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Anotace 

Práce „Obraz let 1948, 1953 a 1968 na listech karlovarského tisku“ se zabývá analýzou 

vybraných článků z periodik, která v těchto letech vycházela v Karlových Varech. 

V roce 1948 to byly listy Budovatel – List Čs. sociální demokracie a Jednota – List 

pracujících hraničářů. V roce 1953 sledujeme list Stráž míru a Karlovarský kraj. 

Vybrané články podrobně popisujeme z hlediska obsahu a tematického zaměření a 

hledáme v nich odpovědi na otázky, které jsme si ustanovili v teoretické části. V roce 

1948 v textech hledáme zmínky např. o odsunech Němců, osidlování pohraničí nebo o 

únorovém komunistickém převratu. V listech z roku 1953 sledujeme informování o 

úmrtí J. V. Stalina a Klementa Gottwalda. Dále v textech hledáme zmínky o měnové 

reformě. Práce si klade za úkol přiblížit historické prostředí Karlovarského kraje, ve 

kterém výše zmíněná periodika vycházela.  

   

Annotation 

Academic paper “An Image of the Years 1948, 1953 and 1968 on Pages of the Karlovy 

Vary Press” analyses specific articles from newspapers that were published in Karlovy 

Vary. In 1948 it was newpaper called Budovatel – List Čs. sociální demokracie and 

Jednota – List pracujících hraničářů. In 1953 we follow newspaper Stráž míru and 

Karlovarský kraj. We selected several articles which we analysed and described in 

detail from the perspective of content and thematic focus. We are looking for answers 

to the questions we have established in the theoretical part. In 1948, we look for 

references in the texts, for example, to the expulsion of the Germans from 

Czechoslovakia; new settlement within the areas Germans left, or we look for 

references to the communist coup in February 1948. In articles from 1953, we follow 

the information about the deaths of J. V. Stalin and Klement Gottwald. We also look for 

references about monetary reform in the texts. The work aims to approach the 

historical environment of the Karlovy Vary region from the perspective of the above-

mentioned newspapers. 
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Úvod 

Tato práce si klade za cíl vytvořit obraz doby na Karlovarsku v přelomových letech 

1948 a 1953 z pohledu českojazyčných periodik Budovatel – List Čs. sociální 

demokracie; Jednota – List pracujících hraničářů a Stráž Míru – Týdeník KSČ 

Karlovarského kraje. Jako doplňková periodika, u kterých nebyl dochován dostatek 

materiálů pro plnohodnotnou analýzu, zmiňujeme ještě tituly – Karlovarský kraj, 

Karlovarský pošťák, Věstník Sokolské župy Karlovarské, Karlovarský Lázeňský časopis 

a naučný přírodopisný titul Od Dyleně – Měsíčník pro vlastivědu, osvětu a aktuality 

okresů Mar. Lázně, Planá, Tachov a Teplá.  

Ráda bych hned na začátku vyjasnila nesrovnalost mezi názvem práce a jejím 

obsahem. Práce se jmenuje „Obraz let 1948, 1953 a 1968 na stránkách karlovarského 

tisku“, nicméně zde rok 1968 zpracovaný není. Bohužel jsem během sbírání podkladů 

narazila na složitosti, především kvůli omezujícím opatřením v knihovnách 

a archivech. Proto jsem se na radu své vedoucí rozhodla, že záběr práce zúžím pouze 

na roky 1948 a 1953. Přesto věřím, že práce bude mít své kvality, protože nabídne více 

prostoru pro analýzu periodik v roce 1948 a 1953. 

Ke každému časovému období jsme nejdříve sestavili historické shrnutí, které 

danou kapitolu uvozuje. Začínáme od konce 2. světové války, představíme politickou 

situaci v Československu a stav periodického tisku mezi lety 1945–1948. Poté 

přiblížíme historii Karlovarska a dotkneme se i vysvětlení tzv. německé otázky. 

Kapitolu ukončíme přiblížením situace vládní krize v únoru 1948. V praktické části 

v roce 1948 prozkoumáme dvě karlovarská periodika Budovatele – List Čs. sociální 

demokracie a Jednotu – List pracujících hraničářů (týdeník krajského výboru KSČ). 

Budou nás zajímat specifika daných periodik – jejich témata (taková, která jsme si 

definovali za pomoci historických souvislostí), jakým způsobem komunikovala 

a představíme v úryvcích i konkrétní obsahy. Sledovat budeme období kolem února 

1948.  

Druhá část práce opět začíná historickou sondou, konkrétně do období kolem roku 

1953. Zmíněný rok je výročím úmrtí dvou významných komunistických státníků – 

Klementa Gottwalda a J. V. Stalina. Zmiňujeme je proto, že informování o jejich úmrtí 

budeme zkoumat v praktické části v listu Stráž míru. Poté představíme ekonomickou 
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situaci země, především ustanovení měnové reformy, která změnila celý 

československý peněžní systém. V praktické části budeme sledovat, jakým způsobem 

Stráž míru reformu před obyvateli Karlovarského kraje obhájila.  

Práce se dle metodologických východisek zaměřuje na formální popsání 

nalezených periodik, na identifikaci jejich politického a ideologického směřování, na 

způsob jejich komunikace s publikem a na tematické zaměření textů.  Ke každému 

z periodik (Budovatel, Jednota a Stráž míru) sepíšeme vlastní monografickou kapitolu, 

kde představíme další podrobnosti daného listu (periodicitu, vydavatele, tiskárnu, 

rubriky a další…). Dále, na základě zpracování historických východisek, zformulujeme 

hypotézy ke každému ze zkoumaných let. V periodicích Budovatel a Jednota z roku 

1948 budeme zkoumat, jakým způsobem se v nich psalo o německém obyvatelstvu 

a jestli se téměř tři roky po válce stále aktivně řešila otázka odsunu a osidlování. V listu 

Stráž míru z roku 1953 se pokusíme mimo jiné zjistit, jestli informoval o smrti J. V. 

Stalina déle než u K. Gottwalda. Také prozkoumáme, jak týdeník na svých stránkách 

formuloval výhody a nevýhody měnové reformy. 

Z důvodu přehlednosti jsme práci nerozdělili na teoretickou a praktickou část, ale 

postupujeme chronologicky. Představíme historický kontext roku 1948 a hned 

navážeme praktickou částí z roku 1948 (analýza periodik Budovatel a Jednota). Stejně 

postupujeme i v případě roku 1953 – po historických souvislostech analyzujeme list 

Stráž míru. 
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Metodologie  

Z metodologického hlediska jsme se rozhodli periodika prozkoumat kvalitativní 

historicko-srovnávací analýzou.1 V rámci analýzy se pokusíme zachytit historické 

události z pohledu zkoumaných periodik. Určíme si pro každý zkoumaný rok několik 

hypotéz, které se pokusíme pomocí analýzy potvrdit nebo vyvrátit. Z každého 

periodika vybereme vzorek čísel, která jsou relevantní k našemu tématu a podrobně 

vybraná vydání rozebereme. „Úkolem historického výzkumu je odhalit důvody pro 

jednání lidí v minulosti pomocí dostupných dat.“2 Cílem této práce není vytvořit 

zobecnitelnou teorii, ale spíše podat svědectví o době na základě otázek, na které se 

v závěru každé monografické kapitoly pokusíme odpovědět.   

  

 

1 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. ISBN 

978-80-247-3568-9. s.387-8 
2 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. s. 136 

Vymezení analýzy dle Sedlákové  

Vymezení objektu komparace a 
časového období  

Tituly:  
Budovatel a Jednota 1948, leden-březen  

Stráž míru 1953, únor-červen 

Stanovení cíle komparace  

Cílem je vyvrátit nebo potvrdit hypotézy 
stanovené na základě odborné 
historické literatury a samotného 
zkoumaného textu  

Kritéria komparace 

Pročtení všech článků, výběr dle 
tematické relevantnosti 

Nastínění hlavních témat čísla 

Spojení relevantních článků 
s hypotézami + vytvoření nových 
hypotéz na základě proniknutí do 
tématu 
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I. Československo 1945–1948 

Politická situace 

Konec 2. světové války v Evropě nastal po kapitulaci Německa 8. května 1945. Pro 

Československo to znamenalo osvobození z nacistického područí a čas pro obnovu 

politického sytému. Podle Kaplana utvářel zahraniční politiku republiky převážně 

prezident Edvard Beneš, už během války, v londýnském exilu. Hlavním rysem 

československé politiky se stala vazba na Sovětský svaz, kterou sám Beneš výrazně 

podporoval. „Změna v zahraničněpolitické orientaci na Sovětský svaz byla přirozeným 

důsledkem Mnichova 1938.“3 Po Mnichovské dohodě Beneš cítil zradu západních 

mocností, které Československo „prodaly“ Hitlerovi, ve snaze předejít nevyhnutelné 

válce. Proto se E. Beneš rozhodl pro orientaci na východ.  

Kaplan dále uvádí důvody, proč se Edvard Beneš tolik upínal na spojenectví se 

Sovětským svazem. Beneš Stalinovi věřil, že se nebude vměšovat do vnitropolitických 

záležitostí Československa, ač ho před tím západní mocnosti varovaly. Beneš byl totiž 

přesvědčený, že se Sovětský svaz začne postupně liberalizovat a ustoupí od úmyslu 

bolševizace střední Evropy. Dne 12. prosince 1943 Beneš podepsal smlouvu o 

československo-sovětském přátelství, která stvrdila „…možnost opírat se 

v mezinárodních jednáních o poválečné Evropě o sovětskou podporu.“4 Obavy o 

přílišném vměšování se ale zvětšovaly, dokonce i u Beneše. Nicméně v březnu 1945 

Stalin československé politiky ujistil, že bude plně respektovat československou 

suverenitu a do vnitrostátní politiky se vměšovat nebude.5 

První prověrkou tohoto spojenectví byla podle Kaplana situace, kdy se jednalo o 

osudu Podkarpatské Rusi, která byla před válkou součástí ČSR (Československé 

republiky). Podkarpatská Rus nakonec skončila v rukou Sovětů, což „vrhlo stín na 

československo-sovětské spojenectví“.6 

 

3 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945–1948. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1991. ISBN 80-04-25699-6. s. 7 
4 Tamtéž, s. 9 
5 Tamtéž 
6 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945–1948. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1991. ISBN 80-04-25699-6. s. 11 
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Kaplan uvádí, že Sovětský svaz podporoval poválečné československé zájmy, 

především otázku odsunu národnostních menšin (Němci a Maďaři). Beneš považoval 

za naprosto nevyhnutelné, že Němci a Maďaři musí z ČSR odejít. Proto potřeboval 

podporu Sovětského svazu, který by se československé politiky zastal na 

mezinárodním politickém fóru. USA a Velké Británie v roce 1943 s politikou odsunu 

menšin z ČSR souhlasily, ale do roku 1945 svůj postoj změnily.7 

Kaplan popisuje vnitropolitický vývoj v Československu, který začal 5. dubna 1945, 

kdy se v Košicích sešli představitelé první poválečné vlády. Schválený byl tzv. Košický 

program, který zpracovali českoslovenští politikové v moskevském exilu. Program 

tvořily ekonomické reformy, pozemková reforma a sociální politika.8 

Podle Havlíčkové Košický program ustanovoval kritéria pro poválečný chod státu 

– zakázal veškeré fašistické organizace a nařídil nutnost vypořádat se s Němci, Maďary 

(obecně Neslovany), kolaboranty, zrádci a nepřáteli státu. Prosazování vládních 

nařízení na úrovni krajské a obecní mělo být uskutečňováno pomocí krajských a 

okresních národních výborů.9 

Díky tomu, že ještě nebyl ustanoven parlament, několik měsíců po skončení války 

vydával zákony pomocí dekretů prezident Edvard Beneš. Vydal jich desítky, z 

relevantních pro tuto práci uvedeme – dekret o zkonfiskování majetku Němců a 

Maďarů, „Zemědělský majetek, zkonfiskovaný podle dekretu presidenta republiky ze dne 

21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku 

Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa…“10; dále dekret 

o konfiskaci klíčových podniků a potravinářského průmyslu; potrestání nacistických 

zločinců, zrádců a jejich pomahačů. A nakonec dekret, který dal legitimitu odsunutí 

 

7 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945–1948. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1991. ISBN 80-04-25699-6. s. 14 
8 Tamtéž. s. 18-20 
9 HAVLÍČKOVÁ, Petra. Košický vládní program (dále KVP) a „malý retribuční dekret“: Důsledky 

revolučního práva KVP a retribuce [online]. [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/revoluce/HavlickovaPetra.pdf. s. 7-11 
10 Dekret presidenta republiky ze dne 20. července 1945 o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a 

jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci. Parlament České republiky 

Poslanecká sněmovna [online]. Praha [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/docs/laws/dek/281945.html  

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/revoluce/HavlickovaPetra.pdf
https://www.psp.cz/docs/laws/dek/281945.html
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neslovanského obyvatelstva zpět do zemí jejich původu. „…navrácení všech oblastí 

Československé republiky původnímu slovanskému živlu.“11 

První poválečné demokratické volby proběhly 26. 5. 1946. Zvítězila Komunistická 

strana Československa s předsedou Klementem Gottwaldem. Nadpoloviční většinu 

nicméně nezískala. Druzí byli národní socialisté, potom lidovci a poslední sociální 

demokraté. (viz graf č. 112). 

 

Politická situace ale nebyla ideální, Kaplan se zmiňuje o tom, že se rozvíraly nůžky 

mezi představami komunistických a nekomunistických politiků. „Od 21. ledna se NF 

(Národní fronta, pozn.) snažila překonat sporné body v návrhu ústavy. Patřily mezi ně 

otázky tisku, oborového hnutí a práva na stávku, charakteru politických stran a jejich 

vzniku a zániku, charakteru národních výborů a krajského zřízení a způsobu rozhodování 

 

11 Dekret presidenta republiky ze dne 17. července 1945 o jednotném řízení vnitřního osídlení. 

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna [online]. Praha [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/docs/laws/dek/271945.html 

12 Výsledky voleb do ústavodárného Národního shromáždění v roce 1946 na území České republiky. Český 

statistický úřad. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k018.pdf/0e71fa93-c8e0-479a-9644-

11d34f80f014?version=1.0 

Graf č. 1 – Výsledky voleb v roce 1946 na území České republiky 

 

https://www.psp.cz/docs/laws/dek/271945.html
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k018.pdf/0e71fa93-c8e0-479a-9644-11d34f80f014?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20536128/422008k018.pdf/0e71fa93-c8e0-479a-9644-11d34f80f014?version=1.0
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o dalším znárodňování.“13 Národní fronta jakožto koalice přestala fungovat. 

Nekomunistické strany ji chtěly udržet. Komunisté v tuto chvíli byli proti jejímu 

udržení, protože už nerespektovala komunistický monopol a bylo pro ně těžší prosadit 

své zájmy. Nekomunistické strany se přikláněly k volbám a k novému rozložení sil 

v rámci Národní fronty. Komunisté ale viděli východisko v její úplně nové koncepci, 

„která zajistí jejich mocenský monopol za podpory „očištěných stran“.14 

Kaplan dále popisuje, že se situace vyhrotila do té míry, že ministři tří stran podali 

demisi. Počítali s tím, že krize povede k předčasným volbám, nebo že prezident Beneš 

demisi odmítne a donutí Gottwalda k ústupkům. Gottwald měl situaci ale pevně 

v rukou, prosadil řešení vládní krize po svém – vláda se po demisi ministrů nezhroutila, 

ministři byli nahrazeni jinými zástupci stran na Gottwaldův pokyn, bez dalšího jednání. 

Prezident Beneš demisi přijmul s tím, že požadoval návrat k Národní frontě. Ta ale v tu 

chvíli už neexistovala, protože komunisté nastolili vládu „obrozené NF“, ve které měli 

mocenský monopol. Nastala tak poúnorová éra, v níž se Československo dostalo pod 

vládu komunistů a Sovětského svazu.15 

„Státní převrat fungoval jako rozhodující podmínky zrodu režimu, nedemokratického a 

nesvobodného státního systému monopolní moci, běžně nazývaného komunistická či 

totalitní diktatura, oficiálně označovaného jako socialistický stát.“16 

Periodický tisk 

Poválečná situace periodického tisku stála před podobnými problémy, jako každé 

jiné odvětví, které se vymanilo z područí nacistické moci. Bednařík, Jirák a Köpplová 

v Dějinách českých médií uvádějí, že bylo nutné očistit redakce od kolaborantů a 

posluhovačů nacistického režimu. Rušily se pronacistické tituly. Některé se pouze 

přejmenovaly, aby se distancovaly od své role v nacistické propagandě, ale vycházely 

dál, pouze se změnami ve složení redakce. Obnovovaly se tituly, které nacisté za 

 

13 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945–1948. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1991. ISBN 80-04-25699-6. s. 145 
14 Tamtéž, s. 148 
15 Tamtéž, s. 152 
16 KAPLAN, Karel. Únor 1948: komentované dokumenty. První vydání. Praha: Epocha, 2018. ISBN 978-

80-7557-116-8. s. 7 
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protektorátu zakázali. Také se zakládaly úplně nové. „Kromě listů s nadregionální obcí, 

které vznikaly především v hlavních centrech, bylo třeba zcela nově vybudovat systém 

regionálních médií.“17 Redakce se také musely očistit od kolaborantů. V létě 1945 se do 

veřejného života začali zapojovat novináři, kteří se vraceli z exilu, z koncentračních 

táborů a z vězení.18  

Nově byla po válce ustanovena autorita, která měla dohlížet na média – 

ministerstvo informací. To bylo založeno na základě dekretu prezidenta republiky 

„Dekret č. 1/1945 Sb. – Ústavní dekret prezidenta o nové organizaci vlády a ministerstev 

v době přechodné“.19 Cenzura jako taková ale obnovena nebyla. Jak uvádí Bednařík a 

Cebe, po skončení války v květnu 1945, až do února 1948, nebyla určena žádná 

cenzurní pravidla.20 Důležitým nepsaným regulačním prostředkem tisku se nicméně 

stalo přidělování papíru, který byl po válce velmi nedostatkovým zbožím.21 

Podle Bednaříka, Jiráka a Köpplové mělo ministerstvo informací na starosti mimo 

periodického a neperiodického tisku také kinematografii a rozhlas. Prvním ministrem 

informací se stal Václav Kopecký. V rámci očisty novinářů a tisku jako takového se 23. 

června 1945 přeměnila protektorátní organizace Národní svaz novinářů na Svaz 

českých novinářů, do které mohli vstoupit pouze ti členové, kteří byli shledáni jako 

bezúhonní (na základě rozhodnutí očistné komise, která trestala kolaborující 

novináře). Každý novinář, který chtěl svou profesi vykonávat, musel být v tomto svazu 

zaevidován.22  

Média sehrála významnou roli během únorového převratu – byla hlavním 

propagandistickým nástrojem a prvkem pro ovládání názoru veřejnosti. 

Nekomunistický tisk měl těžké postavení – jak píše Bednařík a Cebe, mnohé tiskárny 

 

17 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Vyd. 2. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3028-8. s 234 
18 Tamtéž, s. 223. 
19 Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době 

přechodné. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna [online]. Praha [cit. 2020-07-25]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/laws/dek/ 
20 BEDNAŘÍK, Petr, CEBE, Jan. Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950. In: Sborník 

národního muzea v Praze. Praha, 2008, s. 54 
21 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 229-230 
22 Tamtéž, s. 223-225 

https://www.psp.cz/docs/laws/dek/
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během převratu odmítly nekomunistická periodika vytisknout. Nekomunistické 

redakce se také setkaly s výhružkami, že jim vypnou elektrický proud.23 Další 

překážkou pro nekomunistická periodika během února 1948 byl fakt, že novináři, kteří 

nebyli členy Svazu českých novinářů, nemohli legálně publikovat. Toho KSČ využila, 

když za pomoci svých členů uvnitř Svazu pomohla vyloučit nepohodlné 

nekomunistické redaktory.24 

Po únorovém převratu byla část titulů zrušena, jednalo se především o regionální 

a nekomunistická periodika. Od března do prosince 1948 bylo zastaveno cca 570 

titulů…“25 Další část titulů prošla personální změnou svých redakcí. „Ukázalo se, že 

komunisté měli v řadě i nekomunistických periodik své sympatizanty, kteří převzali rychle 

vedení redakcí…26“ Této problematiky se dotkneme i v kapitole „Budovatel“, které bylo 

jako regionální periodikum zrušeno v březnu 1948. 

Role novinářů se po únoru proměnila. Byli silně spjati s KSČ a jejich úkolem bylo 

mimo informování o veřejném dění také ideologické vzdělávání společnosti. Společně 

s proměnou novinářů se změnily i jejich texty. Tato změna je v této práci 

zdokumentována na příkladu komunistického týdeníku Jednota (1948) a Stráž míru 

(1953) v kapitole „Shrnutí a odpovědi na otázky v roce 1953.“ 

II. Karlovy Vary 1938–1948 

Sudetská župa Karlovarská 

Beran v Dějinách Karlovarského kraje popisuje, že po podepsání Mnichovské 

dohody se 29. září 1938 připojila vybraná pohraniční území Československa 

k nacistickému Německu. Akt odtržení Sudet, který je z dnešního hlediska považován 

za zradu Československa, ale obyvatelé nejen Karlových Varů kvitovali a oslavovali. 

Připojení k Říši byl totiž sen mnoha Němců, kteří v Československu žili. V Karlovarsku 

tomu nasvědčoval fakt, že 31. května 1938 v Karlovarském okrese získala strana 

 

23 BEDNAŘÍK, Petr, CEBE, Jan. Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950. In: Sborník 

národního muzea v Praze. Praha, 2008, s. 53 
24 Tamtéž, s. 54 
25 Tamtéž 
26 Tamtéž 
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Konrada Henleina 92,2 %.27 Důkazem toho, že karlovarští příjezd Adolfa Hitlera 

oslavovali, je například i tato fotka (viz obr. 1).28 Je na ní zachycený Hitler na balkoně 

karlovarského divadla 4. října 1938. Srocený dav na jeho počest zvedá pravačku.  

 

  

 

27 Smutné výročí: Karlovarské Národní noviny. Karlovy Vary: Grafia, 19. 5. 1945, č. 2., s. 1 
28 BERAN, Jiří a kol. Dějiny Karlovarského kraje. 1. vyd. Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2004. s. 207 

ISBN 80-239-3477-5 s. 145-146 

Obr. 1 – Karlovy Vary. Hitler na balkoně karlovarského divadla 4. října 
1938 
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Sudety se od Mnichovské dohody považovaly za německé území, Augustin je ve své 

knize popisuje jako tzv. Sudetskou župu (tj. Sudetengau). Správně se župa dělila na 5 

okresů – Karlovarsko zaujímalo velmi důležité postavení díky průmyslu a lázeňství. 

Pod okres Karlovy Vary připadly i další územní celky: Horšovský Týn, Stříbro, Tachov, 

Mariánské Lázně, Teplá, Aš, Cheb, Kraslice, Sokolov, Loket, Nejdek, Jáchymov, Karlovy 

Vary, Žlutice, Podbořany, Kadaň, Vejprty a Žatec (viz Obr. 2).29   

  

 

29 AUGUSTIN, Milan. Konec 2. světové války v Karlových Varech: Pokus o rekonstrukci. Karlovy Vary: 

Úřad města, 1995. s. 37 

Obr. 2 – Říšská župa Sudetská 
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Projevy války v Karlových Varech do roku 1945 

Augustin se ve své knize zmiňuje, že důsledky bojů začaly Karlovy Vary výrazněji 

pociťovat až s ústupem zájmu o lázeňství, především s absencí zahraničních hostů. 

Jako v celém Německu, i Karlovým Varům začaly docházet zásoby, protože průmyslová 

výroba se často přeorientovala na výrobu válečnou. Významně se situace změnila po 

roce 1942, kdy Německo prohrálo v bitvě o Stalingrad. Od té doby, až do konce bojů, se 

lázeňské domy a hotely začaly přeměňovat na lazarety a špitály. Čím víc se blížil konec 

války, tím více lázeňské město trpělo jejími následky. V průběhu let 1944 a 1945 se 

Karlovy Vary staly třikrát po sobě cílem spojeneckých bombardérů.  

Koncem dubna 1945 byla kapitulace Německa na spadnutí. Augustin v tuto dobu 

popisuje situaci v Karlových Varech, především vznik Revolučního národního výboru 

(později Českého národního výboru). Tento výbor byl seskupením mužů pod vedením 

Jindřicha Šípka, kteří se chtěli postarat o to, aby v Karlových Varech zbytečně 

nedocházelo k násilnostem a ničení majetků během posledních dnů války. Byl 

mezičlánkem, který pomohl vyjednávat s Němci, Američany a Rusy, aby zajistil, že 

předání města do rukou českých občanů proběhne bez použití síly. Karlovy Vary se 

dostaly pod správu už Českého národního výboru 8. května, den po podepsání oficiální 

kapitulace Německa v Remeši. Tento výbor bez násilí převzal civilní správu města 

z rukou německých úředníků. Předsedou se stal jeho zakladatel, Jindřich Šípek.30 

Až 17. května 1945 vychází v Karlových Varech první oficiální česky psané noviny 

– Karlovarské Národní noviny, které mapují události prvních dní po osvobození. 

Z novin se občané mohli dozvědět důležité informace o restrukturalizaci vedení města, 

o vzniku již výše zmíněného Českého národního výboru v Karlových Varech, o aktuální 

situaci osvobozování a o všeobecné obnově. Jejich úplně prvním článkem byla reportáž 

o dni 13. května, kdy byla svolána 1. oficiální veřejná schůze Českého národního 

výboru. Na schůzi byli sezváni všichni čeští obyvatelé Karlových Varů. Jednomyslným 

hlasováním se shodli a oficiálně ustanovili platnost Českého národního výboru, jako 

 

30 AUGUSTIN, Milan. Konec 2. světové války v Karlových Varech: Pokus o rekonstrukci. Karlovy Vary: 

Úřad města, 1995. s. 11-22 
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prvního poválečného politického seskupení, civilní správy města a představitele 

zákonné moci.31  

Německá otázka 1945–1948 v Karlových Varech 

Je důležité nastínit, co vlastně termín „německá otázka“ znamená, aby to nebyla jen 

prázdná fráze. Pro nezainteresovaného člověka může být obtížné si představit, že 

z historického hlediska byly Karlovy Vary (původní německý název Karlsbad) městem 

německým. Podle Statistického lexikonu obcí v Republice československé z roku 1930 

žilo v ČSR přes 90 % Němců. Karlovy Vary měly 23 901 obyvatel, z toho 1 446 

Čechoslováků a 20 856 Němců.32  

Téměř všechny podniky, živnosti a služby byly závislé na německé pracovní síle, 

díky nim byl Karlovarský kraj z hlediska lázeňství a průmyslu na velmi vysoké úrovni. 

Pro představu uvedu pár celosvětově proslavených podniků s německými majiteli. 

Výrobou skla se proslavila německá firma Moser, která vznikla už v roce 1857. 

Koudelková ve své práci popisuje, že Moser svými výrobky proslul i v zahraniční, získal 

zlatou medaili v roce 1925 na výstavě dekorativního umění v Paříži nebo cenu Grand 

Prix v roce 1935 na světové výstavě v Bruselu. Exkluzivní stolní sady od Mosera byly 

předány například prezidentovi ČSR T. G. Masarykovi nebo tehdejšímu papeži Piu XI.33  

Další významná německá firma – porcelánka Pfeiffer a Löwenstein – vznikla 

v Ostrově nad Ohří (německy Schlackenwerth) v roce 1873. Ostrovský porcelán se 

vyvážel mimo Čech i do Vídně a Anglie. „Jako jedna z pěti českých porcelánek s nejvyšší 

úrovní výrobků obesílala mezinárodní výstavy.“34 Sklo a porcelán je pro Karlovarsko 

typický, nicméně zde byly i významné podniky jiného zaměření, například světově 

 

31 První oficiální zasedání Českého nár. výboru v Karlových Varech: Karlovarské Národní noviny. 

Karlovy Vary: Grafia, 17. 5. 1945, č. 1. s. 1 
32 Statistický lexikon obcí v Republice československé 1930. Díl I. Země Česká. Praha: Orbis, 1934. s. 393. 
33 KOUDELKOVÁ, Adéla. Vývoj sklářského průmyslu v Čechách v letech 1890–2013 na příkladu 

průmyslového závodu MOSER A.S. [online]. Plzeň, 2015 [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: 

https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/19167/1/Adela%20Koudelkova%202015.pdf Bakalářská 

práce. Západočeská univerzita v Plzni. s. 33-34 
34 Ostrovský porcelán: Projekt česko-německé spolupráce „Cesta porcelánu“. Město Ostrov [online]. [cit. 

2020-07-29]. Dostupné z: https://www.icostrov.cz/ostrovsky-porcelan/  

https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/19167/1/Adela%20Koudelkova%202015.pdf
https://www.icostrov.cz/ostrovsky-porcelan/
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proslulá rukavičkářská výroba v Abertamech pod vedením Zenkerů nebo zbrojovka ve 

Vejprtech, kterou založil Gustav Bittner.  

Sousloví „německá otázka“ se nejvíce objevuje ve spojení s poválečnou situací 

Němců na Československém území. Sudetští Němci už nebyli v očích Čechoslováků 

považováni za podnikatele, kteří přispívají k hospodářskému rozvoji. Karlovarští Češi 

se v prvních týdnech po osvobození proti Němcům důrazně vymezili a požadovali 

jejich potrestání. Je to patrné v několika článcích z prvních výtisků Karlovarských 

Národních novin, které začal vydávat nově ustavený Český Národní výbor v Karlových 

Varech. Vratislav Šrubař (nový šéfredaktor) se vyjadřuje ve svém prvním článku 

konzervativně, ale vyzývá své spoluobčany k akci, „My v Karlových Varech jsme 

postaveni před velkou a těžkou práci, neboť jsme v bývalém německém středisku 

sudetoněmecké strany (Henleinova strana, pozn.). Musíme se postarat o to, abychom 

vyšetřili všechny přečiny našich nepřátel a tyto postavili před řádný lidový soud podle 

směrnic, které vytyčil před několika dny zástupce min. předs. Gottwald.“35  

Méně konzervativní je 3. číslo z 21. 5. 1945. Noviny publikovaly parafrázi projevu 

P. Drtiny, budoucího ministra spravedlnosti a blízkého spolupracovníka E. Beneše. 

Článek (bez podpisu) se vyjadřuje jasně kriticky vůči Němcům – „Naše dějiny jsou 

soustavně vyplněny boji proti germánské expanzivnosti německého národa. Vždy to byli 

právě Němci, kteří nás uvrhli do národních katastrof a bídy. … Kolonisace německá do 

českých zemí trvala vlastně celých 1000 let nepřetržitě a často byla násilná. Přesto však 

Němci u nás usídlení nikdy s námi nesrostli, vždy byli cizím vředem na našem těle. 

„…musíme začít s vyháněním Němců z našich zemí ihned, teď, okamžitě, všemi způsoby, 

před ničím se nesmíme zarazit a zaváhat.“36  

Cesta k odsunu 

Jak naložit s osudem německého obyvatelstva řešil prezident Edvard Beneš už 

v průběhu války. Kaplan to rekapituluje takto – Benešovou představou bylo, že po válce 

bude mít Československý národ jedinečnou možnost vypořádat se s Němci a veškeré 

 

35 Do nového života: Karlovarské Národní noviny. Karlovy Vary: Grafia, 17. 5. 1945, č. 1., s. 1  
36 Nemůžeme žít s Němci v jednom státě: Karlovarské Národní noviny. Karlovy Vary: Grafia, 21. 5. 

1945, č. 3., s. 1 
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menšiny (týkalo se to ještě Maďarů) vrátit do jejich zemí původu. Jeho ideou byl stát 

čistě slovanský.37 V průběhu války Beneš zjistil, že jeho postoj k transferu 

národnostních menšin na základě kolektivní viny sdílí i Sověti. V roce 1943 získal 

formální podporu Sovětského svazu. Stalin postupně rozšiřoval svůj vliv v Evropě – tím 

pádem podporoval veškeré kroky, kterými by se zajistila stabilita ve státech v rámci 

jeho vlivu.38 Západní velmoci byly proti principu kolektivní viny – v zásadě by 

souhlasily jen s odsunem nacistů a potrestáním prokázaných zločinců. Beneš nicméně 

princip kolektivní viny podporoval. Kaplan Benešův postoj vysvětluje takto: „…90 % 

sudetských Němců volilo Henleinovu stranu a považoval je (E. Beneš, pozn.) za nacisty 

nebo jejich přívržence. Tato argumentace se u něho objevovala hlavně od roku 1942, kdy 

se mu odsun stával záležitostí politické praxe.39 

 V čtvrtletníku Svědectví XII. 1974, si můžeme přečíst doslovný přepis rozhovoru 

prezidenta Beneše s premiérem SSSR Molotovem z 14. 12. 1943. Tento rozhovor 

navazuje na tvrzení v předchozím odstavci. Beneš říká: „…potrestání našich Němců, to 

je pro nás veliká otázka. Mezi Čechy bude viníků málo, mezi Slováky více, ale mezi našimi 

Němci jistě 90 procent.“40 „Válku začali Němci v ČSR, ti nesou největší vinu a třeba je 

potrestat.“41 „Němců je u nás asi 2.800.000. Dá-li se vystěhovat vše, tak dobře; ne-li, tedy 

aspoň 2 miliony.“42  

Ještě před tím, než vyšly v platnost Benešovy dekrety o organizovaném odsunu 

německého obyvatelstva, proběhl v průběhu května a června 1945 tzv. divoký odsun. 

Podle Berana se na území Karlovarska jednalo například o oblast Ostrova, Jáchymova 

a Doupova.43  

Staněk ve své knize o odsunu Němců uvádí, že Sudetských Němců v 

Československu na konci války žilo kolem 3,3 milionu (Němců celkově 3,5 milionu). 

 

37 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945-1948. 1. vyd. (v ČSFR). Praha: Panorama, 1990. ISBN 

80-7038-193-0. s. 14-17 
38 Tamtéž, s. 16-17 
39 Tamtéž, s. 18 
40 Svědectví: čtvrtletník pro politiku a kulturu [online]. XII. 1974, s. 483 [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 

http://scriptum.cz/soubory/scriptum/svedectvi/svedectvi_1974_47.pdf 
41 Tamtéž, s. 484 
42 Tamtéž, s. 485 
43 BERAN, Jiří a kol. Dějiny Karlovarského kraje. 1. vyd. Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2004. 207 

s. ISBN 80-239-3477-5 s. 156 

http://scriptum.cz/soubory/scriptum/svedectvi/svedectvi_1974_47.pdf


24 

 

Během necelých dvou měsíců se toto číslo snížilo na 2,7 milionu (dle informací na 

vydaných potravinových lístcích).44 

Kniha Němci na Karlovarsku od Řeháčka popisuje, že v průběhu tohoto divokého 

odsunu bylo s Němci zacházeno extrémně krutě, během několika hodin si museli sbalit 

zavazadlo do 25 kg a vzít si maximálně 100 říšských marek. Cennosti povoleny nebyly.  

Bohužel se při divokém odsunu dostalo i na antifašisty a na Němce ze smíšených 

manželství.45 

„Divoký odsun byl organizován a prováděn především revolučními gardami a dalšími 

dobrovolnickými ozbrojenými formacemi, od poloviny května i za účasti jednotek čs. 

armády.“46 

I během organizovaného odsunu bychom stále mohli polemizovat o tom, že se vše 

odehrávalo „divoce“. Řeháček píše o opatřeních, která byla zavedena proti německým 

občanům. Byla rozsáhlá a vysoce diskriminační. Na základě dekretů prezidenta 

republiky byli Němci zbaveni majetkových i osobních občanských práv, státního 

občanství, právní ochrany a jejich majetek byl zkonfiskován a přesunut do vlastnictví 

Československého státu. Německé obyvatelstvo v Československu nemělo žádnou 

budoucnost, byly jim odepřeny i základní svobody – volební právo, nárok vlastnit 

majetek, svazek manželství, dokonce byla všem německým vojákům odebrána 

hodnost. Zrušeno bylo i pojištění, vyplácení dávek či důchodů. Finanční hotovost a 

cenné předměty připadly ve prospěch státu. Místo peněz jim byly přiděleny 

potravinové dávky, které byly srovnatelné s tím, co za války dostávali Židé. Součástí 

opatření bylo i nošení různobarevných pásek na rukávu. Nakonec byl Němcům zakázán 

i volný pohyb.47  

 

44 STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945-1947. Praha: Academia, 1991. s. 54-55 
45 ŘEHÁČEK, Karel. Němci na Karlovarsku v letech 1945-1948. Plzeň: K. Řeháček, 2011. ISBN 978-80-

254-9620-6. s. 25-27 
46 HRBEK, Ed. Jaroslav, Online encyklopedický slovník českých dějin 1938–1945: Vysídlení Němců z 

Československa. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. s. 408. Dostupné z: 

http://www.usd.cas.cz/elektronicke-publikace  

47 ŘEHÁČEK, Karel. Němci na Karlovarsku v letech 1945-1948. Plzeň: 2011. ISBN 978-80-254-9620-6. s. 

16-18 

http://www.usd.cas.cz/elektronicke-publikace/
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„Nesměli se účastnit politického a veřejného života, nesměli bez povolení jezdit 

hromadnými dopravními prostředky a bez povolení nesměli ani opouštět okolí svého 

bydliště. Příděly potravin jim byly kráceny.“48 

Podle Řeháčka byla každému německému občanovi přidělena pracovní pozice 

v předem určených provozech – nejčastěji v dolech, lomech, na zemědělských statcích 

nebo v jiných průmyslových odvětvích. Nebylo ale možné hromadně změnit pracovní 

zaměření všech Němců a najednou je vysídlit. Vše by přestalo fungovat – jak jsme si 

uvedli na začátku kapitoly, německých občanů tu byla drtivá většina, přes 90 %.  

Některým Němcům se podařilo získat výjimku z odsunu – měli povoleno 

v Československu zůstat. Řeháček uvádí, že tuto výjimku mohli získat Němci ve 

smíšeném manželství, vlastníci licence antifašisty nebo pracovního specialisty. 

Společnost byla ale velmi negativně naladěná vůči těm, kteří výjimku z dekretů dostali. 

Celým Československem prostupovala nenávist vůči Němcům a posiloval se 

nacionalismus. Tuto skutečnost podnítil sám prezident Edvard Beneš, který se jasně 

vyjádřil k tomu, že považuje obyvatele německé národnosti za kolektivní viníky.49 

„Činím německý národ jako celek za nacism a všechny jeho zločiny, jimiž se navždycky 

před celou historií lidstva tak smutně proslavil, odpovědným. (…) Vím, že byli Němci, kteří 

si této hrůzy byli vědomi. Ale jde o přímou vinu převážné většiny Němců, a proto Němci 

jako celek jsou odpovědni.“50 

Podle Kaplana bylo z Československa odsunuto 2 256 000 Němců, samovolně jich 

republiku opustilo necelých 700 tisíc. Po oficiálním přerušení transferů 

v Československu zůstalo necelých 300 tisíc obyvatel německé národnosti.51 Po 

odsunu sudetských Němců v krajině dodnes zůstávají opuštěné domy a továrny, které 

nikdy nenašly nové majitele a zachovávají v krajině smutnou vzpomínku na česko-

německou historii. 

 

48 BERAN, Jiří a kol. Dějiny Karlovarského kraje. 1. vyd. Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2004. 207 

s. ISBN 80-239-3477-5 s. 156 
49 ŘEHÁČEK, Karel. Němci na Karlovarsku v letech 1945-1948. Plzeň: 2011. 

ISBN 978-80-254-9620-6. s. 22 
50 T. STANĚK, Vysídlení Němců z Československa. Předpoklady, průběh a důsledky vysídlení Němců 

z Československa (1918–1945). Ostrava 1992, s. 40 
51 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945-1948. 1. vyd. (v ČSFR). Praha: Panorama, 1990. ISBN 

80-7038-193-0. s. 153 
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III. Periodika v Karlových Varech v roce 1948 

V Okresním archivu Karlovy Vary jsme zahájili pátrání po periodicích, která 

v Karlových Varech v roce 1948 vycházela. Nalezli jsme několik titulů. Jednalo se o 

stranické noviny Budovatel – List Čs. sociální demokracie (Československá sociální 

demokracie západního pohraničí) a Jednota – List pracujících hraničářů (Týdeník 

krajského výboru KSČ), které byly vydávány jednou týdně. Z měsíčníků jsme narazili 

na tituly – Věstník Sokolské župy Karlovarské, Karlovarský lázeňský časopis a naučný 

přírodopisný titul Od Dyleně – Měsíčník pro vlastivědu, osvětu a aktuality okresů Mar. 

Lázně, Planá, Tachov a Teplá. 

Měsíčníky v této práci nepodrobíme rozboru, protože Věstník Sokolské župy 

Karlovarské vyšel v tomto roce pouze ve dvou číslech, Karlovarský lázeňský časopis 

zase není politickým médiem, ale spíše podnikovým propagačním titulem a naučný 

časopis Od Dyleně se zabývá především přírodopisnými a zeměpisnými články 

Karlovarského kraje. Titulní stránky těchto periodik nalezneme, alespoň jako ukázku, 

v příloze práce (viz Příloha 1).  

V následující části si stanovíme hypotézy, na které se po přečtení periodik 

Budovatel a Jednota pokusíme uspokojivě odpovědět.  

1. Budou mezi zkoumanými periodiky znatelné rozdíly mezi komunistickým a 

sociálně-demokratickým způsobem komunikace? 

2. Jakým způsobem zkoumaná periodika reagují na události mezi 20. a 25. 

únorem?  

3. Bude osidlování pohraničí velkým tématem? Nalezneme zmínky o osidlování 

v každém čísle? 

4. Budou se ještě v roce 1948 stále objevovat články o odsunu Němců? 

5. Jaké postoje zastávají jednotlivé tituly vůči německému obyvatelstvu 

v Československu, zvláště na Karlovarsku? 

Nebudeme v titulech analyzovat každý jednotlivý článek, vyhneme se těm, které 

nebudou souviset s položenými otázkami a uvedenými tématy. Provedeme náhodný 

výběr 40 článků v Budovateli – Listu Čs. sociální demokracie a 40 článků v Jednotě – 

Listu pracujících hraničářů. Obě periodika jsou zastoupená stejným počtem 10 vydání. 

Při výběru článků k analýze zohledníme tato témata: 
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• Oslava komunismu 

• Kritika komunismu 

• Demokratické hodnoty 

• Budovatelská tematika 

• Odsun Němců, Německo 

• Osidlování pohraničí 

• Poválečná situace 

• Vnitrostranické vztahy 

• Komentář k situaci v únoru 

• Příprava na volby 
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Budovatel – základní informace o stranické příslušnosti 

Budovatel – List Čs. sociální demokracie byl týdeníkem stranickým, vydávala ho 

Československá sociální demokracie západního pohraničí. Pro doplnění kontextu 

krátce představíme historii Československé sociální demokracie jako takové, abychom 

pochopili, proč, a jakým způsobem redaktoři její karlovarské pobočky komunikovali. 

Jak uvádí Malíř a Marek, celým názvem Československá sociálně demokratická 

strana dělnická (ČSDSD) byla obnovena po 2. světové válce. Její pozice byla těžká, 

během války se jí rozpadla organizační struktura a mnoho jejích funkcionářů přišlo o 

život.52 Zástupci sociální demokracie si své místo v budoucí vládě Československa 

nicméně obhájili, účastnili se exilových diskusí v Moskvě, kde se ustavila koncepce 

stran spolupracujících v rámci Národní fronty. Programově stranu asi nejlépe vystihuje 

jejich heslo „Demokracie je naše cesta, socialismus náš cíl.“53 Sociální demokraté byli pro 

znárodňování velkých podniků, ale zároveň chtěli podporovat maloobchodníky a 

drobné živnostníky. Důkazem, že nechtěli být stranou pouze dělnickou, byl říjen 1945, 

kdy strana svůj název zkrátila na Československá sociální demokracie (ČSSD). 

Vnitrostranická politika ČSSD byla rozdělená. Část strany stála za svým prvním 

poválečným předsedou Z. Fierlingerem, který se velmi přikláněl k politice KSČ. 

Druhým křídlem byli sociální demokraté kolem B. Laušmana, kteří chtěli zachovat i 

demokratickou ideu strany a nebáli se vymezovat proti KSČ. Spolupráce s ní se ale 

nezříkali. Laušman byl po listopadovém sjezdu 1947 zvolen předsedou strany a chtěl 

ji pozvednout po neúspěšných volbách z roku 1946, kde ČSSD skončila jako poslední. 

54 

 „Prokomunistické křídlo vedené předsedou strany Z. Fierlingerem usilovalo o 

nejtěsnější spolupráci s KSČ, naopak antikomunistické chtělo v rámci Národní fronty a 

vlády s komunisty spolupracovat, ale odmítalo její nedemokratické praktiky vládnutí a 

porušování zákonnosti.“55  

 

52 MALÍŘ, J., MAREK, P. a kol. Politické strany, 2. díl: 1938–2004: Vývoj politických stran hnutí v českých 

zemích a Československu v letech 1861–2004.  Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-179-8. s. 1165 
53 Tamtéž 
54 Tamtéž, s. 1168-1169 
55 DUCHOSLAV, Petr. Politický vývoj Československé sociální demokracie v letech 1945–1948: (od obnovy 

strany k jejímu pohlcení KSČ). Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. s. 4 
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Duchoslav ve své práci uvádí, že v únoru 1948 ministři za sociální demokracii 

nepodali demisi, protože chtěli vládní krizi řešit dohodou v rámci Národní fronty. 

Strana ještě několik měsíců po převratu fungovala, ale KSČ z obavy o moc prosadila 

sloučení ČSSD s KSČ. Sloučení proběhlo 27. 6. 1948, čímž byla strana sociálně 

demokratická zlikvidována. „To však nemění nic na tom, že po tři poválečné roky bránila 

sociální demokracie demokratické principy a těmto principům se nezpronevěřila.“56 

 

 

Budovatel – List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí  

 

Celé jméno titulu zní Budovatel – List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. 

Vydával ho Krajský výkonný výbor Čs. sociální demokracie v Karlových Varech. Během 

roku 1948 vyšlo dle dostupných pramenů ve Státním okresním archivu Karlovy Vary 

11 čísel + 1 zvláštní vydání. Protože se nedochovala všechna vydání, dostupných je ke 

studiu 9 čísel + 1 zvláštní vydání. Vydávání Budovatele končí pravděpodobně koncem 

března 1948. Šéfredaktorem a odpovědným zástupcem listu byl v roce 1948 Vladimír 

Kůžel. Členové redakce se těžko určují, protože v tiráži uvedeni nejsou a samotné 

 

56 DUCHOSLAV, Petr. Politický vývoj Československé sociální demokracie v letech 1945–1948: (od obnovy 

strany k jejímu pohlcení KSČ). Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. s. 5 

Název periodika Budovatel 

Množství vydaných čísel v roce 1948 10 

Periodicita Každý týden 

Den vydání Pátek 

Cena 2 Kčs 

Rozsah 4 strany 

Politická příslušnost Čs. Sociální demokracie 

Tiskárna Cíl – tiskař. a nákl. podniky Karlovy Vary 
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články ve valné většině případů nejsou podepsané. Když už článek velmi ojediněle 

podpis nese, jsou to pouze iniciály, např. -js- nebo -jk-. Iniciály šéfredaktora ve 

sledovaných vydáních nenalezneme.  

(Pozn. Pokud autor pod článkem není podepsaný, tuto skutečnost v citaci nebudeme 

uvádět, protože by se jednalo o naprostou většinu článků. Pokud bude autor textu známý, 

napíšeme jeho jméno do citace.) 

Budovatel obsahuje z půlky pravidelné rubriky, zbytek jsou volně vložené texty. 

Článků je v každém čísle kolem 40, jedná se spíše o kratší texty. Za pravidelné rubriky 

můžeme považovat tyto:   

Záznamy v kostce: Z ciziny / Z domova – krátké informační glosy, max. tři věty, 

spíše méně. 

„Čs. státní orgány převzaly poslední úsek maďarského území, které bylo připojeno 

k Československé republice.“57 

„Ve Velké Británii se vyrobí za týden 6000 osobních a 3300 nákladních 

automobilů.“58 

Úvodní slovo – není oficiálně nijak pojmenované, ale pokaždé je to sloupek v levé 

části titulní strany, často s přesahem na stranu dvě. Najdeme zde polemiky o hodnotách 

sociální demokracie nebo dopodrobna rozepsané aktuální události s výkladem, jak se 

k nim ČSSD staví (pro příklad viz kapitola Budovatel – 3. ledna 1948). 

Náš postřeh – tři až čtyři krátké odstavce, každý na jiné téma. Vždy pravý sloupek 

titulní strany. Je to prostor pro komentář aktuální situace, často jsou zde kritické texty 

vůči komunistům (viz kapitola Budovatel – 16. leden 1948). 

Kultura pro každého – nadpis v každém vydání na třetí stránce. Najdeme zde 

tematické kulturní články o divadle, výstavách, lázeňství atp.  

Hlídka strany – pravidelně na 3. stránce. V samostatných větách zde najdeme 

informace o datech pořádání různých kulturních, politických, sportovních či jiných 

 

57 Záznamy v kostce – Z domova: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy 

Vary: Cíl, 23. 1. 1948, č. 4. s. 2 
58 Záznamy v kostce – Z ciziny: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy 

Vary: Cíl, 23. 1. 1948, č. 4. s. 2 
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akcí. „Krásný Dvoreček. Veřejná schůze v neděli 24. ledna ve 14. hodin v místním hostinci. 

Referuje soud. Kluzák a okr. Taj. S. Vaněk.“59 

Tělovýchova a sport – nadpis v každém vydání na čtvrté stránce. Najdeme zde 

tematické sportovní články. V předposledním lednovém čísle se například dozvíte, že 

můžete začít se šermem, nebo že bobaři z Mariánských Lázní míří na Zimní olympijské 

hry do Švýcarska.60   

Inzerci nalezneme na 3. a na 4. stránce, ale nezabírá celý jejich prostor. Vedle 

reklam najdeme již zmíněné kulturní a sportovní rubriky. Reklamy jsou zde v podobě 

rámečků se jménem podnikatele, jeho firmy, popř. ještě s krátkým popiskem. Najdeme 

zde i ilustrované reklamy. 

Obrázky a ilustrace najdeme až na jednu výjimku pouze v inzerci. Ojedinělá 

portrétní fotografie je otisknutá v čísle z 9. ledna, kde doprovází nekrolog zesnulého 

Rudolfa Bechyně, bývalého předsedy státní rady (viz Obr. 3).61  

  

 

59 Záznamy v kostce – Z ciziny: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy 

Vary: Cíl, 23. 1. 1948, č. 4. s. 2 
60 Mar.-lázeňští bobaři do Sv. Mořice: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. 

Karlovy Vary: Cíl, 23. 1. 1948, č. 4. s. 4 
61 Soudruh Rudolf Bechyně: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: 

Cíl, 9. 1. 1948, č. 1. s.14 

Obr. 3 – Rudolf Bechyně 
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Budovatel informuje o dění v celém Karlovarském kraji. Některé oblasti ale 

dostávají více pozornosti než ostatní. Pomiňme informování z Karlových Varů, které je 

v Budovateli zastoupeno nejpočetněji. Nejvíce článků je o Falknově, konkrétně o 

Falknovských hnědouhelných dolech. Zmínky najdeme v 6 vydání z 10. Havířům se 

totiž podařilo splnit plán o tři měsíce napřed, čímž se mediálně proslavili. V článcích je 

také početně zastoupené Ašsko. V této oblasti docházelo k velké fluktuaci obyvatelstva, 

články s tím spojené najdeme ve 4 číslech z 10. V textech se probírají sociální jistoty, 

stavba školy, splnění dodávek brambor nebo tematika reemigrantů. Dále je často 

zmiňovaný Cheb (což bych přikládala velikosti města, tím pádem je zde více témat 

k pokrytí) a také Nejdek, v 5 číslech z 10. Nejdek byl také větším městem – v článcích 

se píše o chybějících doktorech, přesidlování obyvatelstva nebo o plnění zemědělských 

dodávek nad normu.  

3. ledna 194862 

Šéfredaktor a vedoucí novin Vladimír Kužel otevírá první lednové číslo úvodníkem, 

ve kterém se vyjadřuje k současné situaci v západočeském pohraničí. Rozebírá status 

antifašistických Němců a jejich „totálního odsunu“ do vnitrozemí Československa. 

„Jako občané pokrokoví však chápeme, že takový stav není důstojný demokratického 

státního zřízení, neboť proti všem zásadám demokracie udržuje při životě dvě vrstvy 

obyvatelstva s nestejnými právy. Jestliže odsunem Němců do vnitrozemí můžeme docílit 

jejich zrovnoprávnění s ostatním obyvatelstvem republiky, aniž bychom je vystavovali 

jakémukoliv nebezpečí, učiníme krok hluboce humanitní a pokrokový.“63 Redaktor 

kvituje snahy o úplné vysídlení všech Němců, dokonce i antifašistů, protože se 

domnívá, že se ve vnitrozemí vyhnou diskriminaci a zlosti od svých spoluobčanů. 

V článku se následně dotýká problematiky, kterou jsme představili v teoretické části – 

při odsunu Němců dojde stejně tak k odsunu specializované pracovní síly. Nicméně 

obavy z tohoto stavu zahání redaktor tím, že podniky byly s dočasností německé 

výpomoci srozuměny a z toho důvodu dostatečně vyškolily své české a slovenské 

zaměstnance, aby mohli pokračovat v práci svých německých kolegů. Celou situaci 

komentuje značně pozitivně s budovatelským nádechem. Článek uzavírá oslavou toho, 

 

62 Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 1-4 
63 KUŽEL, Vladimír. Budeme sami: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy 

Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 1 
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že v pohraničí konečně „budeme sami“ – což vypovídá o poválečné náladě a smýšlení 

Čechoslováků a jejich vůli důkladně se vypořádat s Němci.  

Německá otázka se dostává i do článku na straně 2, kde se neznámý redaktor 

rozepisuje o jisté Marii Wildové z Vejprt, která před Čechy ukryla veliké jmění. Text je 

napsaný až výsměšně, což je patrné z titulku článku „Němci – nenapravitelní 

optimisté“. „Celé bohatství jí ovšem bylo zabaveno, takže starost, vynaložená na jeho 

zachování, byla zbytečná.“64 Další negativní zmínkou o Němcích je článek 

„Nepolepšitelní Němci,“ který popisuje události loupeže v továrně na textilie v 

Kraslicích spáchané dvěma německými občany. Článek uzavírá situaci prohlášením 

„Ernst Köhler byl příslušníky SNB předán krajskému soudu v Chebu.“65 

Prostředek úvodní stánky zaujímá krátký informační příspěvek o tom, kolik peněz 

bylo vyplaceno z rozpočtu na osidlovací příspěvek. Text udává, že průměrný příspěvek 

na osobu činil 3000 Kčs. Tato částka v roce 1948 odpovídala přibližně třem měsíčním 

platům.66 Na Karlovarsku bylo vyplaceno 38 milionů Kčs.67 Z této informace můžeme 

odvodit, že osidlování pohraničí je stále velmi aktuální téma. 

Krátké všeobecné zprávy o dění ze zahraničí, ale i z domova, nalezneme v rubrice 

„V kostce,“ ve které autor jednou větou popisuje důležité události minulého týdne. 

Uvedu pro představu pár příkladů: 

„Národní banka připravuje vydání nových stokorun podle návrhu ak. Malířky V. 

Vrbové-Kotrbové.“68 

„Anglický velvyslanec sir Phillip Nichols odjel z Prahy na nové působiště do 

Holandska.“69 

 

64 Němci – nenapravitelní optimisté: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. 

Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1., s. 2 
65 Nepolepšitelní Němci: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 

3. 1. 1948, č. 1., s. 2 
66 Platy, ceny, služby v roce 1948. Ptejte se knihovny [online]. Národní knihovna ČR, 31. 07. 2018n. l. 

[cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/platy-ceny-sluzby-v-roce-

1948 
67 38 milionů Kč na Karlovarsko: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy 

Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1., s. 1 
68 V kostce: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, 

č.  1., s. 2 
69 Tamtéž 

https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/platy-ceny-sluzby-v-roce-1948
https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/platy-ceny-sluzby-v-roce-1948
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Sociálně demokratické noviny své socialistické smýšlení nezapřou, nalezneme zde 

několik článků o plnění ročních cílů vytyčených vládou („Malé obce vzorně plní 

dodávky“70), texty o splněných dodávkách potravin („Musíme dodávat více mléka“71) a 

dalších produktů („Závody Eska v Chebu splnily program“72). Na druhé stránce si 

můžeme přečíst článek – „Do nového roku s tříměsíčním náskokem – vítězství 

falknovských havířů“73, který popisuje splnění ročního plánu na rok 1947 už 

v listopadu. Toto téma je velmi vděčné, falknovští havíři se v novinách objeví ještě 

několikrát. Také si o nich můžeme počíst i v konkurenčním týdeníku Jednota (viz 

kapitola Jednota, 10. ledna 1948).  

 Kromě prvního článku, kde je hned pod nadpisem podepsán Vladimír Kůžel 

(odpovědná osoba a šéfredaktor), nejsou ostatní články nikým řádně podepsané. 

Dokonce i prosté iniciály tu najdeme jen u jednoho příspěvku – u přání k jubileu jistého 

Josefa Pražáka, tam se autor podepsal značkou -js-. 

9. ledna 194874 

V rubrice „Náš postřeh“ se autor nebojí kriticky rozebrat praktiky komunistů, „V 

Luhově na Žluticku se konala veřejná schůze svolaná komunistickou stranou. ... Přišli i 

někteří naši soudruzi (myšleno sociální demokraté, pozn.). Ale ty následky! Za několik 

dnů dostali legitimace, že se stali členy komunistické strany. Tak vypadají ve 

skutečnosti všechny ty zprávy o přílivu nových členů do KSČ.“75 (Článek není nikým 

podepsaný). Budovatel se nebojí, dokonce na titulní straně, vyjádřit svůj politický 

názor a vymezit se proti komunistickým praktikám. Cenzura v tomto případě není 

přítomna. 

 

70 Malé obce vzorně plní dodávky: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy 

Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 4 
71 Musíme dodávat více mléka: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy 

Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 4 
72 Závody ESKA v Chebu splnily program: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. 

Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 4 
73 Do nového roku s tříměsíčním náskokem – Vítezství falknovských havířů: Budovatel. List Čs. Sociální 

demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 4 
74 Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 9. 1. 1948, č. 2. s. 1-4 
75 Náš postřeh: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 9. 1. 1948, 

č. 2. s. 1 
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 Negativně zabarvené zmínky o Němcích si redaktoři neodpustili ani v tomto 

čísle: „…kdy v Aši konečně zakáží přísnou vyhláškou němčení v obchodech…;76 …kdy se 

zakáže zvláště mladým Němcům jejich provokativní chování v biografech, které uráží 

všechny slovanské návštěvníky?“77 „Zákaz rozmluv našeho obyvatelstva s Němci na 

pohraničních přechodech.“78  

Velkým tématem čísla byla také bytová krize, protože spousta bytových jednotek 

bylo po válce v havarijním stavu. Článek „Zažehná FNO bytovou krisi?“79 dává na 

vědomí, že Fond národní obnovy získal od státu finance a pomůže v Karlových Varech 

obnovit 400 bytů. Článek je jako jeden z mála podepsán iniciálou -m-. 

16. ledna 194880  

Ve třetím lednovém čísle si můžeme přečíst Manifest sociálně demokratických 

novinářů, který by se dal snadno přirovnat k prvorepublikovému textu. Odkazujíc se 

na Masarykovy myšlenky se novináři zavazují, že budou hájit demokratické hodnoty a 

svobodu. Dokonce zmiňují i nutnost podpořit tvorbu nové demokratické ústavy. 

„…abychom podporovali všechno úsilí o zdárné dokončení demokratické ústavy, která je 

nezbytným předpokladem našeho nového, pevného právního řádu, lidských i sociálních 

práv a svobod i důstojného mezinárodního postavení svéprávné republiky 

Československé.“81 Je zde ale patrná i příslušnost k socialistické ideji této strany, 

především z vět, kdy nabádají lid k budovatelství a k podpoře socialismu: „Vše pro 

vítězství socialistické demokracie, socialistické svobody, socialistického řádu 

hospodářského, socialistické kultury!“ Tento manifest vznikl na prvním celostátním 

sjezdu novinářů Čs. sociální demokracie, o kterém je v tomto čísle také krátká zmínka 

 

76 Rádi bychom věděli…: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 

9. 1. 1948, č. 2. s. 1 
77 Tamtéž 
78 Zákaz rozmluv našeho obyvatelstva s Němci na pohraničních přechodech: Budovatel. List Čs. Sociální 

demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 9. 1. 1948, č. 2. s. 2 
79 400 nových bytů v Karlových Varech – Zažehná FNO bytovou krisi? Budovatel. List Čs. Sociální 

demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 16. 1. 1948, č. 3. s. 1 
80 Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 16. 1. 1948, č. 3. s. 1-4 
81 Manifest sociálně demokratických novinářů – Za socialismus a demokracii: Budovatel. List Čs. 

Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 16. 1. 1948, č. 3. s. 1 
81 Tamtéž 
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v článku „Chceme moderní tiskový zákon“.82 Píše se v něm o sjezdu 300 socialistických 

novinářů, kteří se sešli, aby „dali výraz svému jednotnému smýšlení“.83 Autor také 

zdůrazňuje, že „konference požaduje, aby ihned po vyhlášení nové ústavy byl vypracován 

nový moderní tiskový zákon.“84 Jaká by měl mít zákon kritéria, už ale autor článku 

nerozepisuje.  

Opět se vracíme k rubrice „Náš postřeh,“ ve které se autoři Budovatele rozepisují 

bez zábran (a anonymně). V tomto případě je to upozornění na nekalé informování o 

dodávce obilí ze Sovětského svazu. Nejmenovaný redaktor píše, že ač je podpora ze 

strany Sovětského svazu úctyhodná, tak propaganda, která s touto podporou přichází, 

je zavrženíhodná „…každé sousto chleba se mění v nestravitelnou pilulku.“85 Odhaluje, že 

se chléb zatím stále peče ze žita z českých polí, nikoliv sovětských. Zajímavé je, že 

samotný Sovětský svaz autor nehaní, pouze ty, kteří tuto propagandu vytvořili. O SSSR 

naopak říká: „Lidé se tomu začínají smát, a to nechceme ani my. Ne kvůli těm, kdo 

propagandu rozvířili, nýbrž proto, že by tím pomoc Sovětského svazu, která přišla 

opravdu v pravý čas, byla znevážena.“86 (Tuto událost komentuje i týdeník Jednota, viz 

kapitola ze dne 10. ledna 1948.) 

Politická kritika byla pro články v rubrice „Náš postřeh“ běžným jevem – cenzura 

zde nijak nezasahovala. V tomto vydání čteme krátkou satirickou glosu, kde redaktor 

komentuje nesmyslnost chování jednoho člena KSČ v obci Háje. „Aby nějak markantně 

projevili svou stranickou činnost, přišel jeden nejsilnější straník na originální nápad. 

Opatřil vložky do zámku dveří klosetu. Jinými slovy: ‚Nejsi komunista, nebudeš konat svou 

potřebu!‘“87   

 

82 Chceme moderní tiskový zákon: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy 

Vary: Cíl, 16. 1. 1948, č. 3. s. 2 
83 Tamtéž 
84 Tamtéž 
85 Náš postřeh: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 16. 1. 

1948, č. 3. s. 1 
86 Tamtéž 
87 Tamtéž 
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V Budovateli, konkrétně v tomto čísle, najdeme i články s titulky, které jsou později 

typické pro 50 léta: „Připravujeme pětiletku“88 nebo „800.000 tun uhlí nad plán“89 – zde 

se opět vracíme do Falknova k úspěchům pracovitých havířů, kteří jsou v plnění plánu 

těžby o několik měsíců napřed. Články tohoto typu sice v Budovateli najdeme, nejedná 

se však o propagandistické texty, ale čistě o zprávy informačního charakteru. Článek o 

pětiletce projednává, jakým způsobem by se měla změnit hospodářská politika, aby 

bylo dostatek jídla pro všechny. Dokonce zmiňuje masarykovské demokratické 

hodnoty, na kterých je Čs. soc. demokracie postavena – „… v úvodu zdůraznil, že 

hospodářská přestavba našeho státu je hlavním faktorem celé dnešní politiky. … Cesta 

sociální demokracie je jedna. To není politika ani středu ani jazýčku na váze, to je politika 

demokratická, československá, Masarykova a Benešova.“90  

 

88 Zlepšíme životní úroveň o 25 % – připravujeme pětiletku: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie 

západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 16. 1. 1948, č. 3., s. 2 
89 800 tun uhlí nad plán: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 

16. 1. 1948, č. 3., s. 4 
90 Zlepšíme životní úroveň o 25 % – připravujeme pětiletku: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie 

západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 16. 1. 1948, č. 3., s. 2 
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V tomto čísle Budovatele jsme narazili ještě na jednu zajímavou skutečnost v části 

s inzercí – v tomto roce poprvé (a naposled) nalezneme reklamu, která má v názvu 

zapsané německé jméno – Marsoner-Wied (viz Obr. 4)91 

23. ledna 194892 

Číslo z 23. ledna je tematicky laděné jako volební. Celkem je v něm 5 článků, ve 

kterých zazněly komentáře k volbám. Kromě praktických informací pro voliče a 

programových prohlášení zde nalezneme i velmi kritický protikomunistický článek „Co 

znamená: volit odborářsky?“93, který se vyjadřuje k volbě funkcionářů do závodních 

odborových skupin. Ve zkratce – došlo na volby do konsumního družstva v západním 

pohraničí. Výbor ROH rozeslal zaměstnancům anonymní kandidátky a po součtu hlasů 

volba dopadla jednoznačně: 6 sociálních demokratů, 2 komunisté, 1 národní socialista 

a 1 bez stranické příslušnosti. „Když došlo k valné hromadě, kde měl být přečten výsledek, 

rozhodli odpovědní ‚odboráři‘, že takové volby jsou neplatné, protože nebyly provedeny 

podle stanov. …recept na zvolení výboru však zní jinak a bez něj by se odborovému hnutí 

 

91 Inzerce: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 16. 1. 1948, 

č. 3., s. 4 
92 Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 23. 1. 1948, č. 4. s. 1-4 
93 Nový recept na demokratické volby – Co znamená volit odborářsky: Budovatel. List Čs. Sociální 

demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 23. 1. 1948, č. 4. s. 1 

Obr. 4 – Německý nápis Marsoner-Wied 
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asi nedařilo.“94 Ještě během probíhající valné hromady byla do místnosti přinesena 

nová kandidátka, kde bylo 6 komunistů z 10 volitelných členů. Valné hromady se 

zúčastnilo pouze 10 % členů oprávněných k volbě, z většiny komunistů, takže výsledek 

nové instantní volby dopadl jednoznačně positivně pro KSČ, která získala většinu. 

Tento článek, který se nachází na titulní stránce novin (uprostřed, dobře viditelný), 

opravdu dokazuje, že Budovatel nepodléhal názorové cenzuře – novinář se vyjádřil 

naprosto jasným způsobem a těžce zkritizoval praktiky komunistických odborářů . 

Článek je dokonce podepsaný iniciály -on- (viz Obr. 5).95 

  

 

94 Nový recept na demokratické volby – Co znamená volit odborářsky: Budovatel. List Čs. Sociální 

demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 23. 1. 1948, č. 4. s. 1 
95 Tamtéž 

Obr. 5 – Kritika komunistických praktik 
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Druhý kritický článek „Varujeme: Kdo seje vítr, sklízí bouři“96 se opět věnuje 

vysvětlování předvolebního prostředí a praktik, které komunisté používají, aby 

zdiskreditovali své oponenty a na svou stranu přitáhli co nejvíce voličů. Ač autor 

komunisty přímo neobviňuje, situaci vysvětluje takto: na sociálního demokrata Švehlu 

bylo podáno anonymní trestní oznámení, které se později ukázalo jako neplatné. Cílem 

bylo poškodit osobu Švehly a s tím jeho šance na zvolení do místního ONV.   

Dále se také vracíme k tématu osidlování pohraničí. Následující článek „Více péče 

našim reemigrantům“97 se zastává reemigrantů ze zemí mimo Československa, kteří si 

stěžují, že je s nimi špatně zacházeno. Prý si na ně spoluobčané stěžují, protože neumí 

mluvit dobře česky. Autor článku zmiňuje, že takové zacházení není vhodné, a že 

některá tvrzení nejsou pravdivá, např. přisídlenci z Rumunska98 byli přezkoumáni 

osidlovací komisí, která zkontrolovala, jestli daný člověk mluví obstojně česky nebo 

slovensky. Článek přisídlence hájí a nabádá své čtenáře, aby se k nim lidem chovali 

s respektem. Reemigranti se podle autora článku zachovali jako praví vlastenci 

(Slované), když se rozhodli vypomoct s osidlováním vylidněného pohraničí.  

 Důkazem, že stát podporoval přisídlené obyvatele, je například článek 

„Reemigranti z Volyňska osvobození od daní“99, kde se můžeme dočíst informace o tom, 

jakým poplatkům se Volyňští Češi, kteří přišli ze Sovětského svazu, vyhnuli.100 

„Ministerstvo sociální péče vydá v nejbližší době tangovaným (dotčeným, pozn.) 

 

96 Varujeme: Kdo seje vítr, seje bouři: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. 

Karlovy Vary: Cíl, 23. 1. 1948, č. 4. s. 1 
97 Co je národní povinností – Více péče našim reemigrantům: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie 

západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 23. 1. 1948, č. 4. s. 2 
98 „V letech 1947–1950 se do Československa stěhovali především volyňští Češi, kteří tvořili vyspělé 

zemědělské obyvatelstvo, a Češi a Slováci z Rumunska a Maďarska, většinou drobní zemědělci či 

nemajetní průmysloví dělníci, nepříliš vzdělaní a do značné míry akulturovaní v rumunském prostředí“ 

SPURNÝ, Matěj. Společnost v Sudetech po roce 1945. Antikomplex [online]. [cit. 2020-07-22]. Dostupné 

z: http://www.antikomplex.cz/spolecnost-v-sudetech-po-roce-1945.html  
99 Reemigranti z Volyňska osvobozeni od daní – Důležitý pokyn reemigrantům: Budovatel. List Čs. 

Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 23. 1. 1948, č. 4., s. 2 
100 Volyňští Češi byli ze všech přistěhovalců nejpočetnější skupinou. Dohromady jich osídlilo Sudety 

přibližně 40 000. Přicházeli do Čech z Volyně, z území mezi západní Ukrajinou a Polskem. Z velké části 

tito Češi stále ovládali češtinu, proto pro ně možnost získat vlastní pozemek a hospodářství 

v Československu velmi lukrativní. SPURNÝ, Matěj. Společnost v Sudetech po roce 

1945. Antikomplex [online]. [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: http://www.antikomplex.cz/spolecnost-v-

sudetech-po-roce-1945.html 

http://www.antikomplex.cz/spolecnost-v-sudetech-po-roce-1945.html
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reemigrantům průkazy, které budou podkladem pro jejich osvobození ode všech státních 

a peněžních dávek v letech 1946 a 1947.“101 

30. ledna 1948102 

Poslednímu lednovému číslu na titulní stránce dominuje první slovensky psaný 

článek „Slobodne žiť – slobodne pracovať,“103 který vyzývá k mobilizaci Slováků, kteří 

byli přesídlení do sudetského pohraničí. Text je vyzývá, aby se aktivně angažovali 

v politice, podporovali sociální demokraty a postavili se za hodnoty, které prosazuje 

předseda Sociální demokracie Bohumil Laušman. Laušman je představitelem tzv. 

pravého křídla sociální demokracie, které se distancuje od spolupráce s komunisty, a 

které zastává sociálně demokratické hodnoty z doby Masaryka a Beneše. Je to v tomto 

ročníku Budovatele také první článek, který zmiňuje, že do pohraničí přišlo větší 

množství Slováků. Z údajů na stránkách Univerzity v Passau vyčteme, že se do českého 

pohraničí v letech 1946–1947 stěhovali ve zvýšené míře Romové ze Slovenska. Celkem 

9 % ze všech osídlenců tvořili Slováci.104 

„Dostali od KSČ kopanec a soptí – Živnostníci se nadají prodat!“105 je článek z titulní 

strany, který naprosto otevřeně mluví o tom, jakým způsobem přijdou o práci malí 

živnostníci, kteří se zabývají textilem a obuví. Dle článku je obecně nedostatek textilu, 

proto se mezi výrobce rozděluje pod státním dohledem. Za podpory komunistů a 

národních demokratů by se ale textil měl rozdělit jen mezi 300 největších výrobců. 

Článek se proti tomuto ohrazuje a zastává se malých živností, které by tímto nařízením 

přišly o práci. Na druhé straně na toto téma navazuje další text – „Politické šmelinaření 

s textilem“,106 kde autor vysvětluje, že ve Žluticích Okresní národní výbor zajistil příděl 

 

101 Reemigranti z Volyňska osvobozeni od daní – Důležitý pokyn reemigrantům: Budovatel. List Čs. 

Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 23. 1. 1948, č. 4., s. 2 
102 Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 30. 1. 1948, č. 5. s. 1-4 
103 Statočne za súdrohom Laušmanom – Slobodne žit – slobodne pracovať: Budovatel. List Čs. Sociální 

demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 30. 1. 1948, č. 5. s. 1 
104 Znovuosidlování. University of Passau [online]. [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 

https://www.begegnungsraum-geschichte.uni-passau.de/cz/materialy-pro-vyuku/nucene-

vysidleni/fakticke-informace/znovuosidlovani/  
105 Dostali od KSČ kopanec a soptí – Živnostníci se nadají prodat! Budovatel. List Čs. Sociální demokracie 

západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 30. 1. 1948, č. 5., s. 1 
106 Nehorázní zneužití přídělu textilu – Politické šmelinaření s textilem: Budovatel. List Čs. Sociální 

demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 30. 1. 1948, č. 5., s. 2 

https://www.begegnungsraum-geschichte.uni-passau.de/cz/materialy-pro-vyuku/nucene-vysidleni/fakticke-informace/znovuosidlovani/
https://www.begegnungsraum-geschichte.uni-passau.de/cz/materialy-pro-vyuku/nucene-vysidleni/fakticke-informace/znovuosidlovani/
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obuvi a textilií. Komunističtí funkcionáři toho ale zneužili pro svou agitaci a politickou 

propagaci. Přisvojili si veškeré zásluhy za získání textilu a jeho distribuci, i přesto, že 

to byl textil státní a vydaný orgánu okresního národního výboru. „…reemigrantům byly 

rozeslány přípisy, že oni, komunisté, opatřili a rozdělili textil, obuv apod. Aférou se 

zabývala schůze předsednictva OVV Čs. sociální demokracie ve Žluticích a jednání 

sekretariátu KSČ bylo odsouzeno jako nehorázné.“107  

6. února 1948108 

Články o lázeňství jsme v Budovateli v tomto roce zatím nezmiňovali. V prvním 

únorovém čísle nám redakce předkládá informační článek, jakým způsobem se lázně 

připravují na sezónu a na nárůst počtu hostů – článek je informačně velmi slabý, půlka 

z něj je jen pouhý výčet objemu potravin, které jsou pro tento rok připraveny, „Z daného 

nákladu se očekává při návštěvě 30.000 stálých hostů na tento rok potřeba na 1 měsíc 

normálního přídělu: Cukr 36.780 kg, sůl 6750 kg, maso 55.808 kg, krupice 1141 kg, máslo 

3566 kg, tuky 17.500 kg, sádlo 3120 kg, bílé pečivo 82.116 kg a chléb 145.833 kg.“109 

Podobných výčtů je v textu ještě asi pět.  

Boj o textil pokračuje i v prvním únorovém čísle. Ve dvou článcích se autoři opět 

opírají do zástupců KSČ, kteří si rozdělování a distribuci textilu v Kraslicích vzali „pod 

svá křídla“ a za jeho rozdávání dostali zásluhy, ač jim nenáležely. Jedná se především o 

distribuci textilu mezi reemigranty ze Slovenska a Rumunska. „Zástupci zbývajících 

stran v Národní frontě konstatovali, že této akce bylo zneužito KSČ… …NF rozhodla, aby 

celá záležitost byla oznámena krajské a ústřední Národní frontě.“110 Redakce Budovatele 

tyto agitační akce lokální pobočky KSČ pravidelně kritizuje.   

Osidlovací tematika také pokračuje, článek „Rodinné domky do vlastnictví“111 

informuje o aktuální situaci s převodem nemovitostí do osobního vlastnictví. Autor 

článku naléhá na Fond národní obnovy a na Osidlovací úřad, aby uspíšili nutnou 

 

107 Tamtéž 
108 Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 6. 2. 1948, č. 6. s. 1-4 
109 Před zahájením sezóny – Karlovy Vary očekávají více hostů: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie 

západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 6. 2. 1948, č. 6. s. 1 
110 Také v Kraslicích komunisté nadělovali: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. 

Karlovy Vary: Cíl, 6. 2. 1948, č. 6. s. 1 
111 Řádní hospodáři se dočkají – Rodinné domky do vlastnictví: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie 

západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 6. 2. 1948, č. 6., s. 4 
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administraci spojenou se zaměřením domů a na to navázaného nájemného. „Národní 

výbory se musí postarat, aby uživatelé měli řádně zaplaceno nájemné za celou dobu 

užívání domků nebo bytů. Pokud se tak nestalo, musí národní správci vybrané částky 

ihned odvést peněžnímu ústavu a vyúčtovat nájemné.“112 Budovatel se k osidlovacím 

tématům staví velmi zodpovědně, mohli bychom říct, že zastává funkci úřední vývěsky, 

která je ale zformulovaná do jasného a jednoduchého textu. 

13. února 1948113 

 Ve sloupku „Slušné volby“ redaktor František Hruška nabádá k tomu, aby 

nadcházející volby a předvolební klání proběhly v duchu mravnosti. Zdůrazňuje, že 

nemá smysl se zabývat „praním špinavého prádla“.114 Autor se jasně staví za 

demokratické hodnoty a vybízí lid, aby se vzdělával v oblasti politiky. „Dokud lid 

nerozezná demagogii od politiky rozumné a rozvážné, bude propadat líbivým heslům, ale 

nebude účasten na politice státu tak, jak by účasten být měl.“115  

 Z titulní strany stojí za zmínku článek, který apeluje na definitivní vytvoření 

nové ústavy ještě před nadcházejícími volbami. Autor článku doslova píše, že bez 

ústavy by „…bylo divné volit nové Ústavodárné národní shromáždění“.116  

 Článek na stránce dva popisuje odhalení praktik komunistů v souvislosti 

přidělováním živností malým podnikatelům do vlastnictví. „Byli jsme již z několika 

stran upozorněni, že někteří příslušníci KSČ agitují mezi nár. správci živností a obchodů 

tím, že dostanou živnosti do vlastnictví jen tehdy, budou-li členy komunistické strany.“117 

Tyto praktiky KSČ jsou dle textu vyděračské – pokud živnosti přidělené nakonec jsou, 

KSČ si opět přivlastní zásluhy. Autor článku se situaci snaží srozumitelně vysvětlit a 

říká, že živnosti uděluje Fond národní obnovy a Osidlovací úřad, nikoliv členové KSČ. 

 

112 Řádní hospodáři se dočkají – Rodinné domky do vlastnictví: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie 

západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 6. 2. 1948, č. 6., s. 4 
113 Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 13. 2. 1948, č. 7., s. 1-4 
114 Slušné volby: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 13. 2. 

1948, č. 7., s. 1 
115 Tamtéž 
116 První úkol: Udělat ústavu! Krok za krokem za svobodou: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie 

západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 13. 2. 1948, č. 7., s. 1 
117 Nikdo nebude nic rozdávat – Jak je to s přídělem živností: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie 

západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 13. 2. 1948, č. 7., s. 2 
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Článek uzavírá: „Vyzýváme národní správce, aby se nedali tímto záměrným postupem 

KSČ ovlivnit.“118 

20. února 1948119 

Na začátku únorové krize, v den, kdy ministři nekomunistických stran podali 

demisi, vyšlo ještě běžné číslo Budovatele. Začíná velmi pozitivním sloupkem, ve 

kterém A. Henžlík píše: „Nikdy jsem s takovou radostí nepsal úvodník, jako dnes. 

V soutěži o 150 000 příslušníků strany je Karlovarský kraj na 3. místě v celé republice.“120 

Autor pozitivně hodnotí nábor do řad sociální demokracie a apeluje na všechny sociální 

demokraty, aby stále usilovali o další nové členy.  

 Na titulní stránce je pak také otištěná výzva ministra zahraničí Jana Masaryka, aby 

se lidé připojili k Československému sdružení pro Spojené národy, proto, aby byl 

v republice zachován mír, svoboda a mezinárodní bezpečnost. Sdružení bude mít dle 

článku pobočku i v Karlových Varech.121 

Na druhé stránce se redaktor rozvášnil v předvolebním článku slovy „Vy, národní 

socialisté, lidovci i komunisté, nemusíte mít o samostatnost politiky čs. sociální 

demokracie strach! …a tak nemějte vy, národní socialisté a lidovci obavy, že ji někdo 

spolkne! A nemějte obavy ani vy, komunisté, že se strana zpronevěří svému 

socialistickému poslání.“122 Velmi silná slova redaktora Budovatele, který netuší, že 

jeho strana bude za pár měsíců připojena ke KSČ.  

Speciální vydání 21. února 1948123 

Speciální vydání k začátku politické krize pojal Budovatel jednostránkovým 

informačním listem, který obsahuje tři články (viz Obr. 6). Hlavní text začíná titulkem 

 

118 Nikdo nebude nic rozdávat – Jak je to s přídělem živností: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie 

západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 13. 2. 1948, č. 7., s. 2 
119 Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 20. 2. 1948, č. 8., s. 1-4 
120 Radostná bilance: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 20. 

2. 1948, č. 8., s. 1 
121 Československé veřejnosti! Občané! Občanky! Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního 

pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 20. 2. 1948, č. 8., s. 1 
122 Volební horečka již začíná – Stůjte na svých místech: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie 

západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 20. 2. 1948, č. 8., s. 2 
123 Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 21. 2. 1948, zvláštní 

vydání., s. 1 
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– „Demise ministrů zatím nepřijata – Stanovisko Čs. sociální demokracie k situaci“124 – 

redaktoři v článku vysvětlují nastalou situaci a stanovisko sociální demokracie. 

Ministři národních socialistů, slovenských demokratů a lidovců podali demisi – sociální 

demokracie tyto demise neuznává, protože nebyly přijaty prezidentem Benešem, a 

stále doufá, že se krize vyřeší v rámci jednání mezi členy Národní fronty. Článek 

kritizuje K. Gottwalda kvůli tomu, že nesvolal schůzi Národní fronty, aby se situace 

řešila. „Představenstvo lituje, že v těchto kritických dnech nebyla předsedou Kl. 

Gottwaldem svolána schůze Národní fronty, aby tam mohly být rozřešeny sporné věci. 

Proto představenstvo žádá, aby byla okamžitě svolána schůze NF k projednání otázek, 

které způsobily tuto situaci.“125 

V dalším článku vyzývají redaktoři Budovatele k zachování klidu. Nabádají občany, 

aby pozdrželi zakládání bezpečnostních komisí, z důvodu udržení poklidného vývoje 

poměrů v republice. „Čs. sociální demokracie nevidí důvodu ke zřizování těchto komisí, 

neboť je přesvědčena, že současnou vnitropolitickou krisi lze řešit jen způsobem 

nenásilným, v duchu vzájemné dohody.“126 V posledním textu Budovatel komentuje 

Gottwaldovu nově představenou koncepci vlády „pokrokových elementů“ a jasně se 

vyjadřuje, že nová koncepce vlády je nepřijatelná. Budovatel za sociální demokracii 

vyjadřuje jasné stanovisko, že vláda Národní fronty je ta jediná správná cesta 

k demokratickému vedení společnosti. „Strana nevidí důvodu, proč by tato dosavadní 

koncepce mela být nahrazována koncepcí jinou, která nezaručuje, že by se na vládě státu 

podílely živly ústavní, tj. takové, které touto funkcí byly svobodnou volbou občan 

republiky pověřeny.“127 

 

 

124 Není důvodu ke tvoření mimořádných bezpečnostních komisí – Vyzýváme ke klidu: Budovatel. List 

Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 1948, speciální vydání 21. 2. 1948 
125 Tamtéž 
126 Demise ministrů zatím nepřijata – Stanovisko Čs. sociální demokracie k situaci: Budovatel. List Čs. 

Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 1948, speciální vydání 21. 2. 1948 
127 Kdo jsou „pokrokové elementy“?  Potřebujeme vládu Národní fronty: Budovatel. List Čs. Sociální 

demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 1948, speciální vydání 21. 2. 1948 
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Obr. 6 – Speciální vydání Budovatele k únorové vládní krizi 



47 

 

19. března 1948 – poslední dochované vydání Budovatele v KV archivu128 

 Po odmlce tří týdnů se Budovatel vrací s posledním číslem, po kterém jeho 

vydávání pravděpodobně končí. V tiráži se stále objevuje stejné jméno šéfredaktora a 

odpovědné osoby – je jím Vladimír Kůžel. Obsah vydání se ale proměnil. Úvodní 

sloupek, který byl téměř v každém čísle prostorem k vyjádření demokratických hodnot 

sociální demokracie, se změnil v propagaci marxismu a komunistických ideálů. Změna 

tónu komunikace je tu naprosto zřejmá – „Jednotlivci, kteří tyto zbytky umírajícího 

období společenské organisace representují ideologicky, tj. jako politikové, filosofové, 

vědci, umělci, jsou raněni slepotou. Nevidí, kam vývoj míří. …mluvili a psali o marxismu 

jako o překonaném názoru na svět. A proto byli slepí.“129 Autorem textu je D. Radim N. 

Foustka, který v námi sledovaných vydáních Budovatele nikdy nepublikoval. Na konci 

svého referátu se vyjadřuje ve smyslu, že marxistické hodnoty jsou a odjakživa byly 

hodnotami sociální demokracie. 

 Na titulní straně redakce Budovatele vyzývá lid k „vítězné směně“ na znamení 

vděku za překonání vládní krize. „V neděli 21. t. m. nastoupí pracující lid celého státu 

k národní směně vítězství na znamení vděku za rychlé a jediné spravedlivé překonání 

vládní krise ústavní a parlamentní cestou.“130 Tento článek a několik dalších v tomto 

čísle je nezvykle označeno iniciály -úř-, pravděpodobně jako odkaz na úřední oznámení 

Krajského výboru KSČ. 

V textu „Pomáhejme budovat socialistický řád“131 se dočteme, že ač sociální 

demokracie stále existuje, její prokomunistické křídlo jednoznačně zvítězilo a musí se 

vypořádat s demokraty, kteří by náhodou měli ve straně nějaké funkce. Článek 

informuje, že z toho důvodu byl do akčního výboru jmenovaný nový předseda, kterému 

tento očistný úkol připadne. „…má za úkol učiniti všechna opatření, která jsou nezbytná 

 

128 Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 19. 3. 1948, 

č. 10., s. 1-4 
129 Krásný sen a dnešek: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 

19. 3. 1948, č. 10., s. 1 
130 Ke dni radostné práce pro republiku: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. 

Karlovy Vary: Cíl, 19. 3. 1948, č. 10., s. 1 
131 Okresním sekretariátům a OAV strany – Pomáhejme budovat socialistický řád: Budovatel. List Čs. 

Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 19. 3. 1948, č. 10., s. 1 
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k provedení náležité očisty v naší straně, aby tak byl dán základ k nové činorodé práci při 

budování důsledného socialismu v karlovarském kraji.“132 

Zajímavý je i článek „Nejsme socialisty druhého řádu“,133 který ujišťuje sociální 

demokraty, že strana má i v rámci nového systému stále svou funkci a místo. „Mnozí se 

ptají, zda naše strana má za dnešních poměrů své oprávnění. Jsem přesvědčen, že ano a 

varuji před ukvapenými závěry a projevy…“134 My už dnes víme, že zánik ČSSD a její 

sloučení s KSČ přišlo o tři měsíce později. Nicméně to už Budovatel nekomentoval, 

jelikož toto číslo je posledním vydáním. 

  

 

132 Okresním sekretariátům a OAV strany – Pomáhejme budovat socialistický řád: Budovatel. List Čs. 

Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 19. 3. 1948, č. 10., s. 1 
133 Ministr s. Fierlinger odpovídá, zde má naše strana své oprávnění – Nejsme socialisty druhého řádu: 

Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 19. 3. 1948, č. 10., s. 1 
134 Tamtéž 
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Jednota – základní informace o stranické příslušnosti 

Jednota – List pracujících hraničářů byl stranický týdeník, který vydával Krajský 

výbor KSČ. Malíř a Marek popisují Komunistickou stranu Československa jako 

významnou základnu československého politického exilu. Čeští komunisté sídlili 

v Moskvě, ač byla KSČ nacisty 1938 oficiálně rozpuštěna. „Perzekuci padlo za oběť asi 

25.000 členů Komunistické strany Československa, což velmi posílilo její prestiž.“135 Jejich 

hlavním cílem bylo, už během války, posílit svou členskou základnu. Hlásila se 

k Sovětskému svazu a jeho ideje komunismu. KSČ po válce usilovala o vytvoření 

mocenského monopolu a o likvidaci svých protivníků. Koncem února 1948 už 

neexistovala v Československu obec, ve které by nefungovala místní pobočka KSČ.136 

Existence těchto lokálních poboček byla výhodou oproti ostatním stranám Národní 

fronty, KSČ měla systém distribuce vlivu po celé republice dobře zařízený. „Přestože to 

strana popírala, připravovalo se její vedení na převzetí absolutní moci ve státě a bylo 

rozhodnuto využít k tomu všech dostupných prostředků, legálních i nezákonných.“137 Od 

roku 1946 stál v jejím čele předseda Klement Gottwald, který měl nezpochybnitelnou 

autoritu. Vedl komunistickou stranu jako předseda KSČ, v roce 1948 se stal premiérem 

Československa. Po smrti Edvarda Beneše byl Gottwald zvolen prezidentem a zůstal 

jím až do jeho smrti v březnu roku 1953.138  

 

 

135 MALÍŘ, J., MAREK, P. a kol. Politické strany, 2. díl: 1938–2004: Vývoj politických stran hnutí v českých 

zemích a Československu v letech 1861–2004.  Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-179-8. s. 1131 
136 Tamtéž, s. 1132-1134 
137 Tamtéž, s. 1141 
138 Tamtéž, s. 1140-1141 
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 Jednota – List pracujících hraničářů 

 

Týdeník krajského výboru KSČ se celým jménem jmenoval Jednota – List 

pracujících hraničářů. První číslo vyšlo 22. března 1946. Pod jménem Jednota týdeník 

vycházel až do roku 1952, potom byl přejmenován na Stráž míru (viz kapitola Stráž 

míru 1953). Aby bylo možné toto periodikum dobře srovnat s týdeníkem Budovatel, 

rozebereme je ve stejném časovém období. U Jednoty navíc přidáme referenční číslo 

z prosince roku 1948 (to už Budovatel neexistoval), abychom zjistili, jestli se články 9 

měsíců po komunistickém převratu nějakým způsobem proměnily (formátem, 

grafikou i obsahem). 

Rozsah stránek se během zkoumaného období proměnil, v lednu a v únoru vychází 

Jednota se šesti stránkami. Po únorovém převratu, už od 6. března, se počet stran sníží 

na čtyři. Formát článků je velmi krátký, kratší než v Budovateli. Jejich počet v delším 

vydání je přibližně 70 (cca 12 článků na stránku), v kratším vydání cca 50 (cca 12 

článků na stránku). 

Název periodika Jednota – List pracujících hraničářů 

Množství vydaných čísel v roce 1948 51 

Periodicita Každý týden 

Den vydání Pátek 

Cena 2 Kčs 

Rozsah 4–6 stran 

Politická příslušnost Krajský výbor KSČ v Karlových Varech 

Tiskárna Státní tiskárna v Chebu 
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 Šéfredaktorem a odpovědným zástupcem listu byl v roce 1948 Jiří Lukáš. Členové 

redakce v tiráži uvedeni nejsou, a podobně jako u Budovatele, naprostá většina článků 

není podepsaná ani jménem, ani iniciály.  Např. v čísle 1 (viz kapitola Jednota – 3. ledna 

1948) je podepsané pouze úvodní slovo „Do nového vítězného roku“139, autorem je 

František Škrlant. Ostatní články nemají podpis, ani iniciály. 

(Pozn. Pokud autor pod článkem není podepsaný, tuto skutečnost v citaci 

nebudeme uvádět, protože by se jednalo o naprostou většinu článků. Pokud bude autor 

textu známý, do citace ho uvedeme.) 

Pravidelné rubriky nejsou u Jednoty typickým znakem. Pár jich zde najdeme, ale 

redakce je náhodně v pár číslech vynechá a poté znovu obnoví. Tyto rubriky také 

nemají své ustálené místo na konkrétní stránce. Pro Jednotu je typické náhodné 

uspořádání článků. Z opakujících se rubrik zmíníme následující: 

Týden …v republice / …za hranicemi – rubrika, která komentuje dění v republice 

nebo v zahraničí. Články jsou to delší, názorové. Většinou jsou dva nebo tři. Narazíme 

například i na kritiku západního kapitalismu (viz kapitola Jednota – 24. ledna 1948). 

Jednou větou – krátké věty (maximálně 3, spíše 1–2), které popisují dění doma i 

ve světě. Jedná se o stejný formát rubriky jako u Budovatele. Dokonce se zde objevují 

do písmene totožné texty (viz kapitola Shrnutí a zodpovězení hypotéz pro periodika z 

roku 1948). Tato rubrika se jako jediná objevuje ještě v prosinci 1948, ostatní rubriky 

v čísle ze 4. 12. nenajdeme. Uvedeme příklad:  

„Naše pohraničí bylo dosídleno reemigranty, kterých podle úřední zprávy se 

usadilo v pohraničí 80.000.“140 

Kulturní zrcadlo – objevuje se zřídka kdy, ale pokud ano, najdeme zde články o 

divadlech, muzeích, biografech a dalších kulturních akcích. Za zmínku stojí grafické 

vyvedení názvu rubriky 

(viz Obr. 7). 

 

139 ŠKRLANT, František. Do nového vítězného roku: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: 

Cíl, 3. 1. 1948, č. 1., s. 1 
140 Jednou větou: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1., s. 1 

Obr. 7 – Rubrika Kulturní zrcadlo 
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Obr. 9 – Jednota 13. 3. 1948 

Zemědělci víte že… (v originále bez interpunkce) – opět nepravidelná rubrika, 

která prezentuje krátké tipy na zlepšení zemědělské výroby (texty o hnojivech, správě 

strojů, dodržování termínů sadby a sklizně). Také dává zemědělcům informace o jejich 

právech a povinnostech (příspěvky, daně, nařízení apod.) 

Inzerce u 6stránkového vydání zabírá celou poslední stranu a polovinu strany páté. 

U kratších 4stránkových vydání se omezuje na polovinu poslední strany a na pár 

reklam na straně tři. Reklamy jsou ve stejném stylu jako v periodiku Budovatel, 

rámeček se jménem živnostníka nebo firmy a krátké heslo. Výjimkou je reklama na 

dámské šaty, kterou nalezneme ve všech námi zkoumaných vydáních. Za zmínku stojí 

kvůli své grafické úrovni – je extrémně dobrá. V každém čísle se navíc grafika se 

změnou nabídky promění (viz Obr. 8–9).141 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

141 Inzerce: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 1948, 21. 2. a 13. 3, s. 4  

Obr. 8 – Jednota 21. 2. 1948 
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3. ledna 1948142 

První lednové číslo Jednoty otvírá titulní stránku několika krátkými informačními 

články (celkem je jich na první straně 15). Z několika z nich se dozvíme informace o 

nových osidlujících, např. článek „Na Vejprtsku se usadilo 55 reemigrantů“143  informuje 

o 55 lidech z Maďarska a Rumunska, kterým bylo od státu věnováno 500 Kč na 

dospělého a 200 Kč na dítě. Někteří podle článku pracují v továrnách, jiní jako 

zemědělci.  

Další osidlovací tematika proniká do textu „Místní rozhlas v malé obci,“144 kde se 

jedná o pomoci vsi Hradiště, která nemá peníze na zesilovač, který by zajistil příjem 

rozhlasu. Československý rozhlas jim má v této situaci vypomoct a zesilovač zajistit 

z jejich financí. Tematika osídlení je zde v tom smyslu, že do Hradiště po odsunutí 

Němců přišlo mnoho chudých reemigrantů, kteří si nákladnou technologii nemohli 

pořídit.  

 Je důležité zmínit, že v Jednotě (stejně jako v Budovateli) vychází tematicky i 

formátem velmi podobný sloupek – v Jednotě se jmenuje „Jednou větou“ (v Budovateli 

„Záznamy v kostce“). Tento sloupek krátce představuje dění z domova i z ciziny. 

Příkladem: 

„Národní banka připravuje vydání nových stokorun podle návrhu ak. malířky V. 

Vrbové-Kotrbové.“145 

„Anglický velvyslanec v Praze sir Philip Nichols odjel z Prahy na nové působiště do 

Holandska.“ 146 

„Naše pohraničí bylo osídleno reemigranty, kterých podle úřední správy se usadilo 

v pohraničí 80.000.“147 

 

142 Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 1-6 
143 Na Vejprtsku se usadilo 55 reemigrantů: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 

1948, č. 1. s. 1 
144 Místní rozhlas v malé obci: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 1 
145 Jednou větou: List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 2; Tuto větu najdeme ve 

stejném znění i v Budovateli v rubrice „Záznamy v kostce“. Pravděpodobně se v obou případech 

jednalo o zprávu převzatou z tiskové agentury. 
146 Tamtéž. Opět doslova stejná věta jako z Budovatele. Foto obou rubrik nalezneme v kapitole „Shrnutí 

a zodpovězení hypotéz pro rok 1948“ 
147 Tamtéž 
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„Sovětská vláda zrušila s okamžitou platností přídělový systém a provedla měnovou 

reformu, která znamená oživení hospodářského života v SSSR.“148 

Stejně jako v Budovateli zde najdeme zmínky o problematice odsunu Němců – „V 

našem pohraničí budeme provádět odsun Němců do vnitrozemí a odstranění všech 

nespolehlivých živlů.“149 Protiněmecké klima je cítit i z článku „Zákaz rozmluv 

s Němci,“150 které zakazuje komunikaci Čechů s Němci za hranicemi nebo na hranicích. 

Toto opatření dle autora vzniklo na popud šmeliny, ke které na hranicích docházelo.  

Na další stránce nalezneme legitimně se tvářící sloupek „Němci pašují na 

hranicích,“151 který je ale velmi zavádějící, protože popisuje úryvek ze scénáře nově 

točeného filmu „Ves v pohraničí,“ kde členové SNB mluví o zatčení Němce, vlakového 

strojvedoucího, který pašoval zboží přes hranice.  

Dozvídáme se také o dodávkách mléka – pro komunisty typické hospodářské téma, 

které se objevuje velmi často. Buď jsou dodávky mléka nedostatečné, nebo vyjde 

pochvalný článek o produkci nad stanovenou normu. V tomto článku se pouze 

dozvíme, že Karlovarská mlékárna má stavět v okolí Karlových Varů nové chladírny a 

zajistit tak stabilnější přísun mléka pracujícím.152 

Kromě informací o mléce se setkáme i s dalšími hospodářsky laděnými články, 

příkladem – „Nejdecko neplní správně dodávky.“153 Redaktor v textu dopodrobna 

popisuje (včetně mnoha čísel), proč je Nejdecko na posledním místě v hospodářských 

dodávkách. Dle autora je to způsobeno nepřiměřeným předpisem, který by se měl 

změnit. Také se dozvíme, že konkurenční region Kraslice je v dodávkách na devátém 

místě v republice. 

Tematicky je toto číslo opravdu různorodé, příslušnost ke KSČ se zde ale nezapře. 

V úvodním slově redaktor píše o nutnosti společného budování republiky – 

„Nastoupíme s velkým odhodláním splnit dvouletku do důsledků. Učiníme vše co je 

 

148 Jednou větou: List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 2; 
149 ŠKRLANT, František. Do nového vítězného roku: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: 

Cíl, 3. 1. 1948, č. 1., s. 1 
150 Zákaz rozmluv s Němci: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1., s. 2 
151 Němci pašují na hranicích: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1., s. 3 
152 Mlékárna bude stavět: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1., s. 1 
153 Nejdecko neplní správně dodávky: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, 

č. 1., s. 4 
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v našich silách k zajištění výživy. Ve výkupu produktů, orbě a osevu.“154 To bychom mohli 

ještě považovat za projev podobný sociální demokracii, komunistický tón získává 

následující část úvodníku „…jejich plány byly zmařeny novou velkou pomocí sovětského 

lidu, rozhodnutím drahého našeho přítele generalissima Stalina.“ Redaktor v článku 

popisuje hospodářskou pomoc od Sovětského svazu v období sucha, která zmařila 

plány „…zahraničních i vnitřních nepřátel o znemožnění našeho velkého díla…“155 

10. ledna 1948156 

 Prvním článkem jsou hospodářské zprávy – „Falknovští havíři zkrátili rok na 

deset měsíců.“157 Zde se dozvíme, že havíři splnili plán už v listopadu a jsou v novinách 

oslavováni a udáváni jako příklad správných budovatelů. Dalším budovatelským 

článkem je: „Aby kola všech továren se mohla bez přestávky stále naplno točit“,158 který 

vyzdvihuje důležitost jarních zemědělských prací.  

 Opět se dostáváme i k německé otázce. Na titulní stránce nalezneme nekritický 

informační článek „Měsíčně ubývá z průmyslu 1000 Němců.“159 Zde se dozvídáme 

informace o odsunu Němců odborníků, kteří nebyli odsunuti v prvních vlnách 

z důvodu toho, že byli nepostradatelnými profesionály ve svém oboru. Článek říká: 

„Naši lidé vnikají do všech oborů i výrobních tajemství a tím uvolňují německé pracovní 

síly z provozu. … Úbytek Němců v našem průmyslu obnáší tedy za 3 měsíce 2472 osob. 

Tento úbytek se v nejbližší době ještě zvýší, neboť bude opět prováděn odsun.“160 Další 

článek je už jednoznačně míněný protiněmecky. „Němka zatajila milionový majetek – 

v jejím bytě nalezeny stohy nových textilií.“161 Noviny uvádí podrobný popis, co se 

 

154 ŠKRLANT, František. Do nového vítězného roku: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: 

Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 1 
155 Tamtéž 
156 Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 10. 1. 1948, č. 2. s. 1-6 
157 Falknovští havíři zkrátili rok na deset měsíců. Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 

10. 1. 1948, č. 2. s. 1; Stejný námět najdeme i v Budovateli, v čísle z 3. ledna. Jednota. List pracujících 

hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 10. 1. 1948, č. 2 s. 1  
158 Aby kola všech továren se mohla bez přestávky stále naplno točit: Jednota. List pracujících 

hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 10. 1. 1948, č. 2 s. 1 
159 Měsíčně ubývá z průmyslu 1000 Němců: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 10. 1. 

1948, č. 2 s. 1 
160 Tamtéž 
161 Němka zatajila milionový majetek: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 10. 1. 1948, 

č. 2, s. 2 
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v majetku zmíněné Němky nacházelo a jakou to mělo hodnotu. Autor nakonec 

konstatuje, že její majetek byl zkonfiskován. 

 Zajímavou částí komunistického periodika je pozitivní informování o 

rozdělování živností a o úspěších živnostníků. „Živnostník šíří slávu českého lázeňství“162 

uvádí krátký sloupek na titulní straně. Popisuje příkladné hospodaření lázeňského 

hotelu Otava. „Národní správci živností budou již hospodařit na svém. Jejich práce, jejich 

podniky, restaurace, hotely nebo pensiony budou vizitkou celého našeho státu. … 

V pamětní knize je již zapsána řada význačných lidí z celého světa, od blízských Švýcar, 

přes Anglii až do vzdálené Indie. 163  

 V konkurenčním periodiku Budovatel ze 16. ledna 1948 se píše o dodávkách 

obilí ze Sovětského svazu. Podle autora jsou to pouze přeložené dodávky obilí 

z českých polí. Téma sovětského obilí je zjevně déle trvajícím nešvarem, protože 

v tomto čísle Jednoty se komunistický redaktor tvrzení o podvodu pokouší vyvrátit 

v článku „Tanec reakce kolem sovětských dodávek.“164 Obvinění, že vlaky s českým 

obilím jedou na Slovensko a odtud zpět do Česka, vydávané za sovětské, autor vyvrací. 

Jako důkaz považuje projev ministra zemědělství Dr. Ripky, který potvrzuje příjem 

sovětského obilí za rok 1947 v objemu 100 tisíc tun.   

17. ledna 1948165 

 Toto číslo Jednoty otvírá titulní stranu německou tematikou ve výmluvném 

třívětém titulku: „Vládní program osídlení pohraničních krajů byl úspěšně splněn – 

Před dvěma roky započal odsun Němců – Na hranicích již žije 2,505.000 slovanských 

obyvatel“.166 Článek oslavuje fakt, že Němci už v pohraničí nežijí a byli nahrazeni 

slovanskými reemigranty. Text trochu přehání v tom, že nevznikly žádné vylidněné 

oblasti a počet obyvatel se s příchodem dalších Slovanů bude brzy rovnat počtu před 

odsunem. Osidlovací tematiku nacházíme i v článku „Aby osídlenci co nejdříve, dostali 

 

162 Živnostník šíří slávu českého lázeňství: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 10. 1. 

1948, č. 2, s. 1 
163 Tamtéž 
164 Tanec reakce kolem sovětských dodávek: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 10. 1. 

1948, č. 2, s. 2  
165 Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 17. 1. 1948, č. 3, s. 1-6 
166 Vládní program osídlení pohraničních krajů byl úspěšně splněn: Jednota. List pracujících hraničářů. 

Karlovy Vary: Cíl, 17. 1. 1948, č. 3, s. 1 
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do vlastnictví rodinné domy.“167 Jednota zde sepsala všechny úkony, které musí být 

před odkupem splněny, např. řádně zaplacené nájemné.  

 Opět narazíme na hospodářská témata, ale ve velmi omezeném měřítku. 

Znovu, jako v předchozím čísle, redakce Jednoty vyzdvihuje falknovské havíře a jejich 

násobné plnění měsíčních plánů. Dále se dozvíme o ocenění několika zemědělců, kteří 

vzorně plní dodávky. A také si můžeme přečíst různé výzvy a rady zemědělcům – 

prosba o šetření s dusíkatými hnojivy, rada k provedení rozboru půdy a další. 

 V článku „Žádáme bez rozdílu, aby lid byl skutečně jediným zdrojem státní 

moci“168 pojednává jako obvykle neznámý autor o tom, že komise lidové správy KSČ 

bude školit funkcionáře národních výborů. Tento fakt můžeme považovat za jeden 

z ukazatelů, že KSČ upevňovala své postavení před nadcházejícími volbami (které měly 

být ještě demokratické, ale už k nim po 21. únoru nedošlo). Proč by jinak zástupce 

národních výborů (složených ze zástupců všech politických stran) měli školit pouze 

komunisté? Národní a okresní výbory byly v té době výkonnou státní mocí, která 

prosazovala celostátní zákony na lokální úrovni. Komunisté těmito zásahy mimo své 

zákonné pravomoce postupně získávali větší vliv. Tím, že si takový vliv získali 

celorepublikově, v mnoha menších městských / krajských výborech, mohli během 

února ovládnout celou republiku, protože základnu pro to měli vytvořenou.  

24. ledna 1948169 

 Velkým tématem, kvůli kterému byl dokonce graficky posunut název 

„Jednota“, je usnesení krajského výboru KSČ – „S nadšením bylo přijato dát jeden milion 

hodin dobrovolné práce na postavení šťastného pohraničí.“170 V článku se mimo jiné 

dozvíme, které konkrétní obce a regiony se zavázaly odpracovat neplacené hodiny. 

Autor zmiňuje přesná čísla, např. na Chebsku 150 tisíc, na Ašsku 40 tisíc hodin. 

 

167 Aby osídlenci co nejdříve, dostali do vlastnictví rodinné domy: Jednota. List pracujících hraničářů. 

Karlovy Vary: Cíl, 17. 1. 1948, č. 3 s. 3 
168 Žádáme bez rozdílu, aby lid byl skutečně jediným zdrojem státní moci: Jednota. List pracujících 

hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 17. 1. 1948, č. 3 s. 3 
169 Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 24. 1. 1948, č. 4 s. 1-6 
170 Jeden milion hodin dobrovolné práce na postavení šťastného pohraničí: Jednota. List pracujících 

hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 24. 1. 1948, č. 4, s. 1 
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 Příhodným ukazatelem toho, jak se postupně proměnil vztah komunistů 

k soukromým zemědělcům, je text „Když může zemědělec odevzdávat od jedné dojnice 

11 litrů mléka, proč stejnou povinnost neplní velkostatek.“171 V článku jsou uvedeny 

objemy, které nejvýkonnější zemědělci vyprodukovali, např. 11 litrů mléka denně na 

jednu dojnici ze statku od sedláka Kroupy. Článek naopak kritizuje velkostatek Chlumu 

sv. Máří, který za celý prosinec dodal pouze 7 litrů mléka ze 7 dojnic. Tento způsob 

informování o soukromých zemědělcích se do roku 1953 otočí o 180 stupňů.  Ve Stráži 

míru 1953 nenalezneme jedinou pozitivní zmínku o soukromém sedlákovi – kulakovi. 

(Viz kapitola Shrnutí a odpovědi na hypotézy pro periodika z roku 1953.)  

 Nově zde najdeme slupek „Týden v …republice a …za hranicemi“. Informace ze 

zahraničí většinou přináší novinky ze zemí sovětského bloku. Dočteme se i o Americe, 

ale informování je negativní. Kritika je namířená proti kapitalismu – „…Spojené státy se 

řítí do inflace a s ní spojené hospodářské krise jíž nebude dnes již možno zabránit. …není 

možno zabránit inflaci a krisím, protože kapitalističtí podnikatelé se dobrovolně 

nezřeknou svých zisků ve prospěch většiny národa.“172 

31. ledna 1948173 

 Hlavním tématem je opět odpracování neplacených hodin pro republiku. 

Komunisté se zavázali, že z původního milionu, o kterém mluvili v předchozím čísle, 

zvýší tento počet na milion a půl na počest výročí 30 let od založení Československa. 

Zároveň se strefují do národních socialistů a ptají se, jak se tohoto úkolu zhostí oni.174  

 Jednota dále píše o rozdělování textilu a bot mezi reemigranty z rozhodnutí 

ministerstva sociální péče. Podobný článek si můžeme přečíst i v Budovateli (viz 

kapitola Budovatel – 6. února 1948) společně s kritikou, že komunisté textil zneužili 

k agitaci, protože ho reemigrantům rozdávali s tím, že ho sehnali sami. V článku 

 

171 Když může zemědělec odevzdávat od jedné dojnice 11 litrů mléka, proč stejnou povinnost neplní 

velkostatek: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 24. 1. 1948, č. 4, s. 1 
172 Týden …za hranicemi: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 24. 1. 1948, č. 4, s. 2 
173 Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 31. 1. 1948, č. 5, s. 1-6 
174 Závazek zvýšíme na 1,5 milionu: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 31. 1. 1948, č. 

5, s. 1 
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z Jednoty ale na kritiku Budovatele nijak nereagují, pouze stručně informují, že textil 

byl rozdán úředníky ministerstva sociální péče.175  

Téma osidlování stále přetrvává, v článku „Pohraničí je dobře osídleno“176 se 

dozvíme jednotlivé počty nových obyvatel na vsích západního pohraničí a jejich 

úspěchy při osidlování (plnění závazků zemědělské i průmyslové výroby, přebírání 

domů do osobního vlastnictví). V textu „Všichni němečtí lékaři odejdou pryč – Chebsko 

musí být slovanské“177 zase redakce Jednoty píše o odsunu konkrétních lékařů 

z nemocnice v Lubech. Článek zároveň přiznává, že čeští lékaři jako náhrada nejsou 

k dispozici, a že do té doby, než se tací najdou, jeden německý lékař v této nemocnici 

zůstane. Ostatní budou odsunuti. „V zájmu zdravotní péče ve zdravotním obvodu 

v Lubech bude ponechán Dr. Reinl až do příchodu českého lékaře.“178 Nedostatek lékařů 

zažívá i Kadaň, odsunuti odtud byli tři lékaři, ale nebyli nahrazeni kompetentními 

Čechy.  

V novinách se objevuje také rámeček s upozorněním, že voličské seznamy jsou 

v tomto čísle vloženy naposled. Kdo není přihlášen na voličském seznamu, nebude 

moci volit.179 

7. února 1948180 

 Předvolební kampaň se přiostřuje, na titulní stránce Jednota uvádí: „Uvědomělí 

socialisté a přední budovatelé pohraničí jdou do řad KSČ.“181 Celý článek je napsaný jako 

ostrá kritika národních socialistů, jejich politiky a historie. „…pod ní hraničáři vidí 

odporné pokřivené páteře lidí, kteří dnes falešně pokřikují své „Nazdar“, aby umlčeli 

ozvěnu „Heil Hitler“, kterou užívali ještě před 3 lety.“182 Dvěma dlouhým předvolebním 

 

175 Rozdělování textilu: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 31. 1. 1948, č. 5, s. 2 
176 Pohraničí je dobře osídleno: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 31. 1. 1948, 

č. 5, s. 2 
177 Všichni němečtí lékaři odejdou pryč: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 31. 1. 

1948, č. 5, s. 3 
178 Tamtéž 
179 Přesné datum voleb nebylo stanoveno. K demokratickým volbám z důvodu komunistického 

převratu už nedošlo. 
180 Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 7. 2. 1948, č. 6 s. 1-6 
181 Uvědomělí socialisté a přední budovatelé pohraničí jdou do řad KSČ: Jednota. List pracujících 

hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 7. 2. 1948, č. 6 s. 1 
182 Tamtéž 
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článkům redakce věnuje cca 80 % titulní stránky, což je nezvyklé oproti předchozím 

číslům. 

 Z regionálních zpráv máme v tomto čísle téměř z každého okresu něco – 

vydání kroniky v Ašsku, rukavičkářská výroba na Kadaňsku nebo zlepšování vzhledu 

města na Nejdecku. Několik článků se také věnuje lázeňství a financím, které budou 

věnované na jeho podporu – článek „Připravujeme zásoby pro lázeňské hosty“183 uvádí 

asi 40 číselných údajů ke spotřebě jednotlivých potravin – kolik bude potřeba másla, 

cukru, mouky atp. Tento článek má opět stejný informační zdroj, jako text v Budovateli 

ze stejného období – v něm se uvádí téměř totožný výčet (viz kapitola Budovatel – 6. 

února 1948, Před zahájením sezóny – Karlovy Vary očekávají více hostů). 

 K tomuto číslu poprvé od začátku roku přibyla „Zvláštní karlovarská příloha 

zdarma,“184 která na titulní straně uvádí konkrétní program komunistů a plány 

lokálního národního výboru ve věci rozvoje karlovarského lázeňství. Na druhé straně 

poté najdeme informační rámeček, který dává na vědomí, kde voliči KSČ najdou 

veškeré důležité předvolební informace, viz Obr. 10.185 

 

183 Připravujeme zásoby pro lázeňské hosty: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 7. 2. 

1948, č. 6 s. 2 
184 Zvláštní karlovarská příloha zdarma: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 1948, č. 6, 

zvláštní příloha s. 1 
185 Tamtéž 

Obr. 10 – Speciální předvolební příloha v Jednotě 
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14. února 1948186 

 Agitace KSČ pokračuje, na titulní stránce vidíme velký nadpis „Předseda 

závodní rady rukavičkárny B. Zenker v Abertamech – 18 let byl u nár. soc. a dnes 

přestupuje ke komunistům.“187 Pod nadpisem bychom očekávali i článek, který téma 

rozvine, žádný tam ale není. Jedinou informaci nese sám titulek a pod ním je pouhé 

doplnění v perexu, kterým text končí. Ten říká, že významný podnikatel Zenker 

(zmiňujeme ho v kapitole Německá otázka 1945–1948 v Karlových Varech) téměř po 

dvou dekádách změnil své politické přesvědčení. „Poznávají, že jedině s komunisty 

mohou zabezpečit naši republiku, mohou vybudovat šťastné pohraničí, mohou s radostí 

pracovat pro lepší zítřky svých dětí.“188 Zvláštní je, že článek vyzdvihuje zrovna 

německého podnikatele, který zřejmě nebyl kvůli udržení výroby rukaviček odsunut.  

 Lidé do českého pohraničí nepřicházeli pouze ze Slovenska, Rumunska nebo 

Volyně. V případě Nejdecka zvolil Osidlovací úřad a Fond národní obnovy kreativnější 

taktiku. Nabídl prázdné domy po Němcích penzistům, bývalým horníkům. Článek 

„Zajistíme republice nové uvědomělé hraničáře“189 popisuje, že domy budou vyklizeny, 

vymalovány a připraveny pro horníky z Mostecka, kteří „…v krásné krajině najdou 

ozdravění pro své zaprášené plíce.“190 Článek potenciální adepty láká na informace o 

místním volnočasovém vyžití „V obcích je kroužek herců ochotníků. Mají volejbalové 

hřiště a v Novém Fojtově dokonce zřizují tenisový kurt.191“ 

 Hospodářská témata nechybí v žádném čísle Jednoty, toto konkrétní je navíc 

spojené i s předvolební tematikou.  Text „Nejlepší hospodáři jsou hrdě v řadách KSČ“192 

vyzývá rolníky, aby se přidali ke KSČ. „Jedině vítězstvím komunistické strany 

Československa je čeká lepší, šťastnější život…“193 Článek popisuje, že to byla právě KSČ, 

 

186 Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 14. 2. 1948, č. 7 s. 1-4 
187 Předseda závodní rady rukavičkárny B. Zenker v Abertamech – 18 let byl u nár. soc. a dnes přestupuje 

ke komunistům: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 14. 2. 1948, č. 7 s. 1 
188 Tamtéž 
189 Na Nejdecko se přistěhují horníci: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 14. 2. 1948, 

č. 7, s. 1 
190 Tamtéž 
191 Tamtéž 
192 Nejlepší hospodáři jsou hrdě v řadách KSČ: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 14. 

2. 1948, č. 7, s. 2 
193 Tamtéž 
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kdo nastolil novou zemědělskou politiku (článek vzpomíná dekrety o trvalém přidělení 

půdy novým zemědělcům194). Také jasně uvádí, že „Pokrokový, uvědomělý rolník … 

nenechá si namluvit lži a klevety. Zemědělská politika KSČ přesvědčuje o plném opaku, 

neboť soukromé vlastnictví, poctivě získané, považuje za netknutelné a chrání je.“195 

Tento článek je opět důkazem, že soukromí sedláci na konci 40. let nebyli pro 

komunistický režim hrozbou. V roce 1953 se z nich stali kulaci, nepřátelé 

socialistického lidu.  

21. února 1948196  

 Toto číslo se ještě nevěnuje vládní krizi, přestože vychází den po jejím začátku. 

Tematicky zajímavý text najdeme hned na titulní straně – „500 živnostníků komunistů 

na krajském sjezdu“197 – článek pojednává o cílech živnostenských odborů a o nutnosti 

„dělat politiku pro 96 % národa a ne pro 4 % velkoagrárních fabrikantů nebo 

šmelinářů.“198 Dle článku se poctiví komunističtí živnostníci budou mít lépe, a tím se 

bude mít lépe i národ. Velmi krátké, ale pozitivní pojednání o cílech živnostníků je 

ukazatelem, že ještě v únoru panovalo ve společnosti přesvědčení, že malé živnosti 

budou mít své místo i za komunistického režimu. Ač byly malé živnosti zákonem 

povoleny (ústava z května 1948199), v praxi byly podniky potlačovány a soukromé 

podnikání téměř neexistovalo.  

28. února 1948 – v karlovarském a plzeňském archivu nedochováno 

 

194 28/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 20. července 1945 o osídlení zemědělské půdy 

Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/laws/dek/281945.html 
195 Nejlepší hospodáři jsou hrdě v řadách KSČ: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 14. 

2. 1948, č. 7, s. 2 
196 Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 21. 2. 1948, č. 8, s. 1-6 
197 500 živnostníků komunistů na krajském sjezdu: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: 

Cíl, 6. 3. 1948, č. 8 s. 1 
198 Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 1948, č. 8 s. 1 
199 Článek XII – Hospodářská soustava Československé republiky je založena: na znárodnění 

nerostného bohatství, průmyslu, velkoobchodu a peněžnictví; na vlastnictví půdy podle zásady "půda 

patří tomu, kdo na ní pracuje"; na ochraně drobného a středního podnikání a na nedotknutelnosti 

osobního majetku. 150/1948 Sb. Ústavní zákon ze dne 9. května 1948 Ústava Československé republiky: 

Článek XII. In: . Parlament České republiky; Poslanecká sněmovna, 1948. Dostupné také z: 

https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html  

https://www.psp.cz/docs/laws/dek/281945.html
https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html
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6. března 1948200 

 „Téměř přes noc vyrostly všude akční výbory NF“,201je článek, jímž otevírá první 

porevoluční březnové číslo Jednoty svou titulní stranu. Autor v něm shrnuje události 

minulých dní, dní vládní krize. „AVNF (Akční výbory NF) zrodily se spontánně 

v kritických chvílích vládní krise. Zrodily se z mocného lidového hnutí, které se v těchto 

chvílích postavilo rozhodně za lidově demokratický režim.“202 Byť se akční výbory 

označují za výbory národní fronty, byly tvořeny převážně komunisty nebo levým 

křídlem sociální demokracie. Díky tomu, že se tímto způsobem výbory vytvořily po celé 

republice, bylo pro komunisty snazší převzít moc. 

V článku „Desetitisíce členů do KSČ“203 vybízí redakce lid k vstupu do KSČ – „Dnes, 

po zradě předních funkcionářů národně socialistické a lidové strany, prostí příslušníci 

těchto stran pochopili, že jedině komunisté jsou zárukou bezpečnosti Československé 

republiky.“204 Autor sděluje, že i členové stran, které republiku „zradily“ (jejich ministři 

podali demisi), mohou bez překážek vstoupit do KSČ. Ale jen v případě, pokud jsou 

jejich zájmy upřímné a pokud chtějí spolupracovat „na velikém díle výstavby 

republiky.“ Tento článek ještě doplňuje jakési úvodní slovo (které není pro Jednotu 

ustáleným formátem a nevidíme ho v předchozích číslech), které se jmenuje „Vláda lidu 

a pro lid!“205 a mluví o úsilí zrádců rozvrátit republiku, v návaznosti na události 

posledních dní. „Podlá zrada nejvážnějších státních zájmů se zahnízdila až na 

nejvyšších vládních místech a odtud se rozšiřovala do živého těla národa.“206 Autor 

(opět neznámý) děkuje lidu, jakým způsobem se postavil ke svým povinnostem v době 

krize a jak zvládl prosadit své zájmy. „Prožili jsme historické dny. Ale byly zároveň 

radostné. Ukázalo se, že nelze bez trestu ohrožovat základy naší národní a státní 

existence a že ve chvíli nebezpečí tu je masa pracujícího lidu, která je odhodlaná použít 

všech prostředků, aby záměry reakce (zrádných stran, pozn.) odrazila a potřela.“207 

 

200 Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 6. 3. 1948, č. 10 s. 1-4 
201 Téměř přes noc vyrostly všude akční výbory NF: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: 

Cíl, 6. 3. 1948, č. 10 s. 1 
202 Tamtéž 
203 Desetitisíce členů do KSČ: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 6. 3. 1948, č. 10, s. 1 
204 Tamtéž 
205 Vláda lidu a pro lid! Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 6. 3. 1948, č. 10, s. 1 
206 Tamtéž 
207 Tamtéž 
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4. prosince 1948208 

Pro účely kontroly formátu a řeči, jakou Jednota bude komunikovat několik měsíců 

po komunistickém převratu, se podíváme na první prosincové číslo. Vyšlo pouze jako 

čtyřstránkové vydání, z čehož poslední stranu tvořila inzerce (oproti dřívějším šesti 

stránkám). Na titulní stránce nalezneme pouze 5 článků (v lednu to bylo běžně 15). 

První článek se věnuje zasedání krajského výboru KSČ – nemá konkrétní téma, pouze 

se z něj dozvíme, že úkoly krajského výboru (KV) nebyly vždy správně plněny. Podle 

textu by se výbor měl zaměřovat nejen na práci v úřadech, ale také na práci na polích a 

v továrnách.209 Konkrétní úkoly, který si KV vytyčil, najdeme v dalším článku – „Pod 

vedením prvního dělníka republiky vpřed – k socialismu“210 – výbor se zavazuje 

především k snížení výrobních nákladů, k zajištění výživy národa a k náboru dalších 

členů do KSČ a prověřování členů stávajících. 

 Druhá strana se podrobněji věnuje těmto vytyčeným cílům z titulní strany. 

V článku „Především zajistit výživu národa“211 se otáčí způsob informování o 

soukromých zemědělcích, které Jednota používala ještě v lednu a v únoru. Článek píše 

o tom, jak se ku prospěchu lidu zestátnilo několik velkostatků a jak je nutné vypořádat 

se se zbylými velkostatkáři. „Dále se musíme věnovat i odstranění takových jednotlivců, 

kteří i zde počali hromadit půdu a kapitalistickým způsobem vykořisťovat zemědělské 

pracovní síly…“212 

 Styl příspěvků v Jednotě se od března 1948 významně proměnil. Celkový počet 

textů se výrazně snížil, ale jejich délka se prodloužila. Tyto prosincové texty se více 

podobají způsobu informování v roce 1953 než těm ze začátku roku. Důraz je nově 

kladen na podrobné vypsání všech referátů, které v rámci různých schůzí proběhly. 

Texty jsou delší a méně přehledné. Změnila se také grafika do více konzervativního 

stylu – její proměnu přidáváme do přílohy (viz Příloha 3). Na začátku roku měly texty 

 

208 Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 4. 12. 1948, č. 49, s. 1-4 
209 Člen předsednictva ústředního výboru strany soudruh Ladislav Kopřiva na historickém zasedání 

krajského výboru KSČ: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 4. 12. 1948, č. 49, s. 1 
210 Pod vedením prvního dělníka republiky vpřed – k socialismu: Jednota. List pracujících hraničářů. 

Karlovy Vary: Cíl, 4. 12. 1948, č. 49, s. 1 
211 Především zajistit výživu národa: Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 4. 12. 1948, 

č. 49, s. 2 
212 Tamtéž 
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výrazné nadpisy s různými typy písma. Teď je vše sjednocené. Krátké články, které byly 

pro Jednotu typické, najdeme v omezeném množství na poslední stránce před inzercí. 

Tyto krátké články, které na začátku roku pojednávaly o kultuře, o novinkách z okresů, 

o knihách a novinkách ze zahraničí, se nyní proměnily. Najdeme zde texty o 

zemědělství – „30.000 vepřů nad kontingent vykrmíme v prvním roce pětiletky“213 

nebo o vnitrostranických aktivitách – „Při prověrkách členů komunistické strany chybí 

nám dostatek politicky uvědomělých instruktorů.“214 

Shrnutí a odpovědi na hypotézy 1948 

1. Budou mezi zkoumanými periodiky znatelné rozdíly v politické řeči? Tzn. 

komunistický vs. (soc)demokratický tisk a způsob jejich komunikace. 

Rozdíly jsou zde patrné. Budovatel se svou rétorikou poměrně často kriticky 

vymezuje proti činům komunistů. Naopak Jednota o sociální demokracii nepíše vůbec, 

jako by strana pro ně vůbec neexistovala. Pokud se Jednota kriticky vyjadřuje o svých 

politických rivalech, pak hlavně proti národním socialistům, občas i proti lidovcům. 

Obě tyto strany jsou považovány za pravicové. Články v týdeníku Budovatel jsou delší, 

najdeme zde i politické polemiky (především v úvodních slovech). Sociální demokraté 

se v Budovateli velmi silně staví za demokratické hodnoty, za svobodu slova, tisku a 

podnikání. Jednota je oproti Budovateli periodikum zkratkové, najdeme v ní, alespoň 

mezi lednem a březnem, mnoho krátkých informačních článků. Zajímavá je rubrika 

Jednou větou (Jednota) a Záznamy v kostce (Budovatel). Často zde najdeme naprosto 

totožné články, jedná se pravděpodobně pouze o převzaté agenturní informace (viz 

Obr. 11 a 12).215 U Jednoty je také přítomná jasná orientace na Sovětský svaz (viz 

kapitola Jednota 3. ledna 1948).  

 

 

213 30.000 vepřů nad kontingent vykrmíme v prvním roce pětiletky: Jednota. List pracujících hraničářů. 

Karlovy Vary: Cíl, 1948, č. 49 s. 2 
214 Tamtéž 
215 Jednou větou: List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 2 + V kostce: Budovatel. 

List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č.  1., s. 2  
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2. Jakým způsobem zkoumaná periodika reagují na události mezi 20. a 25. 

únorem?  

Vládní krize není v Budovateli podrobně popsána. Ještě 20. 2. vyšlo standardní 

číslo, ve kterém se o nadcházející krizi nenajde ani zmínka, naopak si v něm můžeme 

přečíst pozitivně laděné texty o rozvoji sociální demokracie a její voličské základny. 

Den na to vyšlo speciální vydání, které vládní krizi krátce shrnulo – staví se za názor, 

že by krize měla být zažehnána v rámci Národní fronty formou dialogu. Ministři 

sociální demokracie se k demisím nepřidali. Z části, proto, že je strana ideově levicová, 

a z části proto, že polovina strany byla silně prokomunistická. Po několikatýdenní 

odmlce se Budovatel vrací s naprosto odlišným způsobem komunikace. Hlásání 

masarykovské demokracie, kterou Budovatel několikrát zmiňoval, nahradil 

marxismus a komunistické hodnoty. Jednalo se už pouze o jedno březnové číslo, poté 

noviny zanikly.  

V případě Jednoty na tuto otázku neumím uspokojivě odpovědět, protože kritické 

číslo z 28. 2. chybí a předchozí vydání o situaci neinformuje, byť vyšlo 21. února. Až 

vydání z 6. března chválí činnost okresních národních výborů během krize. Zároveň 

Jednota vybízí své čtenáře, aby se připojili ke KSČ. 

Obr. 11 – Jednota 3. ledna 1948, s. 2 Obr. 12– Budovatel, 3. ledna 1948, s. 2 
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3. Bude osidlování pohraničí velkým tématem? Nalezneme zmínky o 

osidlování v každém čísle? 

Ano, osidlování je velkým tématem, jak pro Budovatele, tak pro Jednotu. Počet 

článků o osidlování je o něco vyšší v Jednotě, jsou zde přítomny v každém čísle. Obě 

periodika se zastávají reemigrantů ze všech slovanských zemí a v článcích jim poskytují 

informační podporu. Jednalo se především o články, které měly sloužit přisídlencům 

jako zdroj pro ně relevantních informací o ubytování, jejich právech a úředních 

nařízeních. V Budovateli se ve článku z čísla ze 23. ledna dokonce zastávají přisídlenců, 

i když nejsou úplně v právu. Místní jim vyčítali špatnou češtinu, Budovatel to odmítá 

s tvrzením, že byli přezkoušeni komisí, která jejich znalost jazyka potvrdila. O 

pravdivosti, resp. o výši nároků na znalost jazyka, bych si v tomto případě dovolila 

pochybovat, ale Budovatel se reemigrantů bez okolků zastal. Obě periodika předkládají 

informace o převodech majetků, o úředních pokynech, které by reemigranti měli znát, 

nebo o získávání různých příspěvků.  

4. Budou se ještě v roce 1948 stále objevovat články o odsunu Němců? 

Ano, články o odsunu se stále objevují, rovnoměrně v obou periodicích. Jedná se 

především o texty, které zmiňují Němce, kteří tu zůstali, dokud je v jejich pozicích 

nenahradí Češi. Za zmínku stojí např. text Jednoty, který konkrétně píše o odsunu 

německých lékařů z nemocnice v Lubech (viz kapitola Jednota – 31. ledna 1948). 

5. Jaké postoje zastávají jednotlivé tituly vůči německému obyvatelstvu 

v Československu, a zvláště na Karlovarsku. 

Proti německému obyvatelstvu se výrazně kritičtěji vymezuje Budovatel. V prvním 

čísle roku 1948 se v editorialu dozvíme, že je redaktor rád, „že jsme tu konečně sami“216 

(viz kapitola Budovatel – 3. ledna 1948). Z textů je cítit radost, že se vysídlení Němců 

podařilo. Němci jsou v očích redakce Budovatele viděni jako živel, který má být 

z Československa odstraněn. Ze všech článků, které jsme v Budovateli přečetli, jsme 

nenarazili na jediný pozitivně vnímaný text o Němcích. Způsob, kterým Budovatel o 

Němcích píše, je někdy i výsměšný (viz kapitola Budovatel – 3. ledna 1948), často 

kritický a nepřátelský. Občas jsou Němci zmíněni jako specialisté, ale nikdy se 

 

216 KUŽEL, Vladimír. Budeme sami: Budovatel. List Čs. Sociální demokracie západního pohraničí. Karlovy 

Vary: Cíl, 3. 1. 1948, č. 1. s. 1 
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nedočteme, že bychom se bez nich v pohraničí neobešli. Jednota je v tomto směru 

umírněnější, o Němcích píše informativně – kdy se kdo ještě odsune, kdo se už odsunul 

nebo jaká byla statistika počtu německého obyvatelstva v předchozím roce. Kritiku 

nalezneme pouze jednou – v článku o zabavení cenného majetku Němce, která si ho 

pečlivě schovávala (viz kapitola Jednota – 10. ledna 1948), ale narazíme překvapivě i 

na pochvalný text – významný německý podnikatel B. Zenker přešel od národních 

socialistů ke komunistům (viz kapitola Jednota – 14. února 1948). Konkrétně 

k Německu jako státu se tituly nevyjadřují. Články o Němcích jsou především lokálního 

charakteru.  
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IV. Československo v roce 1953 

Politická situace 1953 

Rok 1953 znamenal pro Československo několik změn. Dne 5. března umírá J. V. 

Stalin. Podle Kaplana za sebou zanechává rozvrácenou ekonomiku, hlad a nedostatek. 

Nové sovětské vedení plánuje ekonomické změny. Krize se promítá i do dalších zemí 

sovětského bloku, Československo nevyjímaje. Klement Gottwald, na radu sovětských 

poradců, plánuje od poloviny roku 1952 měnovou reformu. Jejího zavedení se ale 

nedočkal, protože umírá několik dní po Stalinovi, 14. března 1953. Na místo prezidenta 

nastupuje Antonín Zápotocký, křeslo premiéra za něj přebírá Viliam Široký. Měnovou 

reformu vyhlašují bez předchozího upozornění obyvatelstva k 1. 6. 1953.217  

Peníze milionů občanů byly díky reformě znehodnoceny – staré peníze se měnily 

za nové. „Reforma spočívala ve výměně peněz: 300 Kč na osobu v poměru 5:1, ostatní 

1:50. … Mzdy, platy, penze se přepočítávaly 1:5 a stejně i sociální přídavky.“218 Kromě 

výměny peněz se zrušil přídělový lístkový systém.  

„K nejvýznamnějším událostem roku 1953 patřila měnová reforma a nepokoje, stávky 

a demonstrace, které ji provázely. Poprvé veřejné projevy nespokojenosti dosáhly 

masového celostátního rozsahu.“219  

 Kaplan uvádí, že 129 závodů vyhlásilo stávku. V Plzni se zaměstnanci 

Škodových závodů rozhodli zorganizovat demonstraci, jednalo se o největší stávku 

v republice. Účastnilo se jí přes 20 tisíc lidí, převážně z Prahy.220 

O demonstracích nebo nepokojích v karlovarském týdeníku Stráž míru není ani 

zmínka (viz kapitola Stráž míru 1953), režim se opravdu důsledně postaral o to, aby do 

novin proniklo pouze pozitivní hodnocení reformy. Proměny peněžního systému 

komunisté ve svých periodicích propagovali dvěma způsoby: zrušil se lístkový systém, 

tudíž si lidé mohli koupit vše, co chtěli (nebo spíše to, co bylo k dispozici). Druhou 

pozitivní změnou byl postih „šmelinářů, křečků a kapitalistů“, kteří měli na účtech 

 

217 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1953–1957: Praha, 1992, ISBN 80-04-25745-3, s. 4 
218 Tamtéž 
219 KAPLAN, Karel. Národní fronta 1948–1968. Praha, 2012, ISBN 978-80-200-2074-1, s. 233 
220 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1953–1957: Praha, 1992, ISBN 80-04-25745-3, s. 5 
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velké úspory, o které přišli. „Měnovou reformu zdůvodňovalo jako poslední úder proti 

bývalým kapitalistům, definitivní likvidací jejich ekonomické moci.“221 

Periodický tisk 1953 

Bednařík, Jirák a Köpplová popisují, že v médiích fungoval systém kontroly 

mediální produkce – centralizované ovládnutí tisku zajistilo, že se periodika stala 

nástrojem pro prosazování potřeb KSČ, potažmo státu. Organizačně měl nad médii 

dohled tiskový a vydavatelský odbor v čele s Gustavem Barešem. Stejně tak měl tento 

odbor svá lokální zastoupení v krajích, a dokonce i v okresech. Pokud si redakce nebyla 

jistá, zde je obsah vhodný k publikaci, konzultovala ho s krajskou pobočkou.222 

 „Aparát KSČ rozhodoval o existenci každého periodika, jeho obsahu i personálním 

obsazení vedení redakce.“223 V listopadu 1950 situace ještě přitvrdila a do každé 

redakce byl dosazen tzv. dohlížecí redaktor, který kontroloval veškerý obsah ještě před 

publikací. V roce 1953 vznikla nová organizace, Hlavní správa tiskového dohledu 

(HSTD) spadající pod vedení UV KSČ. Později se HSTD připojila pod ministerstvo vnitra. 

V případě periodického tisku zmocněnec HSTD zkontroloval titul před posláním do 

tiskárny a poté dokonce i první výtisk, jestli náhodou nedošlo ke změnám.224 

 Důraz režim kladl také na zakládání podnikových a lokálních obecních 

periodik. Jak uvádí Bednařík, Jirák a Köpplová, po vzoru SSSR to měl být nástroj pro 

zvýšení angažovanosti a politické uvědomělosti lidu. Mezi lety 1951 a 1953 počet 

těchto titulů výrazně rostl. Redaktory se v případě závodních časopisů stávali sami 

pracující. Problémem závodních periodik byl nedostatek lidí, kteří by zajistili 

pravidelné příspěvky a jejich vydávání. Proto v roce 1953 jejich počet zase prudce 

klesá.225 

 

221 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1953–1957: Praha, 1992, ISBN 80-04-25745-3, s. 5 
222 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 256-257 
223 Tamtéž 
224 Tamtéž, s. 257-258 
225 Tamtéž, s. 267 
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V. Periodika v Karlových Varech v roce 1953 

V roce 1953 vycházely v Karlových Varech dle dostupných pramenů karlovarského 

archivu tři tituly. Nejdůležitějším stranickým periodikem KSČ byl týdeník Stráž míru, 

který vychází od roku 1952 (předtím 1946–1952 pod jménem Jednota). Poté zde 

vycházel barevný časopis Karlovarský kraj a v archivu jsme narazili i na závodní 

časopis Karlovarský pošťák, který byl napsaný ručně na psacím stroji. Pro naši analýzu 

jsme vybrali vzorek 11 čísel Stráže míru. Navíc přidáme dvě relevantní čísla 

Karlovarského kraje, která pojednávají o smrti J. V. Stalina a K. Gottwalda. Pro 

zajímavost v příloze uvedeme titulní stránku Karlovarského pošťáka ze 28. března, 

první stránka má totiž zajímavé grafické provedení (viz Příloha 2).  

V následující části si stanovíme hypotézy, které po analýze listu Stráž míru zodpovíme.  

1. Změnil se tón, kterým tyto noviny komunikují svá sdělení oproti roku 1948? 

2. 1953 je rok, kdy končí pětiletý hospodářský plán – bude se to v novinách 

projevovat? 

3. Jakým způsobem se noviny postavily ke komunikaci měnové reformy? 

4. Upřednostní periodika informování o smrti J. V. Stalina před K. Gottwaldem? 

5. Jakým způsobem periodika vykreslují postavu tzv. kulaka? 

Nebudeme v titulu analyzovat každý jednotlivý článek, vyhneme se těm, které 

nebudou souviset s položenými otázkami a uvedenými tématy. Provedeme náhodný 

výběr 40 článků v 11 vydáních Stráže míru. Při výběru článků k analýze zohledníme 

tato témata: 

Témata:  

• Stalin 

• Gottwald 

• Kulakové 

• Měnová reforma 

• Imperialisté a zahraničí 

• Budovatelská tematika 

• Osidlování pohraničí 

• Plnění plánů pětiletky  



72 

 

Stráž míru – Týdeník KSČ Karlovarského kraje  

 

Celé jméno titulu zní Stráž míru – Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Vydával ho 

krajský výbor KSČ v Karlových Varech. Během období 7. února – 13. června bylo 

publikováno celkem 28 vydání Stráže míru (26 + 2 zvláštní čísla ku příležitosti úmrtí 

J. V. Stalina a K. Gottwalda). Stráž míru vycházela až do roku 1990. Šéfredaktorem a 

odpovědným zástupcem listu byl v roce 1953 Zdeněk Fuka. Většina redakčních článků 

je opět anonymních. Podepsané jsou většinou příspěvky, které do redakce někdo zaslal  

(čtenář nebo nějaká organizace či výbor). Členové redakce v tiráži vypsáni nejsou, je 

tam pouze uvedeno, že mají sídlo v Karlových Varech. Článků je v běžném čísle kolem 

50 (cca přes 6 článků na stránku). Je to podstatně nižší počet, než na který jsme narazili 

v roce 1948. Krátkých textů je zde méně, články jsou vždy rozepsané dopodrobna.  

 

Název periodika Stráž míru 

Zkoumané období Vybraná čísla únor–červen 

Periodicita Každý týden / od 1. 7. 1953 2krát týdně 

Den vydání Pátek 

Cena 3 Kčs 

Rozsah 4–8 stran 

Politická příslušnost Týdeník KSČ Karlovarského kraje 

Tiskárna Karlovarské tiskárny, n. p.; Stalinovo náměstí 7 



73 

 

(Pozn. Pokud autor pod článkem není podepsaný, tuto skutečnost v citaci nebudeme 

uvádět, protože by se jednalo o naprostou většinu článků. Pokud bude autor textu známý, 

napíšeme jeho jméno do citace.) 

Rubriky nejsou formátem, kterým by se Stráž míru zabývala. Najdeme zde 

prakticky jen tři. Stránka uvozená nadpisem „Připraven k práci a obraně vlasti“ je vždy 

až úplně poslední ve vydání. V této rubrice najdeme většinou jen zprávy o sportu. 

Kromě toho se pravidelně opakují ještě dvě malé rubriky: 

Tribuna čtenářů a dopisovatelů – místo, kde jsou otištěny příspěvky od čtenářů. 

Od 4. dubna 1953 se název mění na „Čtenáři a dopisovatelé nám píší“. 

Z nových knih – prostor pro krátké popisy nově vydaných knih.  

Inzerci najdeme na předposlední (sedmé) straně. Jsou zde otištěny reklamy 

v rámečcích, zde se formát od roku 1948 příliš nezměnil. Některé z reklam jsou 

ilustrované.  

7. února 1953226 

První únorové číslo Stráže míru otevírá titulní stránka vyzývajícím článkem 

„Všechny síly do boje za zvýšení průmyslové a zemědělské výroby“.227 Autor v něm 

shrnuje výsledky zasedání krajského výboru KSČ, kde se probíraly možnosti, jak zlepšit 

především zemědělskou produkci. K tomu byly přijaty směrnice, které nařizovaly: 

„…zvyšovat hektarové výnosy, užitkovost dobytka, obdělat reservní půdu, upevňovat a 

rozšiřovat JZD, plně využít mechanizačních prostředků, všude uplatňovat sovětské 

zkušenosti, rozvinout socialistické soutěžení k 1. a 9. květnu a zesílit masově politickou 

práci.“228 Článek zmiňuje projev předsedy Krajského výboru KSČ soudruha Čížka, který 

hovořil o tom, že se musí dodržovat hospodářství podle sovětského vzoru. Ač 

v některých oblastech bylo splněno dodání hospodářských produktů nad rámec plánu, 

v některých JZD dodávky pro výkup splněny nebyly. Dle Čížka je to především tím, že 

 

226 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 7. 2. 1953, 

č. 6., s. 1-6 
227 Všechny síly do boje za zvýšení průmyslové a zemědělské výroby: Stráž míru. Týdeník KSČ 

Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 7. 2. 1953, č. 6. s. 1-8 
228 Všechny síly do boje za zvýšení průmyslové a zemědělské výroby: Stráž míru. Týdeník KSČ 

Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 7. 2. 1953, č. 6., s. 1 
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se právě tato JZD nevypořádala s kulaky. Konkrétně zmiňuje JZD v Očihově, kde díky 

záškodnické činnosti kulaků nebyl obdělán předepsaný výměr půdy. Článek jde do 

velkých podrobností, představuje různá čísla a důvody, proč nebyly splněny různé 

kvóty.229  

 Téma zemědělství pokračuje i ve druhém titulním článku „Pečlivá příprava 

družstevníků na I. sjezd JZD.“230 V textu se probírá především vznik vzorových stanov, 

které by po sjezdu měly být přijaty jako závazný dokument pro všechna ostatní JZD.  

 Tématu JZD a zemědělství je věnována i celá druhá a třetí strana novin. Změna 

přijde až s článkem „Do čela stranických organizací volit schopné a v práci osvědčené 

funkcionáře“231, který pojednává o budoucích volbách do akčních výborů a vysvětluje, 

kdo je ideálním kandidátem pro tuto funkci. „Komunisty úředníky, zlepšovatele, vzorné 

pracovníky, kteří strhávají osobním příkladem, dovedou mobilizovat a vést masy 

pracujících za splnění úkolů při výstavbě socialismu.“232 

 Zemědělská výroba a výnosy produktů jsou pro tuto Stráž míru hlavním 

tématem. Článek „Paní, jak je to s tím cukrem“233 pojednává o důvodech, proč je letos 

menší příděl cukru. Autor se ohání desítkami čísel, predikcemi a následně reálnými 

výnosy. Potom kriticky píše proti všem, kteří se zmínili právě o nedostatku cukru a 

nazývá je maloměstskými posluchači Svobodné Evropy, kteří věří jen v importované 

věci se štítkem „Made in USA“. „Není jim po chuti menší příděl cukru, ale zajikají se 

škodolibostí mnozí z nich. Nejsou valně nebezpeční, protože milují příliš své bačkory a 

teplé místečko u kamen, ale dovedou otravovat vzduch ve svém okolí. …Jsou konservováni 

ve svém kruhu jako moli naftalínem a místo ‚Večerníku‘ poslouchají dychtivě hlasu 

Svobodné Evropy.“234  

 

229 Všechny síly do boje za zvýšení průmyslové a zemědělské výroby: Stráž míru. Týdeník KSČ 

Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 7. 2. 1953, č. 6., s. 1 
230Pečlivá příprava družstevníků na I. sjezd JZD: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy 

Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 1953, č. 6, s. 1 
231 Do čela stranických organizací volit schopné a v práci osvědčené funkcionáře: Stráž míru. Týdeník 

KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 1953, č. 6., s. 2 
232 Tamtéž 
233 Paní, jak je to s tím cukrem: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské 

tiskárny n. p., 1953, č. 6., s. 6 
234 Paní, jak je to s tím cukrem: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské 

tiskárny n. p., 1953, č. 6., s. 6 
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Každý článek, který se týká zemědělství, zmiňuje a oslavuje JZD a jeho úsilí. Články 

tohoto typu také vždy předkládají číselné jednotky a množství výnosů, které JZD dodalo 

nad rámec a nad stanovenou kvótu. V případě, že se píše o nesplněných výnosech, vždy 

článek zmiňuje člověka, kvůli kterému to bylo zaviněno. Ve většině (ne-li ve všech) 

případech spadne vina na kulaka. V roce 1948 byl o zemědělství a o plnění plánů 

dvouletky článek maximálně v rozsahu deseti vět. Toto vydání Stráže míru věnuje 

zemědělství přes polovinu svého obsahu. Autoři, potažmo ti, o kterých píšou, si 

obzvláště libují v číslech, v organizačních záležitostech, v tvorbě komisí, schůzování a 

plánování.  

8. března 1953 – zvláštní vydání (zemřel J. V. Stalin)235 

Toto číslo se nese v duchu nekrologu J. V. Stalina. „Nejvyšší sovět“ zemřel 5. března 

21:50 po dlouhé nemoci. Stráž míru na jeho poctu věnovala celou titulní stranu jeho 

fotografii (viz Obr. 13)236 

Toto smuteční číslo má netradičně pouze 4 strany. Každý článek se věnuje uctění 

Stalinovy památky z různých úhlů pohledu. Hlavní text je napsaný přímo z nejvyšší 

pozic – od Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) – 

vyzdvihuje kvality Stalina a vyjadřuje lásku, kterou k němu lid choval. Zároveň také 

vybízí, aby se lid semknul a ve jménu vůdce pomohl ještě silněji budovat komunismus. 

„Stalinovo jméno je nekonečně drahé naší straně, sovětskému lidu, pracujícím celého 

světa. Ocelová jednota a jednolitá semknutost řad strany je hlavní podmínkou její síly a 

moci.“237 Texty pokračují oficiálním záznamem o schůzi předsednictva Ústředního 

výboru KSČ a předsednictva vlády Československa – hlavním tématem schůze bylo 

odeslání kondolencí do Moskvy a zřízení speciální komise pro organizaci smutečních 

aktů. Pohřeb vláda stanovila na 9. března, tedy hned na další den.238  

  

 

235 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 8. 3. 1953, 

zvláštní vydání, s. 1-4 
236 Tamtéž, s. 1 
237 ÚSTŘEDNÍ VÝBOR KSSS. Všem členům strany, všem pracujícím Sovětského svazu: Stráž míru. 

Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 8. 3. 1953, zvláštní vydání, 

s.2 
238 ÚSTŘEDNÍ VÝBOR KSČ. Zpráva o mimořádné schůzi předsednictva UV KSČ: Stráž míru. Týdeník KSČ 

Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 8. 3. 1953, zvláštní vydání, s.2 
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Obr. 13 – Stráž míru uctila památku J. V. Stalina 
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 Na třetí straně se dostáváme na lokální projevy kondolencí – v článku „Lid 

Karlovarského kraje splní odkaz velkého Stalina“,239 se například dozvíme, že se v této 

příležitosti sešel Krajský výbor KSČ. Během schůze promluvilo několik členů a ve 

svých projevech oslavují činy a život J. V. Stalina. 

Z kratších článků si můžeme přečíst např. lékařskou zprávu o zdravotním stavu 

Stalina a o jeho nemoci. Také zde nalezneme několik textů, které vybízí lid, aby pracoval 

lépe, více a čestněji ve jménu nejvyššího sověta.240 Dále se dozvíme, že na památku 

velkého Stalina soudruzi a soudružky odpracují mimořádné Stalinovské směny a 

zavážou se k plnění plánů na 100 %. „…jméno Stalina bude navždy vryto hluboce v jejich 

srdcích, Stalin bude vždy žít v jejich práci.“241  

14. března 1953242 

Další číslo Stráže míru, nyní již běžné vydání, věnuje téměř celé 4 strany odkazu J. 

V. Stalina. Titulní stránka začíná sloupkem: „Přísaha věrnosti československého lidu 

odkazu soudruha Stalina,“243 kde se Čechoslováci mimo jiné zavazují k jednotě, 

budování socialismu a udržování světového míru. Druhým dominantním textem je 

oficiální rozloučení G. M. Malenkova, sovětského politika a Stalinova spolupracovníka. 

Ten ve svém projevu sdílí smutek nad úmrtím svého vůdce a píše o jeho velkých činech 

„…největší úsilí svého génia věnoval soudruh Stalin k tomu, aby uhájil mír pro národy 

všech zemí.“244 „Zásluhou neúnavné práce soudruha Stalina, podle plánů, které 

vypracoval, přeměnila naše strana zemi dříve zaostalou v mohutnou průmyslovou a 

kolchozní velmoc, vytvořila nové ekonomické zřízení, neznající krisí a 

nezaměstnanosti.“245 

 

239Lid Karlovarského kraje splní odkaz velkého Stalina: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. 

Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 8. 3. 1953, zvláštní vydání, s. 3 
240 Tamtéž 
241 Zvýšenou prací za splnění odkazu J. V. Stalina: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy 

Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 8. 3. 1953, zvláštní vydání, s. 4 
242 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 14. 3. 1953, 

č. 11 s. 1-8 
243 Přísaha věrnosti československého lidi odkazu soudruha Stalina: Stráž míru. Týdeník KSČ 

Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 14. 3. 1953, č. 11, s. 1 
244 Projev soudruha Malenkova při rozloučení s J. V. Stalinem: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského 

kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 14. 3. 1953, č. 11, s. 1  
245 Tamtéž 



78 

 

 Na druhé stránce najdeme rozsáhlou studii o Stalinově životě a dílu, od jeho 

prvních let v revolučním hnutí a setkání s Leninem, po budování armády před válkou, 

až po jeho poslední léta života. Tento text je opět oslavným patosem na Stalinovu 

osobu. „Soudruh Stalin se stal pro všechny svobody milovné národy nejvěrnějším a 

pevným obráncem míru, bezpečnosti a demokratických svobod.“246 V dalších textech se 

přidávají karlovarští redaktoři se svými zarmoucenými příspěvky a najdeme i mnoho 

dalších článků od lokálních družstev, která se zavazují pracovat a budovat socialismus 

ve Stalinově jménu.   

Ve druhé půlce novin se dostaneme už k jinému tématu, k zemědělství, především 

k výzvám za lepší hospodářské výnosy. Dočteme se i o zahájení socialistické celostátní 

soutěže. Jejím cílem je motivovat členy JZD, aby zvýšili produktivitu práce, a tím i 

překročili dané kvóty, aby úspěšně dokončili Gottwaldovu pětiletku.247   

Oba výtisky Stráže míru, které se snaží uctít Stalinovu památku, jsou si velmi 

podobné. Veškeré články sdílí stejná slova – veliký smutek, zármutek, tragédie a 

nejtěžší ztráta. Opakuje se v nich myšlenka, že lid Stalina považoval za génia, protože 

zachránil pracující před vykořisťovateli a nastolil pořádek a mír ve světě. Většina 

článků je naplněna prázdnými frázemi – věty jsou dlouhé, květnaté a často nenesou 

moc významu. Také se opakuje téma lásky ke Stalinovi, nesmírné bolesti z jeho ztráty. 

Část článků různými způsoby popisuje, že se všichni nyní socialistický lid musí 

semknout, zocelit a budovat socialismus více než kdy předtím. Navíc se dočteme, že si 

dělníci sami a rádi určují vyšší cíle v průmyslové a v zemědělské výrobě, které se 

zavážou splnit. Dle mého názoru smrt tohoto státníka Sovětský svaz dokonale využil 

k účinné propagandě.  

O tři odstavce výše uvádíme, že G. M. Malenkov přednesl v souvislosti se Stalinem 

oslavný projev. V něm mimo jiné tvrdí, že díky Stalinovi je Rusko zemědělskou a 

průmyslovou velmocí, která nezná krizi.248 To je velmi odvážné tvrzení, a krásně na 

něm můžeme prezentovat propagandu SSSR a to, že Malenkov jednoduše lže. V 

 

246 Život a dílo soudruha Josefa Vissarionoviče Stalina: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. 

Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 14. 3. 1953, č. 11, s. 2 
247 Nástup státního statku Teplá do socialistické soutěže: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. 

Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 14. 3. 1953, č. 11, s. 5 
248 Projev soudruha Malenkova při rozloučení s J. V. Stalinem: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského 

kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 14. 3. 1953, č. 11, s. 1  
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životopisné knize Olega Chlevnjuka „Stalin“ se můžeme dočíst, že v SSSR byla 

hospodářská krize velmi závažným problémem. „Pokud lze soudit z dostupných 

dokumentů, sílící krizi nebrala nejvyšší patra moci vůbec na zřetel. Až do samého konce 

Stalin vyžadoval rozvoj těžkého průmyslu za každou cenu. Celkovou krizi nehodlal uznat, 

proto neochotně reagoval pouze na její jednotlivé, nejmarkantnější projevy. …Mimořádně 

špatná byla situace v živočišné výrobě… Dokonce oficiální sovětské statistiky přiznávaly, 

že stáda skotu v zemi nebyla na počátku roku 1953 větší než v roce 1939 a že se jejich 

počty ve srovnání s rokem 1928 o třetinu snížily.“249 Lidé v Rusku hladověli, ale to se do 

novin samozřejmě nedostalo. V Československu se v tisku naopak psalo, že se lid musí 

držet sovětského vzoru zemědělství, aby dosáhl co největší produkce. „Spolu se 

zprávami o bídném stavu venkova přicházely ve Stalinově poště z konce roku 1952 také 

výmluvné dopisy o prázdných regálech v městských obchodech… Nyní je říjen a my 

musíme čekat ve frontě na černý chleba, jenže někdy člověk nedostane vůbec nic… Není 

máslo ani olej… Maso v obchodech chybí…“250 

15. března 1953 – zvláštní vydání (smrt K. Gottwalda)251 

 V duchu kondolencí se nese i toto zvláštní dvoustránkové vydání, které 

informuje o smrti Klementa Gottwalda. „Dne 8. března odjel K. Gottwald na Stalinův 

pohřeb…Za pobytu a po návratu do Prahy (z Moskvy) K. Gottwald onemocněl a 14. 

března 1953 zemřel.“252 Titulní stránka je věnována pouze velké fotografii Gottwalda a 

krátkému oznámení o jeho odchodu. Druhá strana obsahuje oficiální vyjádření 

Ústředního výboru KSČ a vlády a Národní fronty. Zazní v něm informace o Gottwaldově 

úmrtí společně s resumé jeho největších činů a úspěchů. „Odešel soudruh Gottwald, 

který vybudoval a zakalil naši komunistickou stranu v stranu nového leninsko-

stalinského typu. Odešel soudruh Gottwald, který učil a naučil náš lid, jak bít kapitalisty, 

vykořisťovatele, nepřátele lidu, a který v tomto boji sjednotil nerozlučně české a 

 

249 CHLEVNJUK, Oleg Vital‘jevič. Stalin: nový životopis. [online]. V Praze: Paseka, 2016, Generalissimus, 

kap. 18/23 [cit. 2020-07-23]. ISBN 978-80-7432-684-4. 
250 CHLEVNJUK, Oleg Vital‘jevič. Stalin: nový životopis. [online]. V Praze: Paseka, 2016, Generalissimus, 

kap. 18/23 [cit. 2020-07-23]. ISBN 978-80-7432-684-4. 
251 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 15. 3. 1953, 

zvláštní vydání, s. 1-2 
252 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno, 2009, ISBN 978-80-87029-53-4, s. 

162. 
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slovenské pracující...“253 Ve zkratce zde redaktoři také uvádí lékařskou zprávu, a 

dozvíme se i složení smuteční komise pro následující smuteční obřady. Titulní stránku 

si můžeme prohlédnout na obrázku 14.254 

 

253 Všemu pracujícímu lidu Československa: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: 

Karlovarské tiskárny n. p., 1953, zvláštní vydání 15. 3.; s. 2 
254 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 1953, zvláštní 

vydání 15. 3.; s. 1 

Obr. 14 – Stráž míru uctila památku K. Gottwalda 
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18. března 1953255 

 I toto vydání Stráže míru je orámované černým rámečkem, jelikož se stále 

jedná o smuteční vydání. Má čtyři strany a všechny články v něm se věnují životě, díle 

a politice Klementa Gottwalda. Kromě soustrastných a kondolenčních textů zde 

najdeme také celostránkový článek „Plodný život a dílo soudruha Klementa 

Gottwalda“,256 který je stručným Gottwaldovým životopisem – pojednává o mládí, 

začátcích v politice, exilu, únorovém převratu a Gottwaldově roli předsedy, prezidenta 

a generálního tajemníka ÚV KSČ. Další stránka je už lokálního charakteru – vyjadřují se 

zde např. zástupci národní fronty v Karlových Varech „Na smuteční schůzi NF 

karlovarského okresu bylo rozhodnuto – pojedete jako delegace ještě dnes do Prahy 

položit věnec k jeho nesmrtelné památce…“257 nebo zde dělníci sdílí své vzpomínky na 

setkání se zesnulým prezidentem – „Nikdy nezapomenu na chvíle, kdy nás přišel soudruh 

Klement Gottwald uvítat. Jeho dobrosrdečnost a prostota nás všechny překvapila. Všichni 

jsme slzeli radostí.“258  

Některé články jsou opravdu expresivní. Následující text velmi barvitě vyjadřuje 

pocity ze schůze Jednotného národního výboru (JNV) v Karlových Varech – „Z očí 

přítomných tryskají slzy. Ženy tiše štkají, muži zatínají zuby. Žádný se za své slzy nestydí. 

… Budeme pevni, budeme jako skála. Běda každému, kdo by se chtěl pracujícímu lidu 

karlovarského okresu postavit do jeho budovatelské cesty!“ 259 

 Na poslední stránce opět čteme o odhodlání lidu uctít Gottwaldovu památku 

tím, že se bude více a usilovněji pracovat, aby byla splněna Gottwaldova pětiletka, a aby 

socialistický národ vzkvétal. „Smutno, přesmutno je na závodech, dolech, úřadech, 

školách i vesnicích. Tvrdí chlapi mají oči plné slz… Horníci z dolu Marie Majerová, 

největšího dolu v revíru (Sokolov), splní plán těžby posledního roku Gottwaldovy pětiletky 

 

255 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 18. 3. 1953, č. 

12, s. 1-2 
256 Plodný život a dílo soudruha Klementa Gottwalda: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. 

Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 18. 3. 1953, č. 12 s. 2 
257 Budeš žíti v nás, soudruhu Gottwalde: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: 

Karlovarské tiskárny n. p., 18. 3. 1953, č. 12 s. 3  
258 Mluvila jsem se soudruhem Gottwaldem: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: 

Karlovarské tiskárny n. p., 18. 3. 1953, č. 12 s. 3 
259 Splníme jeho odkaz: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské 

tiskárny n. p., 18. 3. 1953, č. 12 s. 3 
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do 21. prosince… Havíři dolu Dukla v Habartově si zvýšili předmájový závazek vytěžit 

9500 tun uhlí nad plán o dalších 500 tun…“260 

21. března 1953261 

 Vlna smutečních vydání stále nekončí, i 13. číslo je černě orámované, 

čtyřstránkové a přináší reportáž a fotky z pohřbu K. Gottwalda, „…již od časných 

dopoledních hodin se naplňuje Václavské náměstí v Praze statisíci obyvateli, kteří se 

přicházejí rozloučit se svým milovaným presidentem soudruhem Klementem Gottwaldem, 

vůdcem a učitelem, starostlivým otcem.“262 

 Na pohřbu proběhlo několik projevů, úctu zesnulému ve své řeči projevil 

Antonín Zápotocký, maršál Bulganin a V. Široký. Stráž míru otiskla i několik článků, 

které popisují bolest a zármutek občanů Karlovarska. Opět zde vidíme i texty, které 

obsahují výzvy k lepší práci a odhodlání uctít Gottwaldův odkaz.  

Prázdné fráze a fraškovité články jsou přítomny ve všech třech kondolenčních 

vydáních. Slova i věty se významem dokola opakují. Texty působí vznešeně, ale nic 

neříkají. Nenalezneme v nich byť jedinou zmínku o nedokonalosti K. Gottwalda, která 

by narušila odstavce oslavných vět. Články působí přehnaně a propagandisticky. 

Například často zmiňují, že se o Gottwaldovi mluvilo jako o žáku J. V. Stalina. Udávají, 

že ho sám Gottwald viděl jako svůj velký vzor a učitele. „Zemřel nám nejlepší žák Stalina 

a Lenina, který celý svůj plodný život zasvětil boji za osvobození pracujícího lidu.“263 

Podle Kaplana Gottwald o Stalinovi mluvil oficiálně, i ve svých úzkých kruzích, jako o 

velkém učiteli a politikovi, kterého uctíval. Nebyl to nicméně vřelý vztah, pravdou bylo 

to, že si se Stalinem nebylo radno zahrávat, Gottwald z něj měl strach. „Skutečnost však 

byla poněkud odlišná, od oslavných prohlášení pro veřejnost. …z pobytu v SSSR a 

poznatků z jiných zdrojů dospěl k přesvědčení vyhýbat se sporům se Stalinem. …V 

 

260 Gottwaldovsky pevní jdou sokolovští pracující k cíli: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. 

Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 18. 3. 1953, č. 12 s. 4 
261 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy vary: Karlovarské tiskárny n. p., 21. 3. 1953, 

č. 13, s. 1-4 
262 Náš lid se rozloučil s nejdražším synem národa Klementem Gottwaldem: Stráž míru. Týdeník KSČ 

Karlovarského kraje. Karlovy vary: Karlovarské tiskárny n. p., 21. 3. 1953, č. 13 s. 1 
263 Soustrastný telegram ÚV KSČ: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: 

Karlovarské tiskárny n. p., 18. 3. 1953, č. 12, s. 1 



83 

 

Gottwaldově upřímně míněném vztahu učitel a žák a respektovaném vztahu nadřízený 

podřízený hrál mimořádně důležitou roli strach.“264 

25. března 1953265 

 „Soudruh Zápotocký zvolen presidentem republiky“266, takto otevírá titulní 

stránku už běžné vydání Stráže míru. Po Gottwaldově úmrtí se sešlo Národní 

shromáždění a zvolilo jeho nástupce, v pořadí 5. československého prezidenta, 

Antonína Zápotockého. Na místo předsedy, které Zápotocký opustil, se posunul jeho 

bývalý náměstek Viliam Široký. Zvolení Zápotockého komentují noviny na titulní 

stránce ve 4 článcích. Zajímavé při jejich čtení je, jakým způsobem každý z článků 

sděluje tu stejnou informaci, jen z pohledu jiné skupiny – situaci komentuje Ústřední 

výbor KSČ, předsednictvo Ústředního akčního výboru obrozené Národní fronty, 

Národní shromáždění a budoucí předseda Viliam Široký. Pro demonstraci toho, co se 

čtenář z hlavní stránky dozví, jsme vyjmuli z každého článku krátké citace. 

Článek 1 – ÚV KSČ „Usnesení, aby soudruh Zápotocký byl navržen jako kandidát na 

funkci presidenta Československa bylo přijato s naprostou jednomyslností…“267 

„UV KSČ se usnesl navrhnout novému presidentu republiky, aby jmenoval předsedou 

vlády soudruha Viliama Širokého…“268 

Článek 2 – Ústřední akční výbor obrozené Národní fronty (ÚAV NF) 

„Náměstek vlády Viliam Široký přednesl návrh ÚV KSČ, aby na stolec presidenta ČSR 

byl kandidován předseda vlády, nejbližší spolupracovník velikého vůdce pracujícího lidu 

ČSR zesnulého presidenta republiky Klementa Gottwalda, Antonín Zápotocký. Návrh byl 

přijat s nadšeným souhlasem.“269 

 

264 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno, 2009, ISBN 978-80-87029-53-4, s. 

155. 
265 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 25. 3. 1953, č. 

14 s. 1-4 
266 Soudruh Antonín Zápotocký zvolen presidentem republiky: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského 

kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 25. 3. 1953, č. 14 s. 1 
267 Zpráva o zasedání Ústředního výboru komunistické strany Československa: Stráž míru. Týdeník KSČ 

Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 25. 3. 1953, č. 14 s. 1 
268 Tamtéž 
269 Zpráva o zasedání předsednictva Ústředního akční výboru obrozené Národní fronty: Stráž míru. 

Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 25. 3. 1953, č. 14 s. 1 
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Článek 3 – Národní shromáždění 

„Soudruh Viliam Široký předkládá Národnímu shromáždění návrh ÚV KSČ a ÚAV NF, 

aby presidentem ČSR byl zvolen nejbližší spolupracovník soudruha Klementa Gottwalda, 

věrný syn československé dělnické třídy, soudruh Antonín Zápotocký.“270 

 Článek 4 – Projev soudruha Viliama Širokého 

„Z pověření ÚV KSČ a ÚAV NF předkládám proto váženému Národnímu shromáždění 

doporučení, aby za presidenta republiky Československé byl zvolen soudruh 

Zápotocký.“271 

Předpokládám, že cílem tohoto informování bylo veřejnosti dokázat, že v ČSR 

probíhají legitimní demokratické procesy.  

4. dubna 1953272 

 Mít Gottwaldovo jméno v několika titulcích článků se stalo od jeho smrti 

běžnou praxí – pro toto číslo jsou to konkrétně čtyři texty – Splníme odkaz Klementa 

Gottwalda; Klement Gottwald, tvůrce Košického programu; Gottwaldovská směna 

v Rako; Přispěli co nejvíce ke splnění Gottwaldova odkazu.  

 Zmínku o závodním časopisu najdeme v článku „Pracujeme lépe – žijeme 

radostněji“,273 kde autorka textu píše o výborných podmínkách v podniku Krajka 

v Kraslicích. „Všude je čisto, útulno. Na všech, kteří zde obědvají, je vidět spokojenost. 

Taková však dříve tato jídelna nebyla. Kapitalisty nezajímalo, jak a kde se pracující 

najedí. Za vlády kapitalismu musely ženy vařit večer, když přišly unaveny z práce…“274 

Zároveň se autorka dotýká oblastí, které by se v podniku daly zlepšit. V tomto kontextu 

vyzdvihuje nutnost obnovení závodního časopisu. „U nás byl založen již před rokem, ale 

byl vydán teprve čtyřikrát. Nyní je na funkcionářích v závodě, aby se sešli, domluvili a 

 

270 Národní shromáždění zvolilo jednomyslně soudruha Antonína zápotockého presidentem republiky: 

Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 25. 3. 1953, 

č. 14 s. 1 
271 Projev soudruha Viliama Širokého: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: 

Karlovarské tiskárny n. p., 25. 3. 1953, č. 14 s. 1 
272 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 4. 4. 1953, 

č. 16, s. 1-8 
273 GRYMOVÁ, Marie. Pracujeme lépe – žijeme radostněji: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. 

Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 4. 4. 1953, č. 16 s. 3 
274 Tamtéž 
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zajistili vydání časopisu k 1. máji.“275 Bohužel jsme na tento časopis v archivu nenarazili, 

nejspíš se nedochoval.  

 Opět musíme zmínit několik článků, které vybízejí k plnění hospodářského 

plánu – například poměrně rozsáhlý text „Plně využít příznivého počasí k plnění 

agrotechnických lhůt.“276 Způsob, jakým autor sleduje situace v jednotlivých JZD, je 

neuvěřitelně podrobný – vyjmenovává dokonce JZD, která jsou pozadu s orbou oproti 

stanovenému plánu do 30. března (např. JZD Mariánské Lázně bylo pozadu o 597 ha, 

naopak Kadaň zorala oproti plánu o 401 ha více). Tento způsob informování o 

zemědělské produkci je pro články z roku 1953 typický.  

9. května 1953277 

Hlavním tématem prvního květnového čísla je oslava 8. května, dne osvobození 

Československa a kapitulace nacistického Německa.  Na titulní stránce vidíme obrázek 

tanku a dvě oslavné věty „Ať žije výročí osvobození Československa Sovětskou armádou! 

Ať žije Sovětská armáda, naše osvoboditelka!“278 V krátkém článku „Den vítězství“,279 ve 

kterém bychom čekali krátké historické shrnutí 8. května, najdeme pouze odkazy na 

osoby Stalina a Gottwalda a na jejich zásluhy při budování velké socialistické 

společnosti.  

Historické události potom týdeník představuje v podobě krátkých vzpomínkových 

úryvků, např. ve sloupku s názvem „Náš lid srovnává“,280 kde redakce vyzpovídala paní 

Šímovou, která emotivně vzpomíná: „Nikdy nezapomenu na sovětské vojáky, kteří přijeli 

na Stalinův rozkaz pomoci bojující Praze. Přímo zázračnou rychlostí přijeli až od Berlína, 

 

275 GRYMOVÁ, Marie. Pracujeme lépe – žijeme radostněji: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. 

Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 4. 4. 1953, č. 16 s. 3 
276 Plně využít příznivého počasí k plnění agrotechnických lhůt: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského 

kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 4. 4. 1953, č. 16 s. 5 
277 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 9. 5. 1953, 

č. 21, s. 1-8 
278 Tamtéž, s. 1 
279 Den vítězství: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 

9. 5. 1953, č. 21, s. 1 
280 Náš lid srovnává: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny 

n. p., 9. 5. 1953, č. 21, s. 1 
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zatímco Američané stáli kousek odtud, ale raději by nás nechali vyvraždit, než by 

pomohli.“281 

V několika článcích se opět tematicky vracíme k osobě Gottwalda a jeho odkazu. 

Autor článku spojuje 8. květen právě s činy Gottwalda v době okupace a těsně po ní. 

Vzpomíná ho jako tvůrce Košického programu a hlavního poválečného budovatele 

lidové demokracie. „Soudruh Gottwald učil celý národ, že dosavadní výsledky národní a 

demokratické revoluce musí být upevněny a zakotveny a v zárodku znemožněn jakýkoliv 

pokus o reakční zvrat.“282  

Obrazová část tohoto čísla se věnuje přehlídkám a průvodům z 1. máje. Celkem je 

zde otištěno osm černobílých fotografií. Obrázky jsou doplněny příběhem soudružky 

Julky, která popisuje, jak probíhal 1. máj z jejího pohledu. „Ještě dlouho do noci jsme 

s děvčaty pracovaly na výzdobě. Potom jsem šla na kutě a věřte mi, ani dospat jsem 

nemohla!“283 

Další články se poté věnují zemědělským tématům – senoseči, setí lnu, sadbě 

brambor, zastavení mandelinky bramborové a dodávkám mléka. Právě u mléka, 

jakožto u nedostatkového zboží, najdeme v textu pochvaly družstev, které splnily 

dodávkové plány. Autor si zde neodpustí kritiku těch zemědělců, kteří mají své statky 

stále v osobním vlastnictví. „Soukromě hospodařící rolníci stále zůstávají pozadu ve 

výrobě a dodávkách mléka. …v Černavě jsou dnes zemědělci dlužni 8000 litrů mléka. 

Nemohou si naříkat, že mají nepříznivé podmínky, protože mají stejnou možnost jako 

v jiných obcích založit JZD, společně ustájit dobytek a zvýšit výrobu. Po staru se nedá žít 

a také nedá hospodařit.“284 Negativní propaganda proti soukromým zemědělcům je 

přítomna pokaždé, když je zmíněn nějaký nedostatek nebo chyba v hospodaření.  

 

281 Náš lid srovnává: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny 

n. p., 9. 5. 1953, č. 21, s. 1 
282 Klement Gottwald – tvůrce lidově demokratické republiky: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského 

kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 9. 5. 1953, č. 21, s. 2 
283 Julčin První máj: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. 

p., 9. 5. 1953, č. 21, s. 3 
284 Za zvýšení dodávek mléka: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské 

tiskárny n. p., 9. 5. 1953, č. 21, s. 5 
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Posledním textem, který v tomto čísle zmíníme, je propagandistický článek 

„Americká soldateska“,285 který velmi tvrdě odsuzuje americké vojáky, kteří republiku 

během počátku května osvobozovali. „Američané, kteří měli v obci po květnu 1945 část 

místního velitelství, věděli o této vraždě. Nejenže nezjistili viníky, ba naopak, oni je 

chránili, oni se s nimi spolčovali.“286 

6. června 1953287 

 Dostáváme se do měsíce června, k vydání Stráže míru, které komentuje 

zásadní ekonomický zvrat v Československu – provedení měnové reformy z 1. 6. 1953. 

Celá titulní strana je věnovaná právě vysvětlení průběhu měnové reformy. Redakce 

sděluje důvody ke zrušení lístkového přídělového systému, který byl zaveden ještě za 

války v roce 1939. V článku „Záleží na nás“,288 je popsáno, že se hospodářství 

Československa dostalo na takovou úroveň, aby se příděly zrušily a mohl být zaveden 

„volný trh“289. „…v zemědělství hospodaří socialistický sektor na více než 43 % půdy a 

obchod je z 99 % v rukou státu a družstev, máme všechny podmínky pro zavedení volného 

trhu.“290 Články opět zmiňují kulaky jako podvratný živel a překážku pro rozvoj 

komunismu. „Pravou tvář takových křečků ukazuje i poslední odhalený případ kulaka 

Kroupy na Chebském okrese. Jen na hotovosti bylo u tohoto lotra nalezeno přes milion 

korun, kromě obrovského množství mouky, sádla, masa, luštěnin, látek, bot a ostatního 

zboží.“291 Autor článku nezapomíná ani na vysvětlení toho, že znehodnocení měny 

postihne především šmelináře, a lidi „štítící se práce“, nikoliv správné dělníky, kteří si 

jen „šetřili do punčochy“. Pracujícím podle textu tuto „nepatrnou ztrátu“ prostředků 

časem vynahradí penze, sociální pojištění a výhody stabilní měny. Autor také 

nezapomíná podotknout, že drtivá většina obyvatelstva Karlovarského kraje 

 

285 Americká soldateska: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské 

tiskárny n. p., 9. 5. 1953, č. 21, s. 6 
286 Tamtéž 
287 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 6. 6. 1953, č. 

25, s. 1-8 
288 Záleží na nás: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 

6. 6. 1953, č. 25 s. 1 
289 Komunistická představa volného trhu 
290 Záleží na nás: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 

6. 6. 1953, č. 25 s. 1 
291 Tamtéž 
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s reformou radostně souhlasila.  „Všichni se shodli na jednom; že toto opatření strany a 

vlády je správné, že nám široce otevírá bránu k rychlejší cestě k budování.“292 

Opět se dostalo i na osobní zpovědi pracujících, kteří reformu kvitují s povděkem. 

„‚Měl bych se sice zlobit,‘ říká rozesmátý Vlastimil, ‚neboť se chci nyní v červnu oženit a 

měli jsme již našetřeno na nábytek, který si prozatím nebudu moci koupit, ale vem to čert, 

vcelku je to správná věc. Brzy si koupíme všechno a i to manželství bude nyní 

radostnější.‘“293 

 Pokud bychom se měli bavit o jakémkoliv negativním názoru na rozhodnutí o 

reformě, jediný náznak najdeme ve smyslu „usnesení přijala drtivá většina“ (ne 

všichni) nebo že „snad jsou i lidé jiného mínění, ale nás je určitě většina“. Jiný opozitní 

názor v této Stráži míru nenajdeme.  

13. června 1953294 

Další číslo Stráže míru se ve větším měřítku věnuje ohlasům na zrušení 

lístkového systému a předkládá mnohé osobní zkušenosti lidí, kteří jsou ze změny 

nadšení a jejich životy se díky tomu zlepšily. Své k tomu říká například 78letý Lang: „S 

mlékem je to zvlášť dobré. Dříve jsem byl odkázán jenom na tu osminku, teď už si ho 

koupím každý den litr. Pro staré lidi je to jako lék.“295 Pozitivní názor má i mladá Marie, 

která je šťastná, že si konečně může koupit vysněné šaty: „Nic lepšího nemohli soudruzi 

v Praze udělat. …Až budeme mít řepu hotovou, hned si zajdu do Žatce pro pěkné paleto 

(kabátek, pozn.) které jsem si chtěla již dávno koupit.“296 

Velmi kriticky se Stráž míru staví k těm, kteří měli uspořeno více peněz, byť 

byly vydělané poctivou prací. Nereflektuje stav, že by mohl existovat bohatý člověk, 

který se o bohatství zasloužil bez vykořisťování ostatních. Takoví lidé mohou být jen 

šmelináři, kulakové nebo šejdíři kapitalisté. Vystihuje to například tato satira, viz 

 

292 Záleží na nás: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 

6. 6. 1953, č. 25 s. 1 
293 S optimismem do příštích dnů: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: 

Karlovarské tiskárny n. p., 6. 6. 1953, č. 25 s. 2 
294 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 13. 6. 1953, č. 

26, s. 1-8 
295 Lidé nakupují v obchodech za novou měnu: Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy 

Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 13. 6. 1953, č. 26 s. 1 
296 Tamtéž 
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obr. 15. 297 Dalšími tématy čísla jsou klasická zemědělská hlášení: včasná sklizeň sena 

a obilí, příprava žacích strojů, plnění Gottwaldovy pětiletky a zvyšování efektivity 

práce. Jelikož je rok 1953 posledním rokem pětiletky, je zvyšující se počet hospodářsky 

laděných článků více než pravděpodobný.  

  

 

297 Stráž míru. Týdeník KSČ Karlovarského kraje. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 13. 6. 1953, č. 

26, s. 2 

Obr. 14 – Báseň mířená proti šmelinářům 
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Karlovarský kraj 

 

Karlovarský kraj bychom mohli formátem považovat za časopis. Hlavním rysem je 

větší rozsah a také barevné prvky na titulní stránce, která je vždy graficky zpracovaná 

jako jeden velký obrázek. Časopis samotný má velice tenké stránky a často dochází 

k tomu, že se inkoust propil na druhou stranu a některé texty jsou z toho důvodu 

špatně čitelné (viz Obr. 15). Dle titulních stran se jedná o 4. ročník, což jeho vznik 

zakotvuje do roku 1949. V Karlovarském archivu je nicméně toto periodikum 

dochované pouze v období 1950–1953. V námi zkoumaném roce 1953 časopis končí, 

resp. se slučuje s novinami Stráž míru. K tomuto sloučení obsahu a redakcí dle 

informačního článku mělo dojít 1. července (viz Obr. 16). Důvodem tohoto sloučení byl 

také fakt, že Stráž míru od téhož data měla začít vycházet 2krát týdně (viz Obr. 17). 

Mimo to se obsahově obě periodika významně nelišila, což si teď ukážeme na vzorku 

dvou březnových čísel. Zajímavostí je, že se v žádném čísle Karlovarského kraje 

nedozvíme, ve který den byl vydán. Ani v tiráži, ani nikde na titulní straně datum vydání 

napsané není, pouze ročník a číslo. Časové vymezení tedy odhaduji podle obsahu a 

podle aktualit, o kterých časopis informuje.  

Název periodika Karlovarský kraj 

Zkoumané období 5. a 6. vydání v roce 1953 

Periodicita Dvakrát za měsíc 

Den vydání / 

Cena 9 Kčs 

Rozsah Nejčastěji 12 stran 

Politická příslušnost Krajský národní výbor v Karlových Varech 

Tiskárna Karlovarské tiskárny, n. p. 
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Obr. 15 – Propitý inkoust z protější strany 

Obr. 16 – Oznámení o spojení Karlovarského kraje se Stráží míru 

Obr. 17 – Oznámení, že Stráž míru bude vycházet 2krát týdně 
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Číslo 5, ročník 4, 1953298 

 Titulní stránku 5. čísla (viz Obr. 18)299 obsadila fotka nedávno zesnulého 

sovětského vůdce J. V. Stalina.  

K jeho úmrtí se vyjadřuje až krátký článek na 3. straně, ve formátu prohlášení Rady 

krajského národního výboru v Karlových Varech. „Všichni pracující našeho kraje 

prožívají hluboký smutek nad ztrátou největšího přítele a učitele.“300 Mimo toto 

prohlášení nenajdeme na 12 stránkách žádný jiný kondolenční či vzpomínkový článek 

na Stalinův život a dílo. Co se týče obsahu, nalezneme zde jeden text, hned na 1. textové 

stránce, který je pravděpodobně převzatý z ruského originálu a má časopisecký formát. 

Je to příběhový životopis příkladného dělníka Alexandra Smirnova, který se vyučil se 

soustruhem a svou práci tak zdokonalil, že v roce 1953 plní normy už pro rok 1973. 

Článek poté zmiňuje Smirnovovu příkladnou politickou práci a oddanost sovětskému 

lidu.301  

Toto je jediný článek, který se formátem odklání od textů, které vychází ve Stráži 

míru. Další články se tematicky opět vrací k zemědělství např. „JZD Toužim jde dobře 

připraveno do jarních prací.“302 A opět si můžeme přečíst o budování socialismu – 

„Začali jsme budovat druhou stavbu socialismu na Karlovarsku (velkotřídička a 

velkobriketárna, pozn.)“303 Poté zde najdeme i články o kultuře a sportu, případně 

okrajově i jiná odvětví. 

 

298 Karlovarský kraj. Časopis lidové správy. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 1953, 

roč. 4, č. 5 s. 1-12 
299 Tamtéž, s. 1 
300 Provolání rady krajského národního výboru: Karlovarský kraj. Časopis lidové správy. Karlovy Vary: 

Karlovarské tiskárny n. p., 1953, roč. 4, č. 5 s. 3 
301PACHMOV, G. Kandidáti sovětského lidu na poslance místních sovětů: Karlovarský kraj. Časopis 

lidové správy. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 1953, roč. 4, č. 5 s. 2 
302 JZD Toužim jde dobře připraveno do jarních prací: Karlovarský kraj. Časopis lidové správy. Karlovy 

Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 1953, roč. 4, č. 5 s. 4 
303 Začali jsme budovat druhou stavbu socialismu na Karlovarsku: Karlovarský kraj. Časopis lidové 

správy. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 1953, roč. 4, č. 5 s. 9 
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Obr. 18 – Karlovarský kraj uctil památku J. V. Stalina 
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Číslo 6, ročník 4, 1953304 

 Úmrtí K. Gottwalda je na titulní stránce ilustrováno fotografií z jeho pohřbu 

(viz Obr. 19).305 Celá druhá strana je věnována textu „Strana a lid jedno jsou“306, který 

na začátku sice zmiňuje „dny velkého smutku“, ale nemluví o Gottwaldovi. Zaměřuje se 

především na vyzdvihování důležitosti a síly komunistické strany a na její cíle a 

zásluhy. Hodně se v článku odkazuje na Sovětský svaz a odkaz Lenina a Stalina. 

„Všechnu sílu své bezmezné lásky k velikému Stalinovi a ke komunistické straně vkládají 

sovětští lidé do obětavé práce pro blaho vlasti.“307 Podobně jako u předchozího čísla 

odhaduji, že tento text je pouze přeložený z ruštiny a byl vyprodukovaný agenturou 

TASS. Třetí stránka je věnovaná smutečnímu oznámení s fotografií Gottwalda. 

 Toto vydání má pouze 8 stran, nicméně na rozdíl od předchozího čísla, se 

všechny články věnují uctění památky K. Gottwalda. Články jsou tu o něm dva, poměrně 

rozsáhlé. Jeden je politický – „Kupředu, zpátky ni krok“,308 který popisuje zasedání 

Karlovarského národního výboru a projevy na téma úmrtí prezidenta a jeho života a 

díla při budování socialismu. Druhý článek neopomíná hospodářskou výrobu – „Také 

v zemědělství splníme odkaz s. Klementa Gottwalda.“309 Na konci vydání je další 

obrazová příloha s fotkami Karlových Varů a místními smutečními obřady.310 

 

304 Karlovarský kraj. Časopis lidové správy. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 1953, 

roč. 4, č. 6 s. 1-8 
305 Tamtéž, s. 1 
306 Strana a lid jedno jsou: Karlovarský kraj. Časopis lidové správy. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. 

p., 1953, č. 6, s. 2 
307 Tamtéž 
308 Kupředu, zátky ni krok: Karlovarský kraj. Časopis lidové správy. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. 

p., 1953, roč. 4, č. 6 s. 4-5 
309 Také v zemědělství splníme odkaz s. Klementa Gottwalda: Časopis lidové správy. Karlovy Vary: 

Karlovarské tiskárny n. p., 1953, roč. 4, č. 6 s. 6 
310 Karlovarský kraj. Časopis lidové správy. Karlovy Vary: Karlovarské tiskárny n. p., 1953, roč. 4, č. 6 s. 

7-8 
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Obr. 19 – Karlovarský kraj uctil památku K. Gottwalda 
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Shrnutí a odpovědi na hypotézy 1953 

1. Změnil se tón, kterým tyto noviny komunikují svá sdělení oproti roku 

1948? 

Je až neuvěřitelné, jakým způsobem se proměnil jazyk a způsob, kterým se psaly 

články v roce 1953 oproti 1948. Pro představu krátce porovnám týdeník Jednota 

(1948) a týdeník Stráž míru (1953).311 Jednota v roce 1948 byla mnohem podobnější 

novinám, které známe dnes. Věnovala se aktualitám, stručně a výstižně informovala o 

lokálním dění v Karlovarském kraji. Typické jsou krátké úderné články. „Místní rozhlas 

v malé obci; Prapor finanční stráže; Němci kradou na hranicích; Studenti jdou na práci 

do závodů…“312 Do března dokonce informovala krátkými větami o dění v zahraničí – 

v Anglii, Belgii, Americe apod., stejně, jako týdeník Budovatel. Najdeme zde i spoustu 

krátkých článků o plnění a dodávkách potravin, o zemědělské výrobě a tvorbě různých 

komisí. Naproti tomu obsah Stráže míru je už pouze čistou propagandou. Články se 

podstatně prodloužily, redaktoři v nich používají spoustu zbytečných přídavných 

jmen, názvů komisí a prázdných frází. A tematicky se texty také změnily. Většinou 

přibližně polovina článků mluví o zemědělské výrobě – řeší se dodávky, správné 

hospodaření a případné nedostatky. V každém čísle znovu dokola. O aktualitách, které 

nemají propagandistickou hodnotu, se moc nemluví. Typické je také konkrétní 

jmenování lidí, kteří něco nesplnili (nedodali normu mléka, nesplnili normu pro výrobu 

apod.), je to takový v uvozovkách „veřejný lynč“.  

Pro konkrétní porovnání jsme vybrali z obou periodik článek o T. G. Masarykovi. 

V Jednotě (č. 10, s. 1) 6. března 1948 vyšel na titulní straně krátký sloupek s názvem 

„Sedmý březen“ o T. G. Masarykovi ku příležitosti jeho narození (7. březen 1850). 

Masaryk je v článku vykreslený jako velký státník, zakladatel Československa a vzor 

mravnosti a nejušlechtilejší občan. „Masaryk nebyl jen veliký, byl požehnán milostí. … 

Nestal se vůdcem lidu ani volbou, ani mocí, nýbrž svým svědomím.“  

Stráž míru (č. 26. s. 6) 13. června 1953 – článek se nazývá „Odporná tvář Masaryka 

– spolustrůjce atentátu na V. I. Lenina“. Článek popisuje Masaryka jako lháře a křivého 

 

311 Schválně pro rok 1948 v rámci porovnávání vynechám týdeník Budovatel, protože to nebylo 

komunistické médium. 
312 Jednota. List pracujících hraničářů. Karlovy Vary: Státní tiskárna v Chebu, 1948, č. 21 
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politika, který se účastnil plánování vraždy Lenina. „V minulém článku jsme ukázali 

úlohu TGM při organisování intervence proti malé sovětské republice. V souvislosti s touto 

skutečností lze ukázat Masaryka ještě ve zbabělejším postavení buršoasního politika, 

který ve strachu z narůstající moci proletariátu se neštítí ani organisovat vraždy.“ (Celé 

texty k nahlédnutí v Příloze č. 4) 

2. 1953 je rok, kdy končí pětiletý hospodářský plán – bude se to v novinách 

projevovat? 

Konec takzvané „Gottwaldovy pětiletky“ je ve Stráži míru častým tématem. 

Objevuje se už na začátku roku, ale příspěvky podobného typu sílí hlavně po 

Gottwaldově smrti, aby namotivovaly pracující k lepší činnosti.  

3. Jakým způsobem se noviny postavily ke komunikaci měnové reformy? 

Měnová reforma je ve Stráži míru vysvětlována dopodrobna. Najdeme spoustu 

článků, které měnovou reformu vyzdvihují jako nejlepší a jediný možný plán 

k vybudování ekonomiky silného Československa. Hodně se také propaguje zrušení 

lístkového systému a s tím vzniklá svoboda koupit si cokoliv, co si člověk zamane, 

protože je všeho dostatek. Ale alespoň tímto způsobem to Stráž míru podává. Hodně 

také spoléhá na osobní zpovědi, na výroky konkrétních lidí a jejich konkrétních 

zkušeností – slečna Marie si může koupit víc šatů, protože má ráda módu a starý pán 

Lang si může dopřát litr mléka místo osminky. Podobných výroků najdeme mnohem 

víc. Negativní dopady reformy (znehodnocení úspor) komunisté prezentují tak, že ten, 

kdo měl našetřeno, peníze jistě získal šmelinou nebo ještě jako kapitalista a tudíž 

neprávem, proto je správně, že dané osobě jejich hodnota propadla. Dělník, který měl 

našetřeno jen málo, vyvázl bez větších problémů. 

4. Upřednostní periodika informování o smrti J. V. Stalina před K. 

Gottwaldem?  

Bylo tomu právě naopak. O Stalinovi se významně psalo pouze ve dvou číslech 

Stráže míru. Možná by informace o Stalinovi pronikly významněji i do dalších čísel, to 

se ale nestalo, protože to přerušila smrt prezidenta Klementa Gottwalda. O jeho díle a 

životě se ve Stráži míru mluví velmi podrobně po několik týdnů. Zároveň vzniká 

poměrně zajímavý fenomén – Gottwaldovo jméno se dostává do novinových titulků 

jako motivace pro dělníky, aby lépe pracovali – píše se o „Gottwaldovských směnách“, 
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kdy dělníci pracují dobrovolně bez platu ještě navrch běžného provozu. Aby uctil 

Gottwaldův odkaz, dělají se také Gottwaldovské brigády, je vyvíjen tlak, aby 

Gottwaldovská pětiletka byla úspěšná atp. Z Gottwalda se stal propagandistický 

prostředek, kterým se redaktoři snažili motivovat Československý lid. U informování o 

Stalinovi tomu tak nebylo.  

Jak píše Kaplan v Kronice komunistického Československa, „Postupně rostla jeho 

(Gottwaldova, pozn.) autorita v komunistické straně, až se změnil v její nedotknutelný 

symbol, uctívaný i po jeho smrti, po celou dobu komunistického režimu, se snahou jej 

udržovat i ve společnosti.“313 V rámci této práce sice nemůžeme potvrdit, že byly 

oslavné články o Gottwaldovi psány až do pádu komunistického režimu, nicméně 

můžeme konstatovat, že během námi sledovaného období je osoba Gottwaldova ve 

Stráži míru představována jako idealizovaný symbol.  

5. Jakým způsobem periodika vykreslují postavu tzv. kulaka? 

Ještě v roce 1948 v komunistickém periodiku (Jednota, 3. ledna, č. 1, s. 3) vyšla 

dokonce pochvala samostatnému zemědělci (v budoucnu se takovému neřekne jinak 

než kulak). „Příkladem při zajištění výživy národa může jíti zemědělec, soudruh Alois 

Jičínský z Teplé… (výčet dodávek, které dodal nad normu) …Soudruh Jičínský, který je 

k páci na usedlosti sám, řádně splnil osevní plán i podzimní orbu. Opravdový budovatel 

pohraničí.“  

S obdobným textem se v roce 1953 už nesetkáme. Každý zemědělec, který 

nevstoupil do JZD, je nepřítelem státu, je kulakem. Stráž míru 1953 (6. června, č. 25, s. 

1) „Pravou tvář takových křečků ukazuje i poslední odhalený případ kulaka Kroupy na 

Chebském okrese. Jen na hotovosti bylo u tohoto lotra nalezeno přes milion korun, krom+ 

obrovského množství mouky, sádla, masa, luštěnin, látek, bot a ostatního zboží.“ 

  

 

313 KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Brno, 2009, ISBN 978-80-87029-53-4, s. 7 
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VI. Závěr 

V úvodu stanovujeme, že cílem práce je vytvořit obraz doby v letech 1948 a 1953 

pomocí informací v periodicích karlovarského tisku. Po shrnutí historického kontextu 

v teoretické části práce se dozvíme základní důležité informace pro vytvoření hypotéz, 

které nám pomohou utvořit představu o tom, jaká byla v té době v Karlových Varech a 

jejich okolí situace. Začínáme krátkou sondou do poválečné doby, představíme 

problematiku odsunu Němců, osidlování pohraničí, politickou situaci v roce 1948 a 

problémy, se kterými se Československo potýká. V karlovarském archivu se nám 

podařilo dohledat dvě periodika, které vycházela v Karlových Varech v roce 1948 – byl 

to Budovatel – List. Čs. demokracie západního pohraničí a Jednota – List pracujících 

hraničářů. U obou listů jsme vytyčili interval, ve kterém budeme dané texty číst a 

studovat. Z celkem 80 popsaných článků (reálně jsme jich četli mnohem víc, ale pro 

relevantnost práce jsme udělali tematický výběr) jsme se dozvěděli, že mezi 

komunikací periodik s příslušností ke KSČ (Jednota) a Čs. sociální demokracii 

(Budovatel) je značný rozdíl. Budovatel se proti komunistům ostře vymezuje, pokud 

k tomu má důvod (např. když si okresní KSČ přivlastní zásluhy za distribuci textilu 

reemigrantů). Jednota naopak politický boj vede pouze proti národním demokratů, 

Budovateli kritiku nevrací. 

Hlavním tématem obou periodik v roce 1948 bylo z našeho pohledu zajištění 

dostatku jídla a výrobků pro všechny obyvatele pohraničí a aktivní osidlování 

opuštěných obcí. Tato témata se prolínají oběma tituly. Události kolem únorové vládní 

krize a po ní se nám nepodařilo dostatečně kvalitně popsat, protože v případě Jednoty 

chyběl archivní materiál a Budovatel po 19. březnu ukončil svou činnost. I přesto tato 

práce v kapitole 1948 poskytuje zajímavé informace o náladě v karlovarsko-

sudetském pohraničí. V Budovateli zazní ostrá kritika Němců, v Jednotě se dozvíme 

informace o několika osidlovacích akcích. Pro analýzu bylo také výhodné to, že dalším 

obdobím pro zkoumání byl až rok 1953, takže jsou díky časovému znatelné rozdíly 

v komunikaci komunistického periodika na začátku roku 1498 a poté až v roce 1953.  

Jednota, ač komunistický týdeník, poskytuje čtivé a informativní texty, které 

mají velkou přidanou hodnotu v tom, že jsou všechny na jednom místě a poskytují 

čtenáři kapesní přehled o současných i budoucích událostech. 
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Vhodné je z toho důvodu porovnání se Stráží míru (což je nástupce Jednoty, 

v roce 1952 se Jednota přejmenovala právě na Stráž míru). Způsob komunistické 

propagandy a textování je z udaných citací zřejmý. Zatímco v roce 1948 Jednota 

podporuje přidělování živností a půdy drobným zemědělcům, v roce 1953 Stráž míru 

ostře kritizuje jakékoliv sedláky nebo soukromé zemědělce. Boj proti tzv. kulakům se 

objevuje pokaždé, když je zmíněna nějaká nesplněná dodávka potravin nebo třeba 

mléka.  

Důležitou částí práce je také analýza Stráže míru v březnu 1953, kdy se udály 

dvě důležité události – zemřel J. V. Stalin a Klement Gottwald. Pracovní hypotézou bylo, 

že informování o jejich úmrtí bude vyrovnané. Nebo že článků o Stalinovi bude o něco 

více. Opak byl pravdou, informování o smrti Gottwalda nejen že Stalina zastínilo, 

dokonce se z něj stal silný propagační nástroj. Gottwaldovo jméno bylo s oblibou 

využíváno kdekoliv, kde motivovalo pracující lid k lepším výkonům, k jednotě a 

budování.  

Stráž míru také popisuje období, kdy proběhla měnová reforma. Jakékoliv 

negativní hlasy spojené se zchudnutím lidí jsou potlačeny. Právě naopak, ten, kdo přišel 

o úspory, je považován za šmelináře nebo kapitalistu. V tomto období v tisku zaznívá 

spoustu pozitivních hlasů, které se měnové reformy, a především zrušení přídělového 

systému, zastávají. Z historických pramenů ale víme, že např. v Plzni proběhla 

20tisícová stávka nespokojených občanů, kteří díky reformě přišli o peníze. Tyto hlasy 

se do Stráže míru nedostaly, ale to není žádným překvapením, vzhledem k cenzurnímu 

systému tisku Československa.  

Abychom to shrnuli, práce funguje především jako příklad, na kterém se 

dozvíme, jaké byly dobové poměry v Československu, konkrétně na Karlovarsku. Jejím 

přínosem je také přiblížení komunistické propagandy, která je z dnešního pohledu 

odstrašující.  Ještě více v kontextu s tím, že způsob psaní v roce 1948 byl podstatně 

stravitelnější, než za ustáleného komunistického režimu v roce 1953.  
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