scénář výroby byl velmi podobný tomu z Rokycanského lihovaru. Začínal na 

zavedených výrobcích jako režná, rum, griotka, různé bylinné likéry a sortiment 

připomínající luxusnější zahraniční alkoholické nápoje. K těmto klasickým 

položkám přidávali speciální výrobky s vlastní recepturou. V případě Metelky se 

jedná o bylinný likér Hubertus40 - perfektní pro komunikaci jedinečnosti značky. 

Jak Antonín Metelka, tak Rudolf Poborský akcentovali spojení se svým městem. 

Podnikatelé v té době na svých etiketách zdůrazňovali původ značky proto, aby 

podpořili odbyt na lokálním trhu. 

Firma Metelka se nachází v adresáři bez dovětku o národní správě, proto se dá 

vydedukovat, že v roce 194841 měla méně než padesát zaměstnanců a do područí 

státu se dostala až později. Při podrobnějším výzkumu můžeme vidět i etikety, 

které se podobají těm z lihovaru a obchodu Rudolfa Poborského. Přestože je mezi 

                                                 
38 Tradiční rodinná likérka, výroba Vizovice – Milan Metelka a.s.. Metelka – likéry, absinty a 
další alkoholické nápoje [online]. Copyright © 2018 Milan METELKA, a.s. [cit. 25.04.2020]. 
Dostupné z: https://metelka.cz/likerka/  
39 Příděly lihu fungovaly i za první republiky po Velké hospodářské krizi. 
40 Bylinný likér – Saint Hubert's Liqueur. Metelka – likéry, absinty a další 
alkoholické nápoje [online]. Copyright © 2018 Milan METELKA, a.s. [cit. 
25.04.2020]. Dostupné z: https://metelka.cz/portfolio/st-huberts/  
41 Kolektiv autorů. Adresář Československého průmyslu z roku 1949, druhý ročník, Praha: Orbis, 

1949. str. 605 

https://metelka.cz/likerka/
https://metelka.cz/likerka/
https://metelka.cz/likerka/
https://metelka.cz/portfolio/st-huberts/
https://metelka.cz/portfolio/st-huberts/
https://metelka.cz/portfolio/st-huberts/
https://metelka.cz/portfolio/st-huberts/
https://metelka.cz/portfolio/st-huberts/
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založením firem desetiletý rozdíl, je zřejmé, že i před válkou fungovalo tištění 

etiket stejně.42 

  

2.1.2 Jan Ptáčník – Kord Ptáčník 

  

Tato firma je blízká rokycanskému lihovaru nejen svým příběhem, ale také velmi 

úzkým osobním spojením obou podnikatelů. Znali se od mládí a měli společný sen 

o zřízení lihovarnického podniku. 

Jan Ptáčník po škole pracoval ve firmě Pick a Rezek – export a import likérů a 

lihovin,43 a to do roku 1934, kdy skončil na pozici obchodního zástupce. Následně 

začal podnikat ve velkoobchodu nápojů s názvem Kocan-Ptáčník.44  

Úspěšný obchodník si vysnil lihovar, který založil v roce 1941 a úspěšně ho vedl 

až do znárodnění v roce 1948. Firma Kord se od začátku dokázala velmi moderně 

prezentovat například propagačními snímky.45 Jan Ptáčník se navíc pečlivě staral 

o své zaměstnance.46 Celkově firma vyšla z konce války jako silný hráč v oboru. 

Zaměřovala se především na ovocné destiláty jako například na třešňovici, 

meruňkovici, slivovici nebo brandy. Kromě toho podobně jako menší výrobci 

vyráběla vlastní likérové speciality. Navíc získala výhradní zastoupení několika 

velmi významných lihovarnických značek, které následně distribuovala. Jan 

Ptáčník chtěl dále firmu rozšířit o export, proto značku rozdělil na „Ptáčník“ pro 

český trh a na „Kord“ pro trhy zahraniční. 

Firma Kord Ptáčník byla na vrcholu své slávy mnohem větší než malý nebo 

střední podnik, ale můžeme na jejím příkladu vidět velmi zajímavou 

podnikatelskou situaci. Ve čtyřicátém pátém roce došlo ke znárodnění velkých 

podniků, ale jaké pocity zažívali ti, kteří svůj podnik začínali stavět? Komunikace 

firmy Ptáčník byla opravdu majestátního charakteru. Erb se lvem a kordem s 

velkým nápisem „KORD“ je velmi aristokratickým atributem. V tomto případě 

navíc vidíme, že na každé etiketě výrobku byl vytištěn takový erb s písmenem 

                                                 
42 Ve výzkumu dále popisuji typickou praxi -> tedy dotištění jména na předtištěný vizuál 
43 ŠŮLA, Jaroslav, ed. Podnikání a podnikatelé v dějinách východních Čech: sborník příspěvků 
přednesených na vědecké konferenci konané v Hradci Králové ve dnech 18. a 19. září 2002. 
Hradec Králové: Ústav historických věd PdF UHK, 2002. Dissertationes historicae. Str.154 
44Příloha č. 22 
45 IBIDEM, str. 154 
46 IBIDEM, str.155 
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„P“ tedy Ptáčník. Firma byla v roce 1948 převedena pod národní správu a 

zařazena do Východočeských lihovarů a octáren v Pardubicích. Osobní příběh 

Jana Ptáčníka je tragický, a v podstatě vystihuje osudy celé řady podnikatelů. 

Ačkoliv se angažoval v protifašistickém odboji, po znárodnění byl komunisty 

obviněn z kolaborace a očerňován, protože se údajně neangažoval. Po věznění 

trvajícím čtyři a půl roku už uplatnění ve svém oboru nikdy nenašel.47 Největším 

ponížením bylo znárodnění slovní známky „KORD“48 registrované na jméno 

majitele, a ne na firmu. Jeho odebrání a následné používání znárodněným 

podnikem dalších 40 let muselo být nejhorší připomínkou křivdy. 

  

2.2 Shrnutí 
  

Na těchto dvou příkladech můžeme vidět, jakým způsobem komunikovaly mladé, 

ale již zavedené firmy v určujícím období, kdy již docházelo k zestátnění velkých 

gigantů. Díky menšímu sortimentu výrobků dostupných v obchodech se malé 

podniky dokázaly prosadit, a to především lokálně. Samozřejmě každý začínal na 

jiné startovní čáře. Jejich firmy měly různou velikost. Ale nakonec skončily v 

jediném roce stejně. Jak je patrné, komunikace byla velmi podobná, a můžeme z 

ní leccos vyčíst, včetně modelů podnikání dané doby.   

Rudolf Poborský a Jan Ptáčník začínali jako obchodní cestující, tím získali celou 

řadu cenných kontaktů z obchodního prostředí. Důležitou roli v jejich podnikání 

sehrál dovoz výrobků ze zahraničí. I proto se jejich komunikace oproti Metelkovi 

opírá mnohem více o světovost. Oba navíc velmi rádi cestovali, což je patrné z 

dobových fotografií. Jejich obchodní kontakty se staly součástí komunikace. Díky 

nim získávali skvělá doporučení. 

Poměry lihovarů Metelka a Rudolf Poborský Rokycany by se zdály na první 

pohled velmi podobné. Přesto můžeme sledovat různé diference. Morava byla 

územím, které bylo celé osvobozeno Rudou armádou, obyvatelstvo cítilo vděk a 

mentalita, která za první republiky směřovala spíše k západnímu stylu života, se 

stočila k východu. Komunikace podléhala jiným normám než v Rokycanech 

                                                 
47 ŠŮLA, Jaroslav, ed. Podnikání a podnikatelé v dějinách východních Čech: sborník příspěvků 
přednesených na vědecké konferenci konané v Hradci Králové ve dnech 18. a 19. září 2002. 
Hradec Králové: Ústav historických věd PdF UHK, 2002. Dissertationes historicae. Str.154 
48 IBIDEM, str.157 
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nacházejících se na demarkační linii. Tady se udržela zvláštní náklonnost k 

archetypu Američana jako osvoboditele, podobně tomu bylo i v dalších městech 

na demarkační čáře. Život zde stále směřoval k zvláštní westernizaci jako za první 

republiky, a k této linii se také obracely výrobky a stylizace jejich prodejní 

komunikace. 

Podle etiket můžeme vidět některé stejné výrobky, jako například v té době 

populární likér Chartreuse, který komunikovaly firmy velmi podobným stylem 

etiket.49 Květování s okrasným písmem připomíná francouzský původ s jemným 

aristokratickým dozvukem. Vidíme, že firma Metelka měla takovou komunikaci o 

téměř deset let dříve než Rudolf Poborský. Na tomto příkladu je zřejmé, že ti, kteří 

prožili mládí za první republiky, k ní měli velmi silný vztah a následovali ji 

nadále, i přes dobové změny. 

Dalším artiklem byly originální nápoje. Pro Metelku to byl zmíněný lovecký 

Hubertus stylizující se do mysliveckého nápoje, pro Rudolfa Poborského to byla 

Rokycanská hořká. Kord Ptáčník touto cestou nešel, protože jeho firma byla oproti 

ostatním dvěma větší a specializovala se rovněž na vývoz. I tady znovu vidíme 

odlišnou cílovou skupinu. Hořká - nápoj pro vyšší vrstvy, pila se jako digestiv 

nebo léčivý žaludeční likér. Takové nápoje nebyly doménou dělnické třídy, což se 

v roce 1945 rozhodně nehodilo. Práce na originální receptuře a chuti byla pro 

většinu malých podnikatelů klíčem k celé komunikační strategii. 

S větším a větším oklešťováním práv se životy podnikatelů stáčely do 

nekonečných spirál osobního neštěstí, které vyvrcholilo jejich úplnou devastací při 

odebrání firem a následným zařazením mezi obyčejné pracovníky ve státních 

podnicích. Z podnikatelů, jejichž snem bylo vrátit se v čase, se stali osudem 

zrazení zaměstnanci, na které se často hledělo pohrdavě. Podnikatelský styl i 

osobnost v mnohém definovaly způsob komunikace. Rudolf Poborský mířil k 

naplnění své představy úspěšného kosmopolitního obchodníka od školních let a 

měl zcela jinou představu o komunikaci se zákazníkem než moravský hospodský. 

                                                 
49 Tradiční rodinná likérka, výroba Vizovice – Milan Metelka a.s.. Metelka – likéry, absinty a 
další alkoholické nápoje [online]. Copyright © 2018 Milan METELKA, a.s. [cit. 25.04.2020]. 
Dostupné z: https://metelka.cz/likerka/  

https://metelka.cz/likerka/
https://metelka.cz/likerka/
https://metelka.cz/likerka/
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Kord Ptáčník byla oproti dvěma ostatním subjektům již před válkou velká 

společnost, jejíž komunikace se odlišovala, nic to však nemění na faktu, že to 

nejednalo o snadné období pro nikoho. Podnikatelé byli v rovině pronásledování v 

tomto období „první na ráně“. Hledaly se různé udavačské způsoby, jak majitele 

firem očernit. 
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3.Výzkumná část 

3.1 Hypotézy a výzkumná otázka 
 

Výzkumná otázka 

Mojí výzkumnou otázkou je: „Projevuje se v propagaci firem politická a sociální 

situace dané doby?“ V tomto případě můžeme pozorovat nastupující ideologii, 

která sice proklamovala zachování malých podnikatelů, ale ve své podstatě proti 

němu názorově bojovala.  Podnikatelé tedy museli svou komunikací reagovat na 

postupné odebírání práv a zároveň bojovat proti zániku nejen svých podniků, ale 

také svého životního snu a poslání. Komunismus zásadně změnil obrovské 

množství životů a vyžadoval zrušení celých společenských vrstev v naivní 

představě po rovném a spravedlivém světě. 

Proti tomu stál fakt, že malí a střední podnikatelé dlouho věřili, že k ničemu 

podobnému nemůže v moderní společnosti dojít a ve čtyřicátém šestém dokonce 

volili komunistickou stranu. V případové studii sledujeme příběh podnikatele, 

jehož majetek byl odebírán postupně. Nejprve byl zařazen mezi podniky ve státní 

správě a později po odmítnutí Ministerstvem výživy i Ministerstvem průmyslu 

byla výroba zcela zrušena. Do roku 1951 dokonce pobíral malé nájemné od správy 

vodáren, která převzala budovy výrobny a část pozemku. V nájemní smlouvě byla 

tehdy stanovena i podmínka možnosti kontrolovat jednou za čas vybavení jím 

nebo jeho manželkou (platilo jen po velmi omezenou dobu). 

Hypotéza 

Hypotéza této práce předpokládá, že každá firma vyjadřuje navenek názory svého 

majitele či toho, kdo jí dává ideový základ,50 a proto by mělo dojít k výrazné 

změně v celkové prezentaci při tak obrovském otřesu, jakým byl obrat ke 

komunismu, který ohrožoval existenci celé firmy. Komunikace zároveň také vždy 

odráží aktuální situaci společnosti. Můžeme v ní číst, v jakém stavu se nachází, i 

jakou potřebu pociťuje nejsilněji a také proti čemu se vymezuje. 

Naší podhypotézou je tedy výraznější příklon k pravicovým symbolům nebo 

symbolům, které jdou přímo proti ideologickému základu komunistické strany. 

                                                 
50 Můžeme to nazývat vizí firmy, která sice není popsána, ale je reprezentována chodem firmy. 
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Druhou podhypotézou je v tomto případě vymezování se proti výrobkům státní 

správy. 

Důkazem, na kterém se pokusím ilustrovat pocity majitelů malých a středních 

firem, je rozbor dobových etiket dané značky a jejich jednotlivých sémiotických 

prvků. V takové analýze dochází k časté subjektivizaci a zkreslení celého 

výzkumu, proto se pokusím o co nejobjektivnější popis. 

  

3.2 Metodologie 

 

Obecné informace o politické situaci jsem čerpal z knihy Milníky moderních 

českých dějin51 Jakuba Rákosníka, Matěje Spurného a Jiřího Štaifa. Kniha 

popisuje milníky českých dějin jako krizové situace a spojuje je do jedné studie. 

Období nástupu komunistické moci dává do kontextu s nacistickou nadvládou.  

O turbulentní situaci ve společnosti v roce 1948 vypovídají tituly: Osudové 

únorové dny52 Václava Vebera a Proměny české společnosti 1948-196053 od Karla 

Kaplana. Veberova kniha se týká primárně politické situace a Kaplanova 

postupného znárodňování. 

Historické zdroje jsou velmi důležité pro pochopení kontextu komunikace 

podnikatelů ovlivněných válkou a následujícími politickými otřesy. Na 

komunikační strategii firem nazíráme v celkových historických, politických a 

sociálních souvislostech, nemluvě o těch ekonomických, které v podstatě ještě 

reflektovaly Velkou hospodářskou krizi roku 1928. K posouzení ekonomické 

situace jsem použil knihu Kapitalismus na kolenou od Jakuba Rákosníka a Jiřího 

Nohy.54 

                                                 
51 RÁKOSNÍK, Jakub, Matěj SPURNÝ a Jiří ŠTAIF. Milníky moderních českých dějin: krize konsenzu a 
legitimity v letech 1848-1989. Praha: Argo, 2018. Historické myšlení. ISBN 978-80-257-2518-4. 
52VEBER, V.: Osudové únorové dny: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN: 978-80-7106-9416 
53 KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti 1948-1960 Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2013. ISBN 978-85-8275-155-3. 
54 RÁKOSNÍK, Jakub a Jiří NOHA. Kapitalismus na kolenou: dopad velké hospodářské krize na evropskou 
společnost v letech 1929-1934. Praha: Auditorium, 2012. 20. století. ISBN 978-80-87284-29-2. 
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Velmi nápomocné mi v hledání jednotlivých podniků byly Adresáře 

Československého průmyslu55 z roku 1946 a 1949, které ukazují, kolik podniků v 

těchto letech zanikalo, a jak rychlé tempo znárodňování nabralo. Adresáře jsou 

kromě klasického seznamu podniků také inspirativním zdrojem reklamní 

komunikace z těchto let, protože obsahují velké množství dobové inzerce. 

Malá města a místní firmy jsou často naprosto opomenuty v historických zdrojích 

a hledání informací nebylo jednoduché. Vydání knih financované lokálními 

spolky nebo politickými uskupeními nepřináší detailní popis situace a zobrazuje 

povšechně dobovou charakteristiku města, což je pro náš výzkum nedostačující, 

tak je tomu například v publikaci Staré rokycanské domy56. Tato kniha je 

příkladem naprosto nevypovídajícího průzkumu. Nebylo možné sice obsáhnout 

všechny zajímavé rodinné příběhy, a autor se o to ani nesnažil, věnovat se alespoň 

některým vybraným detailněji by přineslo věrohodnější obraz. Podobně je tomu i 

v knize Rokycany57. Je škoda, že i zde se spíše klouže po povrchu, stránky jsou 

bez odpovědí a pouze vyvolávají další otázky. 

Etikety jednotlivých výrobků jsem získal z rodinného archivu, který je důkazem 

nečekaného konce osobního podnikání. U jiných dobových značek jsem čerpal z 

článků o jejich historii, ale také z různých sběratelských webů. Etikety a další 

dokumentace vyprávějí ucelený příběh života  Rudolfa Poborského, jeho 

podnikatelských záměrů a životních postojů. 

Výzkumnou část bych chtěl věnovat sémiotické analýze jednotlivých reklamních 

metod v kontextu nastupující komunistické moci. Na jednotlivých znacích, které 

reklamy obsahují, se dá pozorovat typologie celé reklamní komunikace malých 

podnikatelů. V tomto bodě považuji za vhodné srovnat komunikaci soukromých 

vlastníků s komunikací národních podniků, která byla diametrálně odlišná.58 

                                                 
55 Kolektiv autorů. Adresář Československého průmyslu z roku 1949, druhý ročník, Praha: Orbis, 
1949. str. 605 a Kolektiv autorů. Adresář Československého průmyslu z roku 1946, druhý ročník, 
Praha: Orbis, 1946. 
56 HRACHOVÁ, Hana a David BOREK. Rokycany. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 
Dějiny českých, moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-100-2. 
57 HOFMAN, Karel. Staré rokycanské domy. Rokycany: Městská knihovna, 2000. 

58 BEASLEY, Ron a Marcel DANESI. Persuasive Signs: The Semiotics of Advertising . Berlin: Mouton 
de Gruyter, 2002. ISBN 3 - 11 - 017341 – 7 
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Ke vzpomínkám pamětníků musíme přistupovat obezřetně a měli bychom se 

snažit zjistit pravdivé informace bez zabarvení. O Rudolfu Poborském a jeho 

podniku se v žádném z dostupných archivů nedochovalo mnoho informací. 

Vycházel jsem však z materiálů rodinného archivu, který je velmi zachovalý a má 

vysokou výpovědní hodnotu. Jedním z posledních otevřených kanálů, který ještě 

ovlivňoval názor jinak 

než schváleným státním směrem, byla písemná komunikace mezi podnikateli, k 

zákazníkům i úřadům. V tomto případě můžeme sledovat, jak se z marketingu 

stala poslední hláska svobodné komunikace, ačkoli bychom si dnes mohli myslet 

pravý opak. 

Osobní korespondence Rudolfa Poborského obsahuje mnoho soukromých i 

úředních dopisů týkajících se správy jeho majetku. Kromě účetních knih, 

objednávek, smluv s dodavateli a dalších dokumentů, vedl opravdu čilou 

korespondenci s příbuznými i přáteli, a díky tomu můžeme vidět realitu jeho 

vlastníma očima a také očima příjemců jeho psaní. Na stroji se tehdy psalo často 

„přes kopírák“, proto bylo možné si udělat poměrně ucelenou představu. 

Například dopisy Janu Ptáčníkovi, se kterým udržoval vřelé přátelství59 od velmi 

mladého věku a který mu byl zároveň svědkem na svatbě, byly pro moji práci 

velmi cenné. V tomto případě tedy deníky nehrály takovou roli jako dopisová 

komunikace s okolím. 

Spojením všech těchto zdrojů dohromady bychom měli dojít k reprezentativním 

závěrům odrážejícím reálný stav společnosti za třetí republiky a komunikaci 

podnikatelů, kteří to nevzdali i přes nepřízeň doby. Je také důležité uvědomit si, že 

za historickými kvalitativními vědeckými výzkumy jsou lidské příběhy, které je 

třeba interpretovat podle pravdy a také podle toho, jaký dopad měly v často 

opomíjeném osobním měřítku. 

  

                                                 
59 Příloha č. 30 a č. 31 
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3.3 Výzkum 
  

Náš výzkum musí zákonitě začít na počátku protektorátu. Rudolf Poborský už 

několik let pracuje jako obchodní příručí Koloniálního velkoobchodu a pražírny 

Gustava Strasse v Rokycanech. Za tu dobu se spřátelí s ním i jeho rodinou a toto 

přátelství přetrvá i v další generaci. Majitel židovského původu si je velmi dobře 

vědom nebezpečí, které se blíží, a proto svěřuje svoji firmu 15. srpna 1939 do 

rukou dvou svých zaměstnanců Rudolfa Poborského a jeho kolegy Jaroslava 

Holuba60. Jen několik měsíců po skryté anexi61 a nastolení Protektorátu Čech a 

Moravy měla rodina Gustava Strasse připravené smlouvy k prodeji, pronájmu 

majetku a cestovní dokumenty, díky kterým se včas mohla odebrat do Palestiny. 

Podnik se záhy přejmenuje na Velkoobchod Poborský&Holub Rokycany a úspěšně 

funguje po celé období protektorátu.62 Přestože je situace často komplikovaná, 

opakovaně se předkládají smlouvy o prodeji, aby se dokázalo, že firma není 

židovská, podaří se ji udržet.  Koloniální prodej byl velmi specifickou disciplínou, 

ve které samozřejmě nemohla být řeč o výraznějším využití reklamy. Přídělová 

politika týkající se základních potřeb zajišťovala jistý odbyt, v tomto případě hrálo 

roli i doporučení a snaha pomáhat potřebným. 

Po konci války se oba společníci dohodli, že půjdou svou vlastní cestou. Uzavřeli 

smlouvu, v níž Rudolf Poborský přenechal svůj podíl v koloniálu Jaroslavu 

Holubovi a ten naopak jeho podíl v nemovitosti, která byla rovněž součástí kupní 

smlouvy s manželi Strassovými (a byla oceněna před válkou stejnou hodnotou). 

Vedle toho existoval dodatek, který jasně vymezoval postup při návratu 

Strassových z Palestiny. K tomu došlo v roce 1946, v době, kdy Rudolf Poborský 

konečně rozběhl svou vlastní společnost. Výroba likérů mu byla povolena 

dokonce už v roce 1941, kdy získal živnostenský list od okresního úřadu 

v Rokycanech.63 Splnění dlouhodobého snu se ale přiblížilo skutečnosti až 

koncem války, kdy se uvolnila pravidla obchodu s lihovými výrobky. 

Důležitou součástí otevření živnosti bylo vysvědčení národního výboru z roku 

1945, které posuzovalo, zda se občan za války nepaktoval s Němci, ale také jestli 

                                                 
60 Příloha č 24. 
61 Časopis pro mezinárodní právo, svazek 15. Praha, 1971. ISSN 0008-736X., str. 363 
62Příloha č. 3 
63 Příloha č.4. 
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se neprovinil proti sociálnímu cítění.64 Na textu osvědčení je vidět, že sociální 

cítění bylo postaveno do jedné věty s kolaborací a národní ctí.  

Vysvědčení mělo formální podobu, přesto se v knize Staré rokycanské domy65 

dozvídáme o Rudolfu Poborském velmi krátce, že na svém pozemku uschoval 

sochu Mistra Jana Husa sochaře Václava Koukolíčka. Vysvědčení je z 31. 

července roku 1945.66 Podíváme-li se na shrnutí jeho života v Protektorátu vidíme, 

že v konečném důsledku byly jeho dobré skutky pro nastupující ideologii něčím 

nepřípustným. Pomoc židovskému podnikateli a úkryt symbolu první republiky 

nebylo z pohledu komunistického úředníka ničím hrdinským. 

Lihovar byl vybudován na dvoře rodinného domu, ke kterému přináleží dvě 

výrobní haly s výměrou zmíněnou v tomto dopise.67 Dům byl součástí vyrovnání s 

jeho bývalým společníkem a definitivně ho pak Rudolf Poborský odkoupil jako 

domov pro celou svoji rodinu od Strassových v roce 1946 právě i s pozemkem, na 

kterém se nacházely výrobní haly a kanceláře. Strassovi byli po návratu z 

Palestiny rozhodnutí odejít do Prahy, kde je rodina Poborských pravidelně 

navštěvovala. 

Rudolf Poborský tedy nebyl žádným začátečníkem v oboru, ale neměl doposud 

velkou zkušenost s reklamou a jejími prostředky. Jeho společné podnikání ve 

firmě Poborský & Holub nepotřebovalo výraznější komunikační strategii, jak 

můžeme vidět na přílohách.68 

Dochované etikety velkoobchodu Poborský & Holub, který se zaměřoval hlavně 

na víno jsou všechny velmi podobného rázu.69 Mají světle hnědé pozadí a na něm 

různě zpracované hrady a zámky podle původu vína. Vidíme i klasické inzeráty v 

novinách, ale rozhodně ne tak zajímavou grafickou práci jako později u jeho 

vlastní značky.70 Samostatné etikety mají úplně jiný styl.71 

                                                 
64 Příloha č. 2 
65 HOFMAN, Karel. Staré rokycanské domy. Rokycany: Městská knihovna, 2000. 
66 Příloha č. 2 - Pro nás v dnešní době je tak ideologicky zabarvené vnímání klasickým znakem 
komunistické diktatury, ale často si neuvědomujeme, že poválečné posudky byly na velmi 
podobným slovníkem koncipovány. 
67 Příloha č. 4 
68 Příloha č. 6   
69 Přílohy č. 7-9 
70 Z velké části se jedná o předtisky p. Travlejeva. 
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V roce 1947 se dostal do Hospodářské skupiny velkoobchodu a zahraničního 

obchodu. V té době měl Rudolf Poborský jedenáct zaměstnanců. Jako majitelé 

jsou v pravidelných výkazech, které se odevzdávaly, označeni jeden muž a jedna 

žena. Tedy Rudolf Poborský a jeho manželka Vlasta.72 A dále pět stálých a šest 

zaměstnanců na částečný úvazek. 

Komunikace je podle dostupných zdrojů zajímavou sondou do mysli podnikatele a 

jeho představy o světě bez zabarvení různými marketingovými strategiemi. Snažil 

se oslovit zákazníky podle sebe, svých zkušeností, a ne podle dat získaných z 

průzkumů a prodejů.  

Grafický styl firmy byl vytvořen firmou „IRO“. Studio „IRO“, které se nacházelo 

v děčínských Podmoklech, se podílelo na většině grafik pro rokycanský lihovar. O 

tomto podniku se dochovalo velmi málo informací. Vznikl v roce 1945 a fungoval 

do roku 1948 na rohu Thomayerovy a Teplické ulice. V děčínském archivu je 

pouze torzo živnostenské evidence a reklama.73 

 

3.3.1 Role majitele v PR firmy 

  

V prostředí lokálního podnikání byla zásadní role majitele, který určoval směr a 

vizi firmy. Jak v období první, tak v období třetí republiky měly podnikatelské 

záměry podobné rysy, a vcelku podobnou komunikaci orientovanou na zákazníka. 

Díky tomu, že firma Rudolfa Poborského fungovala i jako velkoobchod a továrna, 

komunikoval také směrem B2B.74 Majitelé firem tedy museli výrazně upozorňovat 

na značku svým nepřehlédnutelným chováním. Stali se tak komunikačním 

kanálem své značky. Svým chováním, vystupováním a postoji působil na své 

obchodní partnery, uměl propojovat kontakty a díky spolehlivosti získával i cenná 

doporučení, která představovala výborný reklamní prostředek a komunikační 

kanál značky. Rudolf Poborský se uměl prezentovat ve velkém stylu. Již na 

počátku podnikání ho díky tomu znalo velké množství lidí. Jeho pravidelné 

návštěvy tanečních zábav v místní restauraci na slavném rokycanském 

                                                                                                                                                                  
71 Můžeme vidět na příkladu Rokycanské hořké 
72Příloha č. 25 
73 Dochovaná reklama firmy IRO z telefonního seznamu z roku 1947 - Příloha č. 20 
74 Komunikace od podnikatelského subjektu k jinému podnikatelskému subjektu      
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koupališti,75 nebo jeho svatba v kostele sv. Ludmily na pražském Náměstí Míru, 

ukazují, že dokázal svůj život proměnit v renomé.  Za svědka mu šel Jan Ptáčník a 

zúčastnila se celá řada významných podnikatelů a hostů.  

Megalomanské prezentaci firmy odpovídal i celkový chod výroby. Poměrně 

rozsáhlý sortiment a velké množství komunikačních odkazů napovídá o středně 

velkém množství zaměstnanců, ale z dokumentů se dozvídáme, že jich bylo pouze 

devět.76 Rudolf Poborský si uvědomoval důležitost obchodních reprezentantů, 

právě díky svým zkušenostem z velkoobchodu Gustava Strasse, u něhož tuto 

pozici zastával. Můžeme tedy vidět velmi zajímavý rozpor mezi komunikací, která 

by se dala přiřknout firmě „světové“ kvality a velmi malým lidským kapitálem.  

Jeho „image“ bonvivána s doutníkem a láskou ke hraní karet přiživovala sen, stát 

se podnikatelem světového formátu. Prezentace životního stylu byla trnem v oku 

komunistům. Podnikatel, který svoje peníze dokázal proměnit v renomé. Přesto 

byl po celá léta svého podnikání vyhledávaný, na velkém množství lístků vidíme, 

že majitelé obchodů, do kterých dodával své výrobky, ho často zvali k sobě na 

návštěvy.77 Pověst firmy je možné vidět také na dodávkách do pražských 

restaurací. Rozhodně nebylo typické, aby malý podnikatel z provinčního městečka 

dodával likéry do Prahy.78 

Z korespondence je zřejmé, že značka fungovala dobře především díky 

doporučením, která dostával. Podle dopisů se mnoho podnikatelů často ozývalo 

samo kvůli dobrému jménu značky a dobře vybudované „image“ majitele.79 

Rudolf Poborský vybudoval značku nejen na svém jméně, ale také ji spojil se svojí 

osobností. Firmě se tedy v podstatě nejlépe osvědčilo klasické WOM80, kde si 

podnikatelé, kteří na sebe byli velmi často silně navázáni, vyměňovali zkušenosti 

o svých dodavatelích. Následné povědomí doplnil tištěnou komunikací o věrnosti 

ke značce a výrobkům, které poskytovala.  

                                                 
75 Příloha č. 26 – Restaurace s převlékárnou architekta Libry byly zbourány v roce 1985. 

Restaurace měla podobu parníku s tanečním parketem na horním patře. Tuto krásnou budovu 
komunisté v roce 1985 zbourali a zaměnili klasickými budkami.  

76 Příloha č. 25 
77 Příloha č. 15 

78 Příloha č.15 a č. 12 
79 Příloha č.12 
80 Word of mouth – šíření povědomí od spokojených zákazníků 
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3.3.2 Logo RPR81 

  

Bílá zkratka RPR pro „Rudolf Poborský Rokycany“ na rudé pečeti, připomínající 

královskou, doplněná o sklenku na likéry. Pečeť komunikuje vzkaz pravosti, 

věrohodnosti, autentičnosti firmy a jejího majitele. Logo rozebereme od prvotních 

znaků, které z něj vystupují do hloubky rudého pečetícího podkladu. 

Svým vzhledem a stylem písma je velmi výrazné, primární roli hraje zvětšené 

písmeno P, sekundární pak písmena R, která jsou menší velikosti. Jméno značky 

mělo být specifické příjmením majitele, nikoliv zaměnitelným křestním jménem 

nebo městem původu. Důraz na jméno zakladatele přestavuje klasickou doménu 

rodinných firem,82 které ve svém logu často pracují s příjmením, viz naše 

předchozí dva příklady. Město původu v tomto případě dotváří nápaditý 

palindrom se jménem zakladatele. Firma tedy svůj patriotismus komunikovala v 

nápadité přesmyčce. Příslušnost k městu byla pro malé a střední podnikatele 

nedílnou součástí jejich komunikace. 

Dalším znakem je vyobrazení sklenky, která je připomínkou odvětví, ve kterém 

firma podnikala. Široká sklenička na likéry měla poukazovat na charakteristický 

výrobek firmy. Pokud si spojíme nabídku firmy s touto sklenkou, znovu vidíme, 

že tyto nápoje nejsou typické pro nižší společenské vrstvy. 

Rudolf Poborský měl na svoji dobu nezdravý obdiv k pečetím, různé varianty se 

tak v komunikaci firmy RPR objevují poměrně často. Můžeme říci, že se jedná o 

symbol, který se k zákazníkům dostával opakovaně. Navíc se jedná o znak, jenž se 

v lihovarnictví používal a stále používá i v současné době. Zastupuje například 

historickou roli panovníků a králů, kteří se výrazně zapisovali do pivovarů, znovu 

tedy nepřímé spojení s aristokracií a jejím podpisem. Pečeť byla znakem moci a 

bohatství, ale také věrohodnosti. V dobách beztřídní společnosti byly i tyto 

symboly trnem v oku marxistům, kteří je vnímali jako vyjádření útlaku dělnického 

lidu. Pro přesnost dodejme, že aristokracie nebyla primárním nepřítelem 

                                                 
81 Příloha č. 27 
82 Můžeme ho vidět u dvou srovnání v předchozí části lihovaru Metelka i Kord Ptáčník. 
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komunismu, protože feudalismus byl nahrazen kapitalismem, kde roli utlačovatele 

převzal podnikatel.83 

Barevnost. Jednoduchá, ale účinná – bílá v kontrastu s tmavě červenou (barva vína 

a srdce). Bílá barva sklenice na likéry a kruhového zvýraznění se střetává s temně 

červenou barvou podkladu. Červená barva je v základním tvaru barvou vosku, ale 

přesto ji můžeme vnímat jako symbol královského majestátu. 

Na komunikaci firmy je vidět velmi důkladné spojení jednotlivých znaků do 

ucelené prezentace. Odkazy na logo se propojují na etiketách a důraz na jméno se 

naopak opakuje u letáků.  Rudolf Poborský měl dobrou strategii, ve které hrál 

každý prvek svou roli, a spojení dohromady dávalo barvitý obraz o firmě. O návrh 

loga se znovu postaralo studio IRO, které stálo také za většinou etiket. Pro 

zákazníka je přitažlivá hra s písmeny, vtahuje jeho pozornost a nutí ho klást si 

otázku, co za zkratkou/palindromem stojí. Odpověď jejíž rozluštění lze nalézt v 

dalších prvcích komunikace. Hravost takové cesty za odpovědí byla tehdy 

originální a má místo i v dnešní komunikaci. Je však pozoruhodné, s jakou grácií 

to bylo využito v době tak nepříznivé pro podnikání. 

 

3.3.3 Rozbor tištěné komunikace – Sémiotická analýza 

  

Součástí prezentace značky bylo rozesílání firemního oběžníku odběratelům, 

inzeráty v novinách a direct-mailing. Tato B2B komunikace se kromě novinových 

inzerátů nedochovala v osobním archivu rodiny, její existenci však dokládají 

písemnosti. 

 

Inzerát84  

Inzerát pro firmu Rudolfa Poborského je velmi zajímavě navržen. 

Znovu se v něm objevuje důraz na komunikaci loga „RPR“, doplňuje ji zajímavý 

slogan. První část zní: „Nejen pro dobrou náladu, ale i pro zdraví žádejte vína a 

likéry firmy….. .“ Firma tímto sloganem znovu připomíná svou doménu. Rudolf 

Poborský nechtěl být spojován s dovozem vína, ale s výrobou likérů. Žaludeční 

                                                 
83 MARX, Karl a Friedrich ENGELS, RADIMSKÝ, August, ed. Komunistický manifest. 2. vyd. V Praze: 

Nákladem časopisu Zář, 1898. část I- Buržoové a proletáři 
84 Příloha č. 18 
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likéry nebo i jiné nápoje, jako např. kmínka jsou dodnes považovány za nápoje 

zlepšující trávení. 

Následuje název firmy s telefonním číslem a samostatný slogan: „Pro žaludek 

jediná Rokycanská bylinná.“. Odkaz na originální výrobek společnosti, vlajkovou 

loď lihovaru, Rokycanskou hořkou. Slogan pracuje jako jednoduchá říkanka velmi 

dobře. Pro celou tištěnou komunikaci je typická až prvorepubliková hravost slov i 

obrazů85. Z takového inzerátu můžeme vyčíst pokus o rozšíření povědomí o 

značce, které cílilo na co největší množství konzumentů. Výrazný název upoutává 

první dojem zákazníka opakováním písmene „R“. Inzerát nezačíná názvem 

značky, ale sekundární informací, nutí tak zákazníka přečíst celé sdělení a dostat 

se až k hlavnímu produktu firmy. 

Na další příloze86 je jasně vidět, že inzeráty mají velmi podobný styl. Jedná se o 

obyčejná sdělení, přesto Rudolf Poborský vyčnívá využitím sloganu vázajícímu se 

k „signature“ výrobku, který společnost odlišuje. Výraznější podíl patří velkým 

národním podnikům s větším inzertním prostorem, ať už uvnitř časopisu nebo na 

Obálce.87 

Leták88 
Propagační letáky firmy obsahovaly jméno značky, výběr nabízených produktů, 

logo a etiketu Rokycanské hořké s ručně psaným podpisem majitele. Na letáku 

jako kdyby se všechny jednotlivé aspekty komunikace sjednotily. Jméno majitele 

a města doplňuje logo „RPR“ a přidává se seznam hlavních produktů značky. 

Znovu vidíme silné spojení s majitelem značky.89 

Pozlacený okraj a celkové zvýraznění hlavního výrobku funguje v návaznosti na 

novinovou inzerci. Znovu připomíná pečeť značky, která je kromě okraje letáku 

také součástí etikety. Autoři už nepotřebují dále připomínat hlavní produkt, a tak 

ho nezmiňují ve jmenném seznamu položek. Leták je nápadný spojením národních 

                                                 
85 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Zlaté časy české reklamy. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-
7184715-1.   
86 Příloha č. 28. 
87 V případě přílohy č. 28 se jedná o národní podnik Omnia a Zemědělské 
družstvo. 
88 Příloha č. 29 
89 Jak je tomu ve všech aspektech komunikace. Podpis a jméno jsou základní poznávací 
značkou. 
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barev doplněných o pozlacené okraje etikety. Národní barvy pracují s 

patriotismem a pozlacený okraj znovu dodává punc luxusu. 

Etikety 
Etikety lihovaru Rudolfa Poborského by bylo velmi snadné zaměnit za ty 

prvorepublikové. Grafická nápaditost a motivy národní hrdosti a sounáležitosti 

měly potenciál zákazníka upoutat. Rodinný archiv obsahuje často různé verze 

námětů k jednomu nápoji. Znaky na těchto malých uměleckých dílech měly 

vyvolávat v zákazníkovi určitý pocit a následnou touhu alkoholický nápoj 

ochutnat. V rodinném archivu se takových nachází více jak 30 a jsou připomínkou 

velmi rozmanité komunikace jiné doby. Velkou část z nich je možné si 

prohlédnout v přílohách, vybral jsem zejména ty, které zastupují prvky společné 

pro danou skupinu. 

Naprosto fascinující jsou jasně předepsaná pravidla, jak využívat symboly na 

etiketách. Přesné definice je možno nalézt v archivu Rudolfa Poborského.90 V nich 

je přesně určeno, ke kterému typu lihoviny je možno použít jaký motiv obrázku 

s ovocem. Svazující zásady pro jednotlivé typy lihovin jsou pečlivě zpracovány a 

dokazují, že podnikatelé se museli řídit poměrně přísnými pravidly týkajícími se 

komunikace. 

Pro lihovary je práce s etiketou důležitá, jedná se o primární komunikační 

prostředek – ten který prodává. Originální přístup k obalu výrobku může nahradit i 

komunikaci na širokou veřejnost, pokud z jakéhokoli důvodu není možná. Malé a 

střední lihovary neměly za třetí republiky tolik příležitostí výrazněji se prezentovat 

veřejnosti, s výjimkou inzerátů v tisku a na letácích. 

Dalším krokem v procesu zadávání etiket a všech tištěných materiálů byl výběr 

tiskárny. Rudolf Poborský zadával tisk pražskému tiskaři Ing. Vladimíru 

Travlejevovi91. Tiskaři měli v celém procesu velmi důležitou roli. Posílali 

podnikatelům své ukázkové etikety, na které v přípravné fázi pouze dotiskli jejich 

loga a jména. Některé takové využíval i Rudolf Poborský. Oba typy etiket jsou 

zajímavé pro rozbor. Jedny vypovídají o dobových trendech v komunikaci v 

širším měřítku a ty druhé jsou výpovědí o originálním přístupu a snaze se odlišit 

                                                 
90 Příloha č.31 
91 Vladimír Travlejev měl tiskárnu na Václavském náměstí. 
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od ostatních. Tiskaři měli také velmi zajímavý rukopis, mj. své značky a čísla 

uváděli na etiketách – v dolním okraji.92 Často nápaditě pracovali s původem 

nápojů, názvem nebo chutí. Specifické nápoje, které bychom dnes označili za 

„signature“ výrobky, měli velmi originální komunikaci. 

Vermut93 
První je Víno Vermouth, dnes méně obvyklé víno s příměsí pelyňku a jiných 

bylinek. Tento aperitiv má svůj původ v Itálii. Na jeho jednoduché etiketě vidíme 

několik klíčových prvků: zlaté písmo doplněné portréty na stranách, výrazné 

květinové vzorce na červeném pozadí a monarchistické symboly, které celé etiketě 

dominují. Zlaté písmo a zlatem vybarvené květinové vzorce jsou symboly 

aristokracie, které dohromady se znaky erbu hrají na notu luxusního zboží. 

Zákazník má pocit, že sám patří k dané společenské skupině. Takové metody 

komunikace mají přesně tento cíl – ukázat zákazníkovi, že i on sám je ve chvíli 

nákupu a konzumace v daném postavení, což se logicky příčilo komunistickým 

představám o ideálech dělnického původu. 

Rum94  
Dalším výrobkem je klasický tuzemský rum, který se začal vyrábět jako levnější 

náhražka zahraniční produkce. Dochucení potravinářského lihu rumovou trestí 

dalo za vznik této lokální podobě. Výrazným znakem etikety je loď s lampou na 

přídi, nápis RUM a označení procentuálního zastoupení alkoholu. Loď s bílou 

plachtou evokuje plavbu, ale ve spojení s lampou konotuje spíše dobrodružství. 

Lampa na přídi naznačuje cestu do neznáma nebo v tomto případě neočekávané 

zážitky. Spojení lodě a silně zvýrazněného nápisu navíc vyvolává asociace s 

pirátským životem. Tyto znaky vytvářejí příjemnou atmosféru dobrodružství 

mimo všední život. Útěk od reality rozhodně není také nic, co by měl chtít správný 

komunista, protože ti budují dokonalý svět bez potřeby po úniku. Zajímavá je hra 

s nápisy. Nápis „Tuzemský“ je mnohem méně výrazný, vstupující do lodi, zatímco 

akcentované slovo „RUM“ vystupuje z etikety. Místní výrobci lihovin se takovým 

trochu „pokoutným“ způsobem snažili setřít rozdíly mezi jejich tuzemským 

                                                 
92 V případě pana Travlejeva se jedna o zkratku TR a číslovku. 
93 Příloha č. 38 
94 Příloha č. 35 
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výrobkem a zahraniční alternativou. Posledním prvkem, připomínajícím vyšší 

společenské třídy je pečeť s množstvím alkoholu, odkaz na logo firmy. 

Essence de Punch95 
„Essence de Punch“ je nápoj, který se podobal punči s poměrně vysokým 

alkoholickým obsahem. Na jeho etiketě vidíme opět luxusní nádobu na punč z 

řezaného skla se zimními motivy šišek a zasněžených stromů po stranách. Punč je 

klasickým vánočním nápojem, typ velké nádoby se v tomto případě zdá být lehce 

provokativní. Zcela mimo analýzu si můžeme povšimnout velmi propracovaného 

grafického zpracovaní na malých prvcích nebo například na stínování. Podobně 

velkolepé je kurzívou psané písmo, které nejen použitím francouzských slov 

připomíná nápoje šlechty. 

Kmínka96 
Velmi populární nápoj českých hospod v první polovině dvacátého století se 

vyrábí macerací kmínu v čistém lihu. Znovu se jedná o klasický žaludeční likér, 

který měl mít zdravotní účinky: „… ode mne pečlivě vyráběný likér účinkuje 

výborně na zažívání a může býti jako dobře chutnající výborný zdravotní 

prostředek nejlépe doporučen.“. Vidíme, že se firma nebála propagovat likér\y 

jako zdravotní přípravky. Etiketa je opravdu majestátní. Jednotlivé prvky sice 

znovu pracují s různými symboly vyšších tříd, jako jsou vavřínové věnce, erby 

nebo zámek, ale také jsou dobarveny velmi nápaditými rurálními motivy. Ženy po 

stranách stylizované do archetypu „selky“. Jedna s obilím a srpem, druhá s 

lihovarnickou výbavou.97 Místo květinových motivů si u horního erbu můžeme 

povšimnout obilí, které znovu pracuje s původem lihoviny – je z čisté obilné 

kořalky.98 Na této etiketě jako by se tloukl aristokratický přístup firmy s původem 

produktu. Firma na jedné straně sice sděluje původ, ale zároveň se snaží sjednotit 

přístup ke komunikaci. 

Rokycanská hořká99 
Klíčovým výrobkem lihovaru byla Rokycanská hořká. Nápoj se specifickou 

recepturou a vlajková loď firmy. Bylinné žaludeční likéry jako digestiv mají i dnes 

                                                 
95 Příloha č. 34 
96 Příloha č. 33 
97 Baňky a kahan. 
98 Na příloze č. 32 je jasně vidět, že takové detaily měly svojí roli. 
99 Příloha č. 36 a 37 
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oproti jiným druhům alkoholických nápojů zvláštní postavení. Rokycanská hořká 

vynikala jako hlavní produkt značky, lokální originál s tajnou recepturou. Možná 

právě proto je její komunikace trochu kontroverzní a zároveň unikátní. Na etiketě 

najdeme výraznou postavu mnicha nebo církevního hodnostáře, který drží v ruce 

skleničku výrobku a zakrývá si ústa. Dalším prvkem jsou tři svatopetrské klíče na 

pečeti. Kardinál tedy nechce, aby na něho někdo prozradil, že si dopřává takovou 

slast, jakou je Rokycanská hořká. A v pozadí klášter, jehož portálem je částečně 

orámovaná celá etiketa. Taková komunikace značí porušování pravidel, se kterým 

majitel lihovaru při komunikaci rád pracoval. Komunismus církev odsuzoval, tedy 

použití symbolů vztahujících se k církvi, nebylo v této době příhodné.  

Uvědomme si, že některé církevní řády i dnes po celém světě vyrábějí vína či 

pěstují své domácí produkty. Rozhodně etiketa nekomunikuje nějaký výsměch 

církvi spíše naopak lidskost církevních hodnostářů. Téměř by se mohlo zdát, že se 

jedná o církevní lihovar. 

Etikety měly v těchto dobách mnohem důležitější roli než dnes, kdy je jejich 

zaměnitelnost smutnou připomínkou toho, jak se konzumní společnost vypořádala 

s originální minulostí.    

  

3.3.4 Konec lihovaru Rudolfa Poborského 

 

Jak nový režim plíživě přicházel, tak se podnikatelům postupně oklešťovala 

vlastnická práva k majetku. Na úředních dopisech, které jsou součástí příloh, 

můžeme pozorovat, jakým způsobem úředníci vykonávali nařízení a postupně 

odsuzovali malé podniky k zániku. 

Lihovar nesplňoval podmínky pro zařazení do státních podniků, a to ani od 

Ministerstva vnitřního obchodu, ani od Ministerstva výživy, proto byl  

 následně předán do rukou Národního výboru města Rokycany, který ho dal k 

využití technickým podnikům. Objekt nakonec získala vodárna města.    

Mezi dalšími materiály jsem našel například potvrzení o vrácení živnostenského 

listu, které znamenalo definitivní konec podnikání.100 Když vezmeme v úvahu, jak 

dlouho Rudolf Poborský budoval svůj sen, od mládí věděl přesně, jakou cestou se 

                                                 
100 Příloha č. 39 a č. 40 
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chce vydat a pokud se podíváme na získané povolení pro provoz lihovaru z roku 

1941101 a další přípravu dlouhou téměř pět let, je velmi těžké přijmout, že během 

jednoho roku se s nástupem komunistické moci celá jeho vize zcela rozpadla.  

Je samozřejmé, že malí a střední podnikatelé nebyli schopni se bránit tak rychlým 

změnám. 

V posledním roce fungování lihovaru se kupily požadavky jednotlivých zákazníků 

na dovoz většího množství alkoholu. Zákazníci žádali ve svých velmi uctivých 

dopisech, aby jim bylo zasláno větší množství.102 Je velmi zajímavé sledovat, jak 

komunikovaly podniky ve státní správě a jak stále ještě samostatné podniky. 

Podnikatelé měli naprosto jiný slovník, zatímco státní správa vyhrožuje budoucím 

vypovězením smluv.103 

Zajímavý kontrast tvoří posudek státní správy k přerozdělování lihu, kde se píše, 

cituji: „…, že dosavadní způsob distribuce, jak jej provádějí naše členské firmy, 

odpovídá pojmu plynulého zásobování.“104 s žádankami malých podnikatelů, 

kterým se nedostávalo dostatečné množství pro výrobu. Můžeme dohledat velké 

množství žádostí Rudolfa Poborského o přidělení většího množství lihu. 

Roku 1949 píše Rudolf Poborský podmínky pro Vodárenské služby města 

Rokycan.105 Jsou zároveň posledním vzepřením se podnikatele, který se snažil 

udržet svůj majetek pohromadě. Vzdává se tím nájmu z prostor a příslušenství. 

Obvyklou praxí v následujících letech byla směšná nájemní částka. Rudolf 

Poborský v tomto případě mění peněžní kompenzaci, která by neměla dlouhého 

trvání, za dohled nad posledními zbytky svého podniku. Po odmítnutí ministerstvy 

došlo k rozprodeji výbavy lihovaru národními podniky.106 

Dalším zajímavým momentem bylo odevzdání veškerých zásob do rukou státních 

podniků. V tomto případě bylo vše odvezeno do skladů firmy STOCK Plzeň, které 

již fungovaly jako státní závod. 

                                                 
101 Příloha č. 25 
102 Přílohy č. 12 a č. 13 
103 Na příkladech přílohy č. 12 a lístku z Bruntálského nápojového průmyslu – příloha č. 43 
104 Příloha č. 45    
105 Příloha č. 46 
106 Příloha č. 16 



 

 41 

V roce 1961 přišlo Rudolfovi Poborskému ještě další rozhodnutí o rozparcelování 

celého jeho pozemku,107 kde se nacházel i lihovar. Vybraná část byla následně 

převedena do rukou Československého socialistického státu a Okresní 

vodohospodářské správy Rokycany. Poslední iluze o reálném právním vztahu mezi 

bývalými majiteli a státem se rozplynuly. Parcela byla do té doby v územním 

plánu stále vedena jako jedna, tedy pozůstatek podnikatelského života třetí 

republiky. 

Pozemek se rozdělil na dvě části. Jedna, obytná část s domem a zahradou, která 

měla náležet rodinám108 a druhá část, která měla být vyhrazena vodárnám. 

Příjezdová cesta zůstala společnou, tudíž dostat se na zahradu znamenalo vyčkat, 

až skončí pracovní doba a přestanou jezdit nákladní auta, která parkovala v 

původních halách lihovaru i na celém dvoře. Vzhledem k tomu, že rodina se 

snažila se zaměstnanci vycházet, občas se její členové mohli do prostor i podívat. 

  

3.4 Diskuse 
 

Malá firma s komunikací světové úrovně, tak by se dala popsat strategie 

rokycanského lihovaru Rudolfa Poborského. Nápadité zpracování a propojování 

jednotlivých prvků do celkového vjemu by mělo být vzorem i pro dnešní firemní 

komunikaci. Společnost byla navíc zajímavá tím, že významně pokrývala jak 

B2B, tak B2C. Velkoobchodní přístup k distribuci výrobků dobře ilustruje 

provázanost podnikatelů, a naopak v klasické komunikaci cílené na zákazníka 

(etiketách a letácích) vidíme prioritní témata komunikovaná zákazníkovi. 

Odpověď na otázku, zda se podnikatelé svým způsobem vymezovali proti 

komunistům, není jednoduché krátce shrnout. Náznaky na etiketách by tomu 

nasvědčovaly, a můžeme se domnívat, že k takovému vymezení opravdu 

docházelo, ale zároveň mohlo být způsobeno adorací motivů první republiky. 

Vezmeme-li v úvahu celkový obraz komunikace firmy, lze předpokládat, že 

alespoň v některých případech se nejednalo o náhodu a Rudolf Poborský tak 

                                                 
107 Příloha č. 5 
108 Ale nejen rodině majitele, protože do přízemí vily byla nastěhována rodina Švejdových. Otec 

rodiny byl činovníkem KSČ. 
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nepřímo vyjadřoval své názory a postoje, i když podprahově. Proto v sobě 

jednotlivé kanály i písemná korespondence skrývají drobné výpady proti 

komunismu. Totalitní režim ovlivňoval život obyvatel na všech úrovních jejich 

existence. A neustále. Od školní lavice po vybraný alkoholický nápoj, který má 

správný občan socialistické republiky pít. Rudolf Poborský chtěl, aby jeho 

výrobky byly určeny pro slavnostnější příležitosti, což pochopitelně nebyl směr 

výroby, který mohl po roce 1948 obstát.   

Jeho touha, která by v kapitalistické společnosti rozhodně našla svého zákazníka 

nebo odběratele, se v komunismu stala manifestem nepřátelství. V tomto měřítku 

se každá honosnější značka v podstatě vymezovala proti ideálům komunismu, ale 

lihovar Rudolfa Poborského se spíše než zacílit na vyšší třídu, snažil vyvolat v 

každém pocit, že k vyšší třídě opravdu patří. Místo komunistického cíle udělat z 

každého dělníka tělem i duší, dávala komunikace pocit opačného narovnání stavů, 

které by se dalo nazvat královstvím pro každého. Vytrvalým užíváním různých 

aristokratických náznaků a symbolů králů, které jsem popsal ve výzkumné části, 

bojoval svým způsobem proti samotné podstatě komunismu, převracel jeho 

původní vizi úplně naopak. 

Malí a střední podnikatelé se svou dravou komunikací pokoušeli přerůstat 

zavedené značky. Docházelo tak k paradoxní situaci v konkurenci se státními 

podniky a následně v konkurenci firem se státní správou a čistě státními podniky. 

A i když se to zdá nepochopitelné, i v tomto bizarním prostředí nějak fungovala 

komunikace značky. Srovnáme-li dochované příklady větší firmy Stock109 nebo 

některé z firem Kord Ptáčník,110 vidíme méně originality a hravých etiket v 

porovnání s firmou RPR. Na tom je dobře vidět konkurenční boj vedený přes 

marketingové nástroje. Malá firma si nemohla dovolit tak velké reklamní akce, a 

proto se zaměřila na tvorbu etiket a loga, které byly neoddělitelně spojeny s 

výrobkem. 

Využívání rodových symbolů aristokracie nebylo za první republiky zdaleka tak 

populární. Podnikatelé cítili po válce potřebu prezentace jistot a starých pořádků.  

                                                 
109 Příloha č. 21 
110 ŠŮLA, Jaroslav, ed. Podnikání a podnikatelé v dějinách východních Čech: sborník příspěvků 
přednesených na vědecké konferenci konané v Hradci Králové ve dnech 18. a 19. září 2002. Hradec 
Králové: Ústav historických věd PdF UHK, 2002. Dissertationes historicae. Str.161-165 
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Byl to pro ně silný magnet, věřili, že navázat na toto období je československý 

směr. Svým způsobem přijali roli aristokratů, kteří mohou podnikáním a svými 

vizemi pomoci, aby se země co nejdříve dostala z válečných hrůz. 

Levicové tendence se začaly projevovat už mnohem dříve, byly reakcí na 

zvrácenou ultrapravicovou politiku Třetí říše. Následné osvobození větší části 

republiky sovětskou armádou a velké volební zisky komunistů jasně ukázaly, že 

budoucnost země bude ovlivňována touto ideologií. Z výzkumu vyplývá, že pokud 

by jednotlivé kroky nebyly záměrné, bylo by to neuvěřitelné množství na sebe 

navazujících náhod, které společně vyznívaly jako apel a připomínka 

prvorepublikových hodnot. Z těchto důvodů se domnívám, a potvrzuje to i 

rozsáhlá osobní korespondence Rudolfa Poborského, že odpovědí na mou 

výzkumnou otázku je: „Ano, podnikatelé se svým způsobem snažili skrze 

komunikaci ovlivnit zákazníky, aby přemýšleli a nebyli tolik ovlivněni ideologií 

komunistické strany.“ Možná proto, že si uvědomovali nevyhnutelný konec svých 

značek v případě úspěchů KSČ, která sice teoreticky deklarovala existenci malých 

a středních podnikatelů, ale v praxi se proti nim vymezovala.  

Jako důkaz může posloužit příspěvek v jednom z čísel měsíčníku Likérník111, kde 

se v článku o milionářích autor snaží bránit nařčením o tom, že lihovarníci jsou 

skupinou, která vydělává obrovské obnosy peněz. Potřeba obhajovat svou situaci v 

oborovém časopisu, který zastupoval podnikatelskou skupinu, sice není zrovna 

nejvhodnějším PR nástrojem při snaze o změnu veřejného mínění, v této situaci se 

však jeví naprosto pochopitelným krokem. Byla to poslední platforma, kde se 

mohli lihovarníci svobodně vyjádřit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Z října roku 1947 č. 10 str. 1-5 
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Závěr 
 

Komunikace firem třetí republika je historicky nedoceněná, a grafické zpracování 

v této době je zastíněno legendami první republiky jako byli Sutnar a Rykr. 

Nemůžeme však zahodit historický odkaz značek, které sice existovaly velmi 

krátkou dobu, ale do komunikace firem přinesly trochu jiné aspekty, reakce a 

vymezení.   

Zničení snu o svobodném podnikání malých a středních podnikatelů je už více jak 

sedmdesát let za námi. Přesto je stále pro mnoho rodin s takovou historií 

definujícím prvkem jejich vztahů a vyprávění. Vzpomínky na zašlou slávu, úvahy, 

kam by se životy rodin mohly ubírat, kdyby nedošlo ke komunistickému puči, jsou 

nedílnou součástí naší historie. Je až neuvěřitelné pročítat korespondenci a 

představovat si, jaký pocit museli mít zrazení podnikatelé, kterým začali vypovídat 

smlouvy jejich dodavatelé, kteří vyžadovali urychlené platby zakázek před 

znárodněním. 

Státní aparát dokázal smazat celou třídu malých a středních podnikatelů v řádu 

několika let. A nemusíme hovořit pouze o tak specifických firmách, jako byly 

lihovary. Podobný osud v následujících letech potkal také řemeslníky a další 

živnostníky. 

Všichni o tomto období něco víme, ale málokdo je schopen vžít se do pocitů těch, 

co jej prožili. Je až neuvěřitelné, jakým způsobem ovlivnilo vývoj v našich 

rodinách i životy našich blízkých příbuzných. 

Propracovanost komunikace takto malého podniku, její celkový koncept a vize, je 

o to víc obdivuhodná, uvědomíme-li si, že podnik fungoval pouhé tři roky. 

Vnímání budování značky se v těch nejdůležitějších aspektech příliš neliší od 

dnešního. Oba dva moji pradědečkové byli podnikatelé. Jeden nožíř a druhý 

lihovarník. První po vyvlastnění zničil úplně všechny písemné materiály, druhý 

většinu své dokumentace pečlivě uschoval a možná věřil, že se svoboda jednou 

vrátí. Oba se se svou minulostí vyrovnali po svém. Na křivdy, které jim režim 

způsobil, však nezapomněl ani jeden z nich. A díky vyprávění, ve kterém jsem 

vyrostl, vím, že si moje rodina dodnes drží sen o obnově malé a úspěšné lokální 



 

 45 

značky, která by navazovala na tradici předčasně ukončenou nástupem 

komunistického režimu. Symbol RPR by si své pokračování zasloužil.   
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Příloha č. 28 – Kancelářská příručka pro úřady a kanceláře s reklamou na 
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Příloha č. 32 – Poznámky k jednotlivým typům alkoholu. 
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Příloha č. 33 – Etiketa Obilné kmínky       Příloha č. 34 – Essence de Punch 
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Příloha č. 37 – Poslední etiketa Rokycanské hořké         Příloha č. 38 – Etiketa Vermouthu 

           

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 39 – Usnesení o zastavení podniku   

  

Příloha č. 40 – Protokol o likvidaci lihovaru             
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Příloha č.41 – Slovanský týdeník Svobodná zemědělství s inzercí 
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Příloha č. 42 – Korespondence s dodavateli některých nutných  ingrediencí a výrobků, které 

nebyly  dodány 
  

  

 
  

Příloha č. 43 – List Bruntálského nápojového průmyslu o vypovězení smlouvy pokud lihovar 

nedodá zásobu vína. 
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Příloha č. 44 – Výzva přípravného výboru o tom, že mezi členy není místo pro podvratné živly, 

které nepochopily dobu 
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Příloha č. 46 – Podmínky Rudolfa Poborského o využívání prostor vodárnou 
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Příloha č.47 – Časová osa politické situace 1945-1948 – vytvořená v aplikaci 

preceden.com 

Timeline

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československem a SSSR

12 December 1943

Jaltská konference
4 February 1945 - 11 February 1945

Košická vláda
4 April 1945 - 6 November 1945

Konec 2. světové války v Evropě

8 May 1945

Volby do ústavodárného Národního shromáždění (ÚNS)

26 May 1946

Zákon o dvouletém hospodářském plánu

28 October 1946

Marshallův plán

5 June 1947

Usnesení vlády zastavit personální změny v policejním sboru

13 February 1948

Jednání o naplnění vládního usnesení

17 February 1948

Potvrzení nové vlády

11 March 1948
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Příloha č. 48 – časová osa znárodňování s přidáním - vytvořená v aplikaci preceden.com 

Znárodnění 1945-1948 a situace Rudolfa Poborského

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Vznik lihovaru RPR

1945

Znárodnění filmu

11 August 1945

Čtyři Benešovy dekrety

24 October 1945

Druhá vlna znárodnění
1 January 1948 - 31 December 1948

Zákon č. 115/1948 Sb

2 June 1948

Nabídky národních podniků k odkoupení lihovaru RPR

20 August 1948

Odmítnutí RPR do zařazení Západočeských lihovarů a konzerváren

29 December 1948
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