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Anotace: Cílem mé bakalářské práce je zdokumentovat působení KSC v okrese 
-' 

Ustí nad Labem v časovém úseku od května 1945 do února 1948. Při zpracování 
v 

tohoto tématu se především snažím rozebrat organizační činnost KSC, její 

působení v orgánech samosprávy, program a stranickou agitaci. Zhodnocením 

těchto aspektů se snažím zodpovědět otázku, díky čemu získali komunisté 

v ústeckém okrese podporu většiny obyvatel a jak tuto podporu ve vymezeném 

období využili. 

V -' 

Klíčová slova: KSC, ONV, MNV, pozice, vliv, agitace, strana, Ustí nad Labem 
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Footnote: The aim of this graduation thesis is to document activity of KSC in 
-' 

the district of Ustí nad Labem during period between May 1945 and February 

1948. When compiling this theme I principally aim for analyzing organizational 

work of the Communist party, its acting in bodies of local self-govemment, 

programme and party agitation. By appraising these aspects I pursue answering 
-' 

questions, why did the majority of inhabitants living in the district of Ustí nad 

Labem give its support to communists and how did communists utilize this 

support in delimited period of time. 

V -' 

Keywords: KSC, ONV, MNV, position, influence, agitation, party, Ustí nad 
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" 1. Uvoď 

Po skončení druhé světové války se stalo pohraničí českých zemí výspou komunistů. Tato 

skutečnost se nejzřetelněji projevila ve volbách do ústavodárného Národního shromáždění 

v roce 1946, kdy komunistům vyjádřila důvěru většina zde žijícího obyvatelstva. Kam však 
v 

sahaly kořeny tohoto jevu? Cím komunisté místní obyvatelstvo natolik oslovili? Krom jiných 
v 

především tyto dvě otázky a zájem o dějinné období let 1945 až 1948 v Ceskoslovensku mě 
v v 

přiměly zabývat se v této práci působením KSC (Komunistická strana Ceskoslovenska) 
" " v okrese Ustí nad Labem v éře prvních tří poválečných let. Oblastí Ustecka, rozkládající se na 

v 

severozápadě Cech, jsem svou práci nevymezil náhodně. Roli při jejím výběru sehrál můj 
" osobní vztah k Ustí nad Labem, kde jsem se narodil, a rovněž absence odborné publikace, jež 

by se přímo věnovala činnosti komunistů v tomto regionu a přitom nebyla poplatná 
" komunistické ideologii. Volbu rovněž opodstatňuje postavení města Ustí nad Labem jako 

v 

centra severozápadních Cech. 

Touto prací se snažím přiblížit a charakterizovat činnost, kterou komunisté cílevědomě 

vyvíjeli v ústeckém okrese se záměrem dosáhnout mocenského monopolu. Dokumentací 

jednotlivých kroků, které místní komunisté učinili, a jejich začleněním do širších souvislostí a 
v 

celostátního vývoje usiluji o vytvoření uceleného obrazu postupu KSC, který následně 
v 

podrobuji analýze. Pozornost ve své práci věnuji hlavně výstavbě stranického aparátu KSC, 
" programovým bodům a zásadám, které měly na U stecku největší ohlas, a formám agitace, 

jimiž komunisté působili na místní obyvatelstvo. Rovněž nelze odhlédnout od počínání 
" komunistů v okresním a místním národním výboru v Ustí nad Labem. Oba orgány skýtaly 

svým členům velký podíl na rozhodování o dění v regionu. Jejich kompetence navíc 

rozšiřovala potřeba konsolidovat chaotické poměry v bezprostředně poválečném období. 

Pravomoc spojená s předsednictvím té které komise těchto národních výborů se 

v jednotlivých případech lišila, proto se snažím obšírněji postihnout preference komunistů při 

střetech o obsazení funkčních pozic v samosprávě okresu a města. 

Ve snaze postupovat podle chronologického i tematického klíče jsem text rozdělil do 

velkého množství kapitol a podkapitol s cílem vyhnout se jejich častému překrývání. 

Při zpracování tématu jsem z literatury regionálního charakteru využil především práci 

kolektivu autorů zpracovanou za redakce Kristiny Kaiserové a Vladimíra Kaisera Dějiny 
" města Ustí nad Labem, kde je v několika kapitolách přiblížen politický a správní vývoj 

jmenovaného okresu a města v letech 1945 až 1948. Regionální literatura týkající se tohoto 
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období se však většinou nezabývá politickým vývojem, ale především odsunem Němců, 

osídlováním pohraničí, vznikem a činností národních výborů či katastrofou, k níž došlo 31. 
~ 

července 1945 v Ustí nad Labem. Tehdy v krásnobřezenském skladu munice nastal výbuch a 

brzy po něm propukla vlna násilí zaměřeného na německé obyvatele města. Pokud se někteří 
v ~ 

autoři zabývají dějinami KSC na Ustecku, zaměřují se povětšinou na období do druhé světové 

války, v opačném případě hodnotí předmět svého výzkumu tendenčně pod vlivem 

komunistického režimu. 

Svou práci jsem založil především na dobových pramenech - archivním materiálu a tisku. 

Archivní materiál vztahující se k bezprostředně poválečným rokům však skýtá jen omezené 
v ~ 

možnosti využití. Dokumenty okresního výboru KSC v Ustí nad Labem se bohužel 

nedochovaly. Tento nedostatek nelze překlenout ani využitím písemného materiálu krajského 
v v ~ 

výboru KSC. Ten je uložen ve fondu KSC-severočeský krajský výbor Ustí nad Labem 

v oblastním archivu v Litoměřicích. Dokumenty z období 1945-1948 jsou však zlomkovité, 

nedochovaly se mezi nimi žádné protokoly ze zasedání pléna ani výkonného výboru. 

Nejucelenějším souborem dokumentů z této doby jsou písemnosti krajské revizní komise 
v 

KSC. 

o působení ústeckých národních výborů se dochovalo nepoměrně více archivovaného 
v 

materiálu než o činnosti KSC. Z těchto dokumentů jsem využil zápisy ze schůzí rady a pléna 
~ 

ONV (okresní národní výbor) a MNV (místní národní výbor) Ustí nad Labem uložené ve 
~ ~ 

fondu ONV Ustí nad Labem 1945-1986 a v neuspořádaném fondu MěNV Ustí nad Labem 

1945-1986. Na základě těchto protokolů jsem se snažil dokumentovat střety politických stran 

o vedení různých komisí, mocenské proměny v samosprávě a vzájemné vztahy zástupců 
~ 

politických stran. Oba zmíněné fondy jsou uloženy v Archivu města Ustí nad Labem. 

V úsilí o oslovení veřejnosti sehrál významnou roli dobový tisk, a proto je jedním 

z nejdůležitějších pramenů mé práce. Ze stranických listů jsem využil v prvé řadě 
v 

komunistický týdeník Sever vydávaný krajským výborem KSC a krajskou mutaci národně 

socialistického deníku Svobodné slovo. Sever se ukázal být výborným zdrojem pro 
v 

dokumentování agitace a vlastní prezentace KSC. Z charakteru článků otištěných na jeho 

stránkách lze rovněž vypozorovat dobovou atmosféru a změny napětí mezi politickými 

stranami. Problematické je však využití informací, které poskytují redaktoři Severu o 

veřejném životě v okrese. Jejich hodnocení jsou obvykle obalena ideologickým balastem a 

zahrocena vůči ostatním politickým stranám. Za věrohodnější lze v tomto ohledu označit 
~ 

články Svobodného slova Ustecka. Ačkoli jde stále o tisk stranický, argumenty, jimiž reaguje 

na dění v okrese, jsou věcnější a v mnohem větší míře opodstatněné. Vedle těchto dvou 
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tiskových orgánů jsem jako doplňující zdroj informací využil sociálně demokratický týdeník 

Nová doba a krajskou mutaci lidoveckého deníku Lidová demokracie. Množství cenných 

údajů důležitých pro mapování situace v prvních poválečných měsících mi poskytl Předvoj, 
" noviny vydávané okresní správní komisí v Ustí nad Labem. Jeho význam spočívá ve 

skutečnosti, že byl narozdíl od ostatních regionálních periodik vydáván již od června 1945. 

9 



-' 

2.Vymezení a charakteristika okresu Ustí nad Labem 

/ 

Okres Ustí nad Labem se rozkládal na ploše 35 567 ha. Vznikl již za dob habsburské 
v 

monarchie a byl převzat do správní organizace Ceskoslovenské republiky. V květnu 1945 

spadalo do působnosti nově vytvořeného okresního správního orgánu 88 obcí. Data týkající se 

rozlohy okresu a názvů obcí do něj spadajících, z nichž v této práci vycházím, byla platná do 

reformy státní správy, jež proběhla v roce 1949. 
/ 

Centrem okresu bylo město Ustí nad Labem. V roce 1939 proběhla z podnětu nacistické 

správy města jeho integrace s předměstskými obcemi Bukov, Hostovice, Předlice, Střekov, 
/ 

Sthbmíky a Trmice, které se přeměnily v městské čtvrti, a vzniklo tak tzv. Velké Ustí. 

V období od dubna 1945 v těchto čtvrtích vznikly místní národní výbory. 25. května MNV 
/ 

(místní národní výbor) Ustí nad Labem oznámil těmto revolučním orgánům, že přebírá správu 

celého města do své kompetence, a vybraní představitelé příslušných národních výborů byli 
/ 

kooptováni do MNV Ustí nad Labem. Samospráva těchto obcí tak fakticky zanikla. Jelikož 

byla po osvobození zrušena platnost všech říšských nařízení a zákonů, bylo třeba stav 

legalizovat. Rozhodnutím ministra vnitra z 13. února 1946 proto byla nařízena správa obcí 
/ 

jako celku MNV Ustí nad Labem. 

Kromě obcí při řece Labi a v nižších polohách se v kopcovitých částech okresu, 
v 

v Krušných horách a Ceském středohoří, nacházela řada vesniček, které sice byly 
v 

bezprostředně po válce Cechy obydleny, avšak s postupem času je novousedlíci pro špatnou 

dopravní dostupnost a absenci služeb opouštěli. 

V ústeckém okrese jako součásti pohraničí českých zemí, tvořili většinu obyvatelstva 

občané německé národnosti. Roku 1930 zde žilo 123 104 obyvatele, z toho 27 666 Čechů a 

95 438 Němců. 1 Odhadnout počet obyvatel okresu na konci války je značně problematické. 
v 

Ve městě a jeho okolí se tehdy vedle místních obyvatel nacházeli totálně nasazení Ceši, 

váleční zajatci, lidé utíkající před postupující Rudou armádou a němečtí vojáci. Lze však již 
/ 

S určitostí říci, že v prosinci 1945 na Ustecku žilo 112 034 obyvatel, z čehož zhruba polovinu 

tvořili lidé německé národnosti. Při prvním poválečném soupisu obyvatel bylo v okrese 

zaznamenáno 87 712 obyvate1.2 Tehdy již byl odsun Němců dokončen a zůstala zde jen 

německá menšina, jejíž podíl na celkovém počtu obyvatel představoval jen 3,8%3. 

1 

2 

3 

~ / 

RADVANOVSKY Zdeněk, Konec česko-německého soužití v ústecké oblasti 1945-1948, UstÍ n. L. 1997, 
s. 177 

/ / / 

AMU, fond ONV Ustí nad Labem 1945-1986, Uvod inventáře 
/ / / 

KAISEROVA Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ustí nad Labem, Ustí nad Labem 1995, 
s.234 
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Po hospodářské stránce okres charakterizovaly rozvinutý průmysl a těžba uhlí. Téměř 

výhradně se průmyslové podniky nacházely v Ústí nad Labem a v příměstských obcích. 

Významné zastoupení měl v okrese především průmysl chemický, kovozpracující, textilní a 

potravinářský. 

II 



L 

~ ~ ~ 

3. Konec valky v okrese Ustí nad LabeDl a osvobozenI 

v 

3.1 Cinnost odbojových skupin 

,I' 

Od roku 1938 na Ustecku působilo několik odbojových skupin. Komunisté zformovali 

odbojovou skupinu Herty Lindnerové "Lipoví bratři". Náplní její činnosti bylo předávání 

zpráv, kolportáž ilegálních tiskovin a finanční podpora rodinám zatčených. V roce 1941 byla 

skupina zlikvidována a do konce války již komunisté významnější odbojovou skupinu 

v okrese nezformovali. 
,I' ~ 

Většího významu svou činností na Ustecku i v širší oblasti severozápadních Cech dosáhla 
,I' 

odbojová skupina Bohumila Bachury "Uvod-Krušnohoří" . Její členstvo tvořili představitelé 

Sokola, kteří po obsazení pohraničí odešli do Prahy a zachovali kontakt s ústeckými Čechy. 

Mezi čelní představitele se řadili Bohumil Bachura, Ota Král, kpt. Josef Kňourek, Josef 

Vondra a Václav Tichý.4 Se skupinou spolupracovali i někteří Češi, kteří dobu okupace 
,I' ,I' 

přečkali v Ustí nad Labem. Ukoly zadávalo skupině odbojové vedení z Prahy. Jejich obsah 
,I' 

byl různý: zpravodajská činnost, dokumentace výroby a lokace průmyslových podniků v Ustí 

nad Labem, demoralizační akce mezi německými obyvateli prostřednictvím šíření pravdivých 

zpráv z fronty, sabotáže, materiální podpora rodin zatčených. 

Aktivním protinacistickým odporem se také vyznačovala činnost skupiny Leopolda 
,I' 

Polzla, bývalého starosty města Ustí nad Labem. Její členové se rekrutovali většinou z řad 

německých sociálních demokratů. Tato skupina se zasloužila především o záchranu 

podminovaných Masarykových zdymadel a podminovaného mostu Edvarda Beneše.5 

Někteří členové odbojových skupin a jejich pomocníci se v květnových dnech podíleli na 

zakládání revolučních národních výborů nebo vstoupili do jejich služeb. 

3.2 Květnové události 

,I' 

Situace v Ustí nad Labem byla na konci války velmi nepřehledná. Jak jsem se již zmínil 
~ 

dříve, kromě vlastních občanů města zde žili totálně nasazení Ceši, pracovali zde váleční 

4 ,-

Někteří z těchto odbojářů se po osvobození zapojili do politického života Ustecka. Josef Vondra se stal 
'" ,-

důvěrníkem okresního a krajského výboru CSNS v U stí nad Labem, Václav Tichý poslancem za ústecký 
'" volební kraj a po Vondrovi rovněž důvěrníkem krajského výboru CSNS. Oba se zapojili do práce národních 

,-

výborů v U stí nad Labem. 
" ~,-

KAISEROVA Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ustí nad Labem, UstÍ nad Labem 1995, 
5 

s.212-213 
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.... 

zajatci, ostarbaiteři a vězni z koncentračních táborů v Terezíně a Rabštejně. Od konce roku 

1944 se na území okresu začali objevovat Něnlci prchající z východu před Rudou armádou. 

"" S blížícím se koncem války se přes Ustí nad Labem stahovali němečtí vojáci z východní 

fronty na západ. Panoval zde tedy značný pohyb obyvatelstva, v jehož důsledku došlo 
" k ucpání silnic. Situaci navíc ztížilo bombardování Ustí nad Labem, k němuž došlo ve dnech 

17. a 19. dubna 1945 . Cílem náletu bylo vyřadit z provozu ústecký železniční uzel, což se 

nepodařilo, byla však zničena či poškozena řada obytných budov v centru města a narušena 

vodovodní, kanalizační a elektrická síť. Trosky domů, které zasypaly dopravní tepny, 

nadlouho ztížily silniční dopravu skrze město. 
" V takovém stavu se Ustí nad Labem nacházelo 8. května, kdy byl ustaven revoluční 

národní výbor. Jeho členové a spolupracovníci ještě téhož dne převzali městský úřad a správu 

města z rukou dosavadního starosty Czermaka a politickou správu okresu od okresního 

vedoucího NSDAP (Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei) Rudolfa Schittenhelma. 

Náplní činnosti prvního orgánu české samosprávy bylo především zajištění zásobování 

obyvatelstva, bezpečnosti ve městě a okolí, organizování odklízení trosek po bombardování, 

převzetí závodů, zabezpečení totálně nasazených dělníků a řada dalších aktivit uspokojujících 

aktuální potřeby města a jeho obyvatel. Při zajišťování pořádku revolučnímu národnímu 

výboru pomáhali civilní obyvatelé, kteří se dobrovolně přihlásili k pomoci, němečtí 

antifašisté, němečtí policisté a velitel německé městské vojenské posádky. Ozbrojené hlídky, 

které sestavil RNV (revoluční národní výbor) byly umístěny především ke skladištím potravin 

a do závodů a přístavů, kde bránily naložené vagóny před drancováním. První jednotky Rudé 
" armády se v Ustí nad Labem objevily 8. května, městem tehdy údajně projely tři sovětské 

tanky. Hlavní proud sovětských jednotek pod velením generálmajora L. A. Kolobova do 

města přijel 9. května od Nakléřovského průsmyku, část vojáků pokračovala směrem na Prahu 

a část se stala základem vojenské posádky města. 

Během května 1945 ústecký okres zaplavilo množství skupin ozbrojenců různého 

" charakteru. Již v prvních květnových dnech začali na Ustecko přicházet příslušníci 

" revolučních gard. Na zajištění pořádku se na Ustecku podíleli hlavně příslušníci 1. pluku 
v 

revoluční gardy "Albatros", který do okresu dorazil po 20. květnu. Slo o skupinu pražských 
v 

dobrovolníků, jež v severozápadních Cechách působila do počátku července, kdy byla 
v 

rozpuštěna. Na žádost Reditelství čs. státních drah v Praze byly do oblasti severozápadních 
v v 

Cech v polovině května z Prahy vyslány obrněné vlaky a vojenské oddíly "Zelezo" a 

"Toledo" s úkolem přebrat a zajistit železniční trati. Později velení nad oběmi skupinami 

13 



převzal již zmíněný útvar "Albatros". 6 Vedle jmenovaných skupin v revolučním období 

v okrese působili i členové menších skupin gardistů, mnohdy neidentifikovaných, a 
'" partyzánských oddílů, z nichž svou agresivitou na Ustecku nejvíce vynikly skupiny "Blesk" a 

"Pěst". Svou skladbou a činností se od sebe oddíly partyzánů a RG (revoluční garda) příliš 

nelišily. Jejich chování charakterizovala atmosféra vypjatého československého nacionalismu. 

Některé z těchto polovojenských útvarů se chovaly ukázněně a spolu s orgány armády a 

bezpečnosti a příslušníky RA (Rudá armáda) se podílely na policejních akcích. Mnohé 

ozbrojené jednotky či jejich jednotliví členové se ale nechovali podle příkazů velení. Ve 

vztahu k německému obyvatelstvu vystupovali velmi tvrdě, svévolně si vynucovali vstup do 

bytů německých obyvatel, odnášeli si zařízení jejich domácností a fyzicky je napadali. Němce 

pak často z důvodu pouhé národní příslušnosti zatýkali a odváděli do koncentračních táborů či 

je v součinnosti s některými národními výbory vysídlovali přes Krušné hory do sovětské 

okupační zóny v Německu. Nejasnost poslání revolučních gard dokresluje záznam ústeckého 

kronikáře Alfréda Piffla, podle něhož pražský rozhlas vysílal 18. a 19. května zprávu pro 
'" pražské obyvatelstvo, aby příslušníci rodin, jejichž členové odjeli do Ustí n. L. a jiných měst, 

přišli večer na nádraží, jelikož gardisté se budou vracet a mají těžká zavazadla. 
'" V květnu 1945 se na Ustecku objevili první osídlenci. Zpočátku šlo většinou o repatrianty, 

kteří byli znalí místních poměrů a stali se vítanou pomocí při zajišťování pořádku. Až 

s postupnou konsolidací situace do okresu přicházeli i noví osídlenci z vnitrozemí, především 

zájemci o národní správu obchodů, živností a průmyslových podniků konfiskovaných 

německému obyvatelstvu. Vzhledem k průmyslovému charakteru tehdejšího ústeckého 

okresu netvořili zájemci o zemědělskou půdu tak výraznou část osídlenců jako v jiných 

oblastech pohraničí. Odchod do pohraničí byl pro řadu obyvatel rovněž příslibem dosažení 

vyšší společenské prestiže. Z toho je patrné, že lidé stěhující se do pohraničí a tedy i na 
'" Ustecko, byli příslušníky nejnižších sociálních vrstev, "v nichž si komunisté vybudovali silné 

pozice a kteří by je volili i ve vnitrozemí, neboť už mnozí před příchodem do pohraničí byli 

organizovanými komunisty. ,,7 

6 / / 

RADVANOVSKY Zdeněk, Konec česko-německého soužití v ústecké oblasti 1945-1948, UstÍ n. L. 1997, 
s. 52-55 

7 KAPLAN Karel, Nekrvavá revoluce, Praha 1993, s. 37 
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'V 

4. Organizování KSC 
V / 

Rada komunistů před počátkem okupace z Ustecka odešla. Někteří ale zůstali, udržovali 

spolu styk a organizovali mezi sebou pomoc rodinám, jejichž otcové - členové strany - byli 

vězněni.8 V květnu proto na Ústecku působila řada komunistů, kteří zde přežili okupaci nebo 

se vraceli, a organizovali zde stranický a veřejný život. Ti začali v závodech a předměstských 
/ 

obcích zakládat stranické výbory. Na předměstí Ustí nad Labem v Krásném Březně vznikla 

místní organizace již 15. května a ihned nato ve Vaňově. V Trmicích a v Předlicích byly 

založeny 20. května. Závodní organizace byly v květnu ustaveny naphKlad v trmické 

elektrárně, na Dole 5. květen a v dalších podnicích. 

Vytvořit orgány ve vnitřním městě trvalo komunistům déle, neboť jim zde "chyběl kádr 

starých bojovníků" a ani před válkou zde neměli silné pozice. Důvodem bylo složení 

obyvatelstva. Zatímco v okolních hornických osadách žilo velké množství dělníků, 

v samotném městě bydleli především státní zaměstnanci nebo drobní živnostníci.9 Zpočátku 

slabé postavení komunistů v samotném městě podtrhuje i skutečnost, že žádný z příslušníků 

této strany nefiguroval lnezi zakládajícími členy revolučního národního výboru, prvního 

orgánu české správy okresu a města Ústí nad Labem, který byl ustaven 8. května 1945. 10 

Nicméně díky dobrým organizačním schopnostem se komunistům podařilo své postavení 

na úkor ostatních politických stran brzy posílit. Na budování stranického aparátu v okrese 

měli velkou zásluhu Květoslav Innemann a Marie Vobecká. 

Květoslav Innemann byl zkušeným organizátorem a předválečným členem strany. 

Pocházel z Lomu u Mostu a první zkušenosti s vnitrostranickou činností získával v severních 
v v 

Cechách. Několik let před vypuknutím války pak působil jako oblastní tajemník KSC 

v brněnském kraji. V roce 1939 byl zatčen a do konce války vězněn v koncentračních 
v v 

táborech. Po osvobození se vrátil do Ceskoslovenska a na pokyn ústředního výboru KSC 
/ v 

odešel do Ustí nad Labem, aby dohlédl na výstavbu strany v severních Cechách. Do města 
v 

dorazil 20. května. Stal se čelním představitelem okresního výboru KSC a brzy také krajského 

výboru. Na této pozici se zasloužilo vyřešení nejasné krajské organizační struktury strany. Po 
/ 

skončení války totiž vznikly tři krajské výbory - v Mostě, v Ustí nad Labem a v Děčíně. Při 

jeho návštěvě v Děčíně bylo odhlasováno zlikvidování tamějšího krajského výboru a zařazení 

8 " NA PRAHU nového života, Usta nad Labem, 1965, s. 53 
9 Tamtéž, s. 29 
10" "" KAISEROVA Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ustí nad Labem, Ustí nad Labem 1995, 

s.224 
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děčínského okresu pod kompetenci krajského výboru v Ústí nad Labem. Obdobného výsledku 

dosáhla z jeho popudu vyslaná delegace i v Mostě. 11 

" Marie Vobecká pocházela z Ustí nad Labem. Podobně jako Innemann byla předválečnou 
v 

členkou KSC a měla bohaté zkušenosti s činností ve vysokých stranických a veřejnosprávních 
v 

funkcích. Před válkou byla členkou ústředního výboru KSC a řadu let působila jako 

poslankyně Národního shromáždění za lounskou župu. V průběhu války byla tři roky 

vězněna. Nakazila se tuberkulózou a jako nevyléčitelně nemocná byla v roce 1943 propuštěna 

do domácí péče. Do Ústí nad Labem se vrátila 26. května 1945.12 

v " 

Složení první podoby okresního výboru KSC, který byl v U stí nad Labem ustaven 24. 

května 1945, lze pro zlomkovitost dochovaného archivního materiálu zjistit velmi obtížně. Na 

základě dílčích zmínek v Předvoji jsem schopen pouze říci, že v čele komunistů v okrese 
v 

během prvních poválečných měsíců stáli František Toms (předseda okresního výboru KSC), 
v 

Květoslav Innemann, Marie Vobecká, Josef Buša a Stěrba. 

Manifestací rychlé a úspěšné organizační činnosti komunistů bylo uspořádání prví okresní 
v v 

konference KSC 24. června 1945 a především první krajské konference KSC. Původně se 
"' 

měla krajská konference konat 15. července 1945 v Ustí nad Labem. V důsledku sloučení 

ústeckého a mosteckého krajského výboru byla posunuta13 a proběhla až ve dnech 4.-5. srpna 
" 1945. Přesto se stala nejen první krajskou stranickou konferencí na Ustecku, ale zároveň první 

v 

krajskou konferencí KSC v pohraničí. Na konferenci bylo konstatováno, že v kraji již byl ve 

212 obcích (z celkového počtu 552) založen místní výbor strany, že v 90 podnicích již byly 

založeny závodní organizace strany a počet členů se pohybuje kolem 20 000. Nakonec byl na 

konferenci zvolen předseda a sekretariát krajského výboru KSČ. 14 

Komunisté se snažili vybudovat co nejhustší organizační síť a proniknout i do těch 

nejmenších obcí. V březnu 1946 například ustavili místní výbor strany v horské obci 

Habartice, kde žilo 39 oprávněných voličů. 15 Na výzvu II. krajské konference KSČ měla být 

do konce března 1946 dokončena výstavba okresních, místních a závodních výborů a uvedeny 

v činnost všechny komise a desítkářský systém, aby se stranické orgány všech stupňů a 

veškeří členové mohli podílet na plnění úkolů předvolební kampaně. 

Květoslav Innemann činorodost komunistů zpětně hodnotil slovy: "Rychle jsme 
v 

organizovali stranu. Oni nám ti ostatní nemohli stačit. Sli si stěžovat Slánskému, že 

II Sever, 26.2.1946, s. 2; KAISEROVÁ Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí 
nad Labem 1995, s. 225-226 

12 Předvoj, 23.6.1945, s. 5; KAISEROVÁ Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ústí nad Labem, 
" Ustí nad Labem 1995, s. 226 

13 Předvoj, 14.7.1945, s. 3 
14 Tamtéž, 8.8.1945, s. 1-4 
15 Sever, 19.3.1946, s. 6 
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nedodržuji paritu. Na otázku, jak si to představuji, odpověděl jsem, že přece my jim nebudeme 

zakládat jejich vlastní strany, když jsou tak neschopní. ,,16 Z těchto slov je patrná skutečnost, 

že organizování strany komunistům umožňovalo obsazovat národní výbory v době, kdy zde 

ještě ostatní politické strany nezískaly dostatečný počet členů, aby byly schopny v těchto 

orgánech dosáhnout paritního rozdělení křesel. Hustá organizační síť rovněž komunistům 

napomáhala v prosazování jejich požadavků v orgánech samosprávy, kde se jim za podpory 

odkazů na početnost vlastního členstva dařilo získávat posty předsedů národních výborů či 

předsednictví ve významnějších komisích národních výborů. 

Novým impulzem pro získávání dalších členů a budování pozic v obcích a závodech se 
v 

stal veřejně vyhlášený závazek, který přijal okresní výbor KSC v lednu 1946 na výzvu strany 

jako dar k jejímu VIII. sjezdu: organizovat v okrese dalších 4000 členů, založit zhruba 15 

místních a 15 závodních organizací (čísla se v různých článcích Severu mírně liší) a získat 

1000 předplatitelů Rudého práva. 17 Datum začátku soutěže bylo stanoveno na 31. prosinec 

1945. Proto již brzy po veřejném vyhlášení soutěže mohlo být hlášeno splnění velké části 

závazků. Plán se okresnímu vedení dařilo plnit velmi rychle a již k 15. únoru bylo dosaženo 

vytyčených kvót. Proto byl následně přijat další závazek, a to splnit plán na 150%,18 což se 

taktéž podařilo. Počátkem dubna 1946 měli komunisté v ústeckém okrese údajně 12 800 

příslušníků strany, 37 závodních organizací a 84 místní organizace (v okrese se tehdy 

nacházelo 88 obcí). Během tři měsíce trvající získávací akci tak nabyli 8000 nových členů. 19 

Komunisté tak do květnových voleb do Národního shromáždění získali velmi silné pozice. 

Ve voličských seznamech pro ústecký politický okres bylo zapsáno 41 296 voličů2o a pokud 
v 

KSC vokrese skutečně disponovala 12 800 registrovanými členy, disponovala i necelou 

třetinou jistých hlasů. O nutnosti brát toto číslo s rezervou však svědčí údaje získané 
v 

přeregistrováním členů KSC. V jejich světle upřesnili ústečtí komunisté počet svých členů 

k 31. březnu 1947 na 11 435.21 

Přesto výsledky získávací kampaně dokazují cílevědomost a organizační schopnosti 

představitelů strany a pro osídlence ústeckého okresu velmi lákavý politický program, 

kterému se budu blíže věnovat v příslušné kapitole. Srovnat komunistickou aktivitu při 

budování stranické organizace s obdobnou činností ostatních politických stran v okrese lze jen 

těžko. Na vině je opět nedostatek dochovaných dokumentů vypracovaných sekretariáty těchto 

16 NA PRAHU nového života, Ústí nad Labem, 1965, s. 55 
17 Sever, 5.2.1946, S.6 
18 Tamtéž, 26.2.1946, s. 6 
19 Tamtéž, 9.4.1946, s. 6 
20 Tamtéž, 9.4.1946, s. 4 
21 ÚSTECKÝ kraj v práci a budování. Sborník krajského výboru KSČ, Ústí nad Labem 1947, s. 81 
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stran. Na základě porovnání obsahu komunistického týdeníku Sever se sociálně 

demokratickým týdeníkem Nová doba a s krajskou mutací národně socialistického 
v 

Svobodného slova se domnívám, že nekomunistické politické strany ve srovnání s KSC 

nevěnovaly tak velkou pozornost organizačnímu budování svých stran či získávacím akcím 

mezi občany. 

Závěrem kapitoly bych se ještě vyjádřil k postavení Čs. strany lidové v okrese. ČSL 
v 

(Ceskoslovenská strana lidová) měla ze stran NF (Národní fronta) v okrese nejslabší členskou 

základnu. Dlouho jí trvalo vytvořit i základní organizační síť, která by jí umožnila účastnit se 
" voleb do MNV Ustí nad Labem v červenci 1945. Své zástupce rovněž neměla v okresní 

" správní komisi U stí nad Labem, jež fungovala v době od června do listopadu 1945. Za příčinu 

této skutečnosti považuji strukturu ústeckého obyvatelstva. To pocházelo především z nižších 

společenských vrstev, mezi nimiž lidovci neměli silné pozice ani před válkou. Tradiční 

oporou lidovců byly oblasti silně ovlivněné katolicismem, tedy hlavně venkov ve vnitrozemí 

Československa.22 Do dubna 1946 dokonce v ústeckém volebním kraji působil jen krajský 
v 

pověřenec strany. Krajský výbor CSL byl zvolen až na první krajské konferenci strany 16. 

dubna 1946.23 

22 KAPLAN Karel, Nekrvavá revoluce, Praha 1993, s. 55 
23 Lidová demokracie - severní Čechy, 11.4.1946 

18 



5. Obsazování pozic v okresní a místní samosprávě 

" Orgán české lidosprávy, který převzal kontrolu nad městem Ustí n. L. a posléze i nad 

ústeckým okresem, byl ustaven skupinou českých vlastenců a antifašistů 8. května 1945. 

V prvních dnech po osvobození stranická příslušnost v tomto Revolučním národním výboru 

zřejmě nehrála žádnou roli?4 Jeho členy se lidé stali" víceméně na základě osobních známostí 

a doporučení,,25. I další členové, o něž byl národní výbor rozšiřován, byli především 

dobrovolníci ochotní participovat na konsolidaci situace ve městě, nikoli činitelé delegovaní 

politickou stranou, kterou by zastupovali. Stoupenci politických stran NF (Národní fronta) se 

v květnu 1945 teprve začínali organizovat a zakládat stranické výbory. I volba tzv. 

reprezentace RNV (Revoluční národní výbor) probíhala spolkovým způsobem a nikoli podle 

zásady parity26. 

V původní podobě RNV komunisté své zástupce sice neměli, ale během několika dnů po 

osvobození se o místa v národním výboru jejich představitelé přihlásili. 27 Prvními z nich byli 
v 

Josef Duda a Santrůček. Zpočátku měli ve složení RNV početní převahu národní socialisté a 

sociální demokraté. Předsedou tohoto orgánu lidosprávy se stal národní socialista František 

Hájek. Pozice národních socialistů dále posílil návrat Josefa Vondry, předválečného člena 
v v " 

CSNS (Ceskoslovenská strana národně socialistická), do Ustí nad Labem. Do města přibyl 14. 

května a již příštího dne byl pro své zkušenosti do RNV kooptován. 16. května došlo kvůli 

" " rostoucí agendě k rozdělení RNV na MNV Ustí nad Labem a ONV Ustí nad Labem, který se 

stal přímým nástupcem RNV. Předsedou MNV se stal Josef Vondra, předsedou ONV 

František Hájek, oba národní socialisté. 

S postupným organizováním politických stran v okrese začínal sílu politických stran v 

lidosprávě reprezentovat spíše počet registrovaných členů než předválečných příslušníků 

politických stran se zkušenostmi z činnosti v prvorepublikových orgánech samosprávy.28 

24 / 
NA PRAHU nového života, Ustí nad Labem, s. 22 

25 RADVANOVSKÝ Zdeněk, Konec česko-nělneckého soužití v ústecké oblasti 1945-1948, Ústí nad Labem, 
1997 s. 51 

26 NA PRAHU nového života, Ústí nad Labem 1965,23 
27 Tamtéž, s. 29 
28 KAISEROV Á Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995, s. 

236 
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~ 

5.1 ONV Ustí nad Labem 

/ . 
ONV Ustí nad Labem byl 16. května řádně ustanoven a jeho členové zvolenI. Předsedou 

byl zpočátku národní socialista František Hájek, v jediném dochovaném zápisu ze schůzí 

tohoto ONV, v zápisu z 8. června 1946, už však jako předseda orgánu působí komunista 
/ 

Oldřich Kohout. Po svém ustavení se stal ONV nadřízeným orgánem MNV Ustí nad Labem. 

Náplní jeho práce bylo mimo jiné faktické převzetí kontroly nad celým okresem. V obcích, 

s výlučně německým obyvatelstvem jmenoval správní komisaře, v dalších místní správní 

komise. Správy v horských pohraničních obcích se ujali představitelé finanční stráže. 

Překážkou konsolidace okresu bylo špatné spojení ONV s centrálními orgány ve vnitrozemí i 

s obcemi samotného okresu. Pošta nefungovala a telefonní centrála, umístěná na hlavní poště 
/ 

v Ustí nad Labem, byla zničena při bombardování. Další část činnosti ONV tvořilo 

posuzování národní spolehlivosti, zásobování, konfiskace německého majetku a jeho 

předávání do národní správy, obnova infrastruktury atd. 

ONV fungoval jen do 18. června 1945, tehdy došlo k důležité změně ve formě správy 

okresu. V souladu se zásadami vládního nařízení z 5. května 194529 a směrnicí ministerstva 

vnitra z 19. května 1945 bylo rozhodnuto jmenovat OSK (okresní správní komise), která 

nahradí dosavadní okresní národní výbor. Okresní správní komise byly koncipovány jako 

dočasné orgány jmenované ministerstvem vnitra, jež převezmou správu okresů s většinou 

státně nespolehlivého obyvatelstva. Za rozhodnutím zrušit ústecký ONV ale ve skutečnosti 

stál politický záměr, při němž příslušné vládní nařízení a směrnice ministerstva pouze 

posloužily jako phnodné zdůvodnění. Vedení KSČ totiž potřebovalo do čela ONV dosadit 

Marii Vobeckou, zvoleného předsedu Oldřicha Kohouta však nemohlo odvolat. Proto 

ministerstvo vnitra ONV rozpustilo. Rozporuplnost tohoto kroku potvrzuje i fakt, že MNV 
/ 

Ustí nad Labem rozpuštěn nebyl. Zklamaný Oldřich Kohout si vzal sesazení z funkce 

předsedy osobně a z veřejného života se stáhl.3o 

V personálním složení sice OSK vycházela z původního ONV, několika změnami však 
v 

byl upraven poměr mezi politickými stranami ve prospěch KSC. Novými členy byli 

jmenováni Květoslav Innemann a Marie Vobecká, která byla na ustavující schůzi OSK 18. 

června jednomyslně zvolena předsedkyní OSK. 

29 Vládní nařízení č. 4 ze dne 5.5.1945 o volbě a pravomoci národních výborů. Sbírka zákonů a nařízení 
" republiky Ceskoslovenské, částka 3 ze dne 9.5.1945 

30 AMÚ, fond ONV Ústí nad Labem 1945-1986, Úvod inventáře 
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V dvanáctičlenné správní komisi měli komunisté čtyři představitele, ti obsadili posty 

předsedy OSK, předsedy bezpečnostní komise, komunální komise a propagační komise.31 Do 

kompetence komunální komise spadalo ustavování místních správních komisí a schvalování 

místních národních výborů. Propagační komise měla na starosti záležitosti týkající se kultury, 

ústeckého divadla, tisku, rozhlasu, tělovýchovy a odgermanizování.32 O důležitosti 

předsednictví bezpečnostní komise pro komunisty svědčí skutečnost, že od ustavení OSK již 

zůstalo na další desetiletí v jejich držení. 

Další větší změny ve složení okresního orgánu samosprávy s sebou přinesla volba do 

ONV, která proběhla 30. září 1945, nyní již za účasti lidovců. Volba byla následně schválena 

zemským národním výborem výnosem ze dne 8. října 1945 č. KV-35. Zvoleno bylo 36 členů 

a 36 náhradníků.33 Poměr mezi představiteli politických stran v předsednictvu i radě byl 

paritní. Ustavující schůze nového orgánu se konala až 3. listopadu 1945. Předsedkyní byla 
v 

opět jednomyslně zvolena Marie Vobecká. Zádný protikandidát navržen nebyl. Složením 

slibu a volbou předsednictva a rady ONV došlo k ustavení nového orgánu okresní 

samosprávy a zániku OSK. Na ustavující schůzi bylo rovněž rozhodnuto o vytvoření 15 

komisí. 

Na schůzi rady ONV 9. listopadu byl přijat návrh koordinačního výboru, podle něhož 
v-

každá strana získala předsednictví ve čtyřech komisích s výjimkou KSC, ta k funkci předsedy 

ONV získala předsednictví ve třech komisích. Komunisté opět obsadili post předsedy 

bezpečnostní komise, dále zemědělské komise a komise, jež měla na starost pracovní 

povinnosti a vyšetřování.34 Do každé komise politické strany delegovaly dva zástupce své 

strany. Protože zatím nebyl vypracován jednací řád, byli jednotliví předsedové komisí pro 

nával práce zmocněni radou ONV rozhodovat ve své komisi samostatně. Otázky zásadního 
'" rázu měli projednávat s předsedou ONV (představitelkou KSC) a věci, které strpí odkladu, 

v-

s radou. Clenové rady a předsedové komisí měli sami posoudit, které věci mohou vyřizovat na 

vlastní zodpovědnost a které nikoli.35 Šlo o "důležitý precedens, který dával do rukou zástupci 

politické strany, jenž stál v čele komise, poměrně značnou moc v řešení daných problémů ,,36. 

Změnu do složení ONV přinesla již druhá schůze jeho pléna, na níž bylo rozhodnuto o 
v-

zřízení tělovýchovné komise a jmenování Marcela Vaverky (KSC) jejím předsedou. Rovněž 

bylo schváleno, aby se kulturní komise na návrh jejího předsedy ing. Hoška (ČSSD-

31 Rozdělení funkcí v OSK blíže znázorněno v příloze Č. 1 
32 AMÚ, fond ONV Ústí nad Labem 1945-1986, KT 1, Zápis ze schůze OSK 18.6.1945 
33 Tamtéž, Zápis ze schůze pléna ONV, 3.11.1945 
34 Tamtéž, Zápis ze schůze rady ONV 9.11.1945; Rozdělení funkcí v ONV blíže znázorněno v příloze Č. 2 
35 Tamtéž, Zápis ze schůze rady ONV, 9.11.1945 
36 KAISEROVÁ Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995, s. 
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Československá strana sociálně demokratická) rozšířila o zástupce SČM (Svaz 
v 

československé mládeže) Zdeňka Roškota, zástupce armády Josefa Hrudku (KSC) a zástupce 

NTV (Národní tělovýchovný výbor) Marcela Vaverku (KSČ) jako odborníky.37 

Další významný posun v postavení stran v ONV přinesly až volby do ústavodárného 

Národního shromáždění v květnu 1946. Na základě jejich výsledku byl ONV reorganizován. 

~ 

5.2 MNV Ustí nad Labem 

" MNV Ustí nad Labem vznikl 16. května 1945. Prvním předsedou tohoto orgánu se stal 

národní socialista Josef Vondra. V případě ústeckého MNV nebylo přikročeno ke jmenování 

správní komise, a tak byly na 15. července dle vládní vyhlášky č. 4/1945 Sb. vyhlášeny řádné 

volby nového MNV. Kandidátka navržena koordinačním výborem NF (Národní fronta) byla 

zvolena aklamací. Navrženo bylo 42 kandidátů, 13 národních socialistů, 14 sociálních 

demokratů a 15 komunistů.38 Jelikož lidovci svou stranu vokrese ještě neustavili a 

nedelegovali své zástupce do koordinačního výboru, nefigurovali její členové ani na 

kandidátní listině. 

Na schůzi koordinačního výboru, jež proběhla den po volbách, strany socialistického 

bloku jednaly o návrhu na rozdělení funkcí v předsednictvu a v radě MNV a o obsazení míst 

předsedů jednotlivých komisí. Na schůzi bylo jednomyslně dohodnuto, aby byl na ustavující 

schůzi MNV na post předsedy navržen dosavadní vykonavatel této funkce Josef Vondra 
v 

(CSNS). Bylo konstatováno, že podle směrnic má být zastupován třemi místopředsedy, 
v 

protože byl však koordinační výbor tvořen pouze třemi stranami, vyžádali si zástupci KSC 

dvě křesla místopředsedů. Bylo dohodnuto, že prvním místopředsedou se stane Emil Homér 
v v v 

(KSC), druhým místopředsedou Josef Krkoška (CSSD) a třetím Jindřich Pavelka (KSC). 

Mandáty v radě byly rozděleny následovně: ČSSD 4, ČSNS 5, KSČ 5. Závěrem bylo 

ustanoveno, že v případě povolení zvýšení počtu členů rady MNV na patnáct, připadne toto 

místo ČSSD.39 

Na schůzi koordinačního výboru 19. července bylo dořešeno obsazení komisí. Jejich 
v v v 

rozdělení bylo dohodnuto následovně: CSSD 8, CSNS 6, KSC 7. Jelikož počet ustavených 

komisí přesahoval počet radních, bylo rozhodnuto, že šest předsedů komisí bude vybráno 

z řad členů MNV. Při rozdělování předsednictví se jediný větší spor odehrál ve věci 

37 AMÚ, fond ONV Ústí nad Labem 1945-1986, KT 1, Zápis ze schůze pléna ONV 17.11.1945 
38 KAISEROVÁ Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995, 

s.225 
39 AMÚ, fond MěNV Ústí nad Labem 1945-1986, Zápis ze schůze koordinačního výboru NF 16.7.1945 
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přisouzení živnostenské komise. Komunisté zaujali ultimativní stanovisko, že na své schůzi 

schopného představitele této komise již určili a že v žádném případě nepřipustí obsazení 

komise jiným straníkem než komunistou. Na námitky zástupce národních socialistů, že by tak 

musel souhlasit s návrhem pod nátlakem, komunisté oponovali, že již národním socialistům 

ustoupili v obsazení kulturního referátu a že v tomto případě ustoupit nechtějí. Vhodnost 

národními socialisty navrhovaného představitele živnostenské komise Františka Haška pak 

zpochybnili prohlášením, že je národním správcem cukrárny Falk a že by proto jeho 

jmenování nebylo příznivé. Národní socialisté ponechali rozhodnutí Josefu Vondrovi, který 
'" (CSNS) ze střetu zájmů nechtěl činit zásadní rozpor, a proto komunistům v obsazení referátu 

ustoupil. Mimoto konstatoval, že mu není známo, že by František Hašek získal cukrárnu do 

národní správy a případ proto nechá prošetřit.4o 

Na ustavující schůzi MNV byly návrhy koordinačního výboru na složení 

předsednictva a rady MNV přijaty v plném rozsahu. Podobně byl na první schůzi rady MNV 
'" přijat návrh na rozdělení a obsazení komisí s výjimkou, že na návrh zástupce KSC Emila 

Homéra bylo schváleno:sociální demokraté odstoupí národním socialistům vedení jedné 

komise tak, aby bylo předsednictví komisí mezi politické strany rozděleno rovnoměrně.41 

Několik měsíců po řádném ustavení ústeckého MNV se o účast na správě města začalo 

hlásit okresní vedení ČSL. Přípisem ze 7. října 1945 na ZNV (zemský národní výbor) 
/ 

protestovalo proti politickému obsazení MNV v Ustí nad Labem. ZNV proto doporučil, aby 

bylo paritní zastoupení politických stran dodržováno.42 V koordinačním výboru pak zástupci 

politických stran dohodli uspořádání voleb a uzavřeli úmluvu, že do voleb do ústavodárného 

Národního shromáždění bude na místo předsedy stanoven jediný kandidát.43 Uspořádání 
/ 

voleb do MNV v U stí nad Labem bylo naplánováno na prosinec 1945, ale proponované 

datum bylo na žádost komunistů posunuto na 6. leden 1946. Zřejmě potřebovali na sestavení 

seznamu svých kandidátů do nového MNV více času.44 Koneckonců již s některými 
'" předchozími zástupci strany v MNV nebylo vedení KSC spokojeno a do konce roku 1945 

odvolalo 2 členy MNV. Příznačné bylo, že se na kandidátní listině KSČ do voleb nového 

MNV nacházeli jen 2 zástupci strany z dosavadního MNV. Zajímavé je také sledovat 
'" problémy spojené s osobou Emila Homéra (KSC). 

Homér působil jako první místopředseda a předseda finanční komise. V září 1945 byl 
'" ústeckým vedením KSC pro svůj zdravotní stav z funkcí místopředsedy a člena rady, které 

40 Tamtéž, Zápis ze schůze koordinačního výboru NF 19.7.1945 
41 Tamtéž, Zápis ze schůze rady MNV 23.7.1945; Rozdělení funkcí v MNV blíže znázorněno v příloze č. 4 
42 Tamtéž, Zápis ze schůze rady MNV 5.11.1945 
43 Nová doba. 8.3.1946, s. 1 
44 Svobodné slovo Ústecka, 18.12.1945 
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zde zastával, odvolán.45 Ještě téhož měsíce se ale do zasedání rady MNV dostavil 

s oznámením, že se jeho zdravotní stav již zlepšil a že se ujímá svých funkcí. 46 V listopadu 
v 

1945 přišla na pořad jednání pléna MNV žádost ústeckého vedení KSC, aby byl Emil Homér 

zbaven předsednictví finanční komise a aby její vedení převzal národní socialista Josef 

Vondra. Vondra návrh odmítl a problém byl postoupen okresnímu koordinačnímu výboru.47 

Na kandidátce do voleb nového MNV se již Homérovo jméno nenacházelo. V lednu 1946 byl 
v 

Homér vyloučen z KSC. Podle prohlášení krajského výboru strany komunisté učinili 

předběžné zjištění, že se Homér za okupace hlásil k německé národnosti a byl prý i v německé 

armádě. Na základě těchto informací pak požádali SNB o vyšetření případu.48 Rada MNV 

téhož měsíce na základě zjištění trestného činu jednomyslně rozhodla o předání jeho případu 

vyšetřující komisi. V protokolu z jednání rady bohužel není upřesněno, o jakou formu 

trestného činu se jednalo.49 Okolnosti provázející Homérovo působení v ústeckém MNV budí 
v 

dojem, že vedení KSC mělo o minulosti svého zástupce povědomí, ale lavírovalo, zda jej 

z národního výboru stáhnout, či ne. Domnívám se, že důvodem by v takovém případě byla 

absence vhodného náhradníka na funkci předsedy finanční komise. 

Jak již bylo řečeno, nové volby do MNV proběhly 6. ledna 1946. Ustavení zvoleného 

orgánu se ale dlouho protahovalo kvůli sporům o obsazení postu předsedy MNV. K nim došlo 

navzdory prosincové dohodě stran v koordinačním výboru.50 Ustavující schůze MNV byla 

svolána až na 3. březen 1946. Na schůzi komunisté prohlásili, že odstupují od původní 

dohody, podle níž se měl stát předsedou MNV opět národní socialista Josef Vondra, a že 
v 

zástupci CSSD navrhují svého kandidáta ze sociálně demokratické strany. Sociální demokraté 

svůj postup zdůvodňovali tvrzením, že je již dříve znepokojoval nesoulad mezi činností 

některých složek MNV a zájmy veřejnosti a "že se [v posledních měsících] projevily další 

závažné závady některých složek MNV, které prokazovaly, že setrvání na původní dohodě by 
v 

znamenalo mlčenlivé pardonování bez ohledu na zájem veřejný. Proto, když zástupci KSC 

v koordinačním výboru přišli s návrhem, aby předsedou MNV byl na další období zvolen 

příslušník ČSSD, přijala strana tento návrh. ,,51 Proti se postavili národní socialisté a lidovci. 

Nakonec bylo usneseno, že mezi oběma kandidáty rozhodne tajná volba. Poměr hlasů 25:23 

vyzněl ve prospěch sociálně demokratického kandidáta Josefa Krkošky. "Vzhledem k 

45 AMÚ, fond MěNV Ústí nad Labem 1945-1986, Zápis ze schůze rady MNV 10.9.1945 
46 Tamtéž, Zápis ze schůze rady MNV 17.9.1945 
47 Tamtéž, Zápis ze schůze pléna MNV 3.11.1945; Zápisy z jednání okresního koordinačního výboru se 

bohužel nedochovaly 
48 Sever, 29.1.1946, s. 6 
49 AMÚ, fond MěNV Ústí nad Labem 1945-1986, Zápis ze schůze rady MNV 31.1.1946 
50 Sever, 26.2.1946, s. 4 
Sl Nová doba, 15.3.1946, s. 2 
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paritnímu poměru hlasů je zřejmé, že pokud se KSČ i ČSSD držely dohody a ČSN S stála za 

svým zástupcem, hlasoval pro Krkošku zástupce ČSL. ,,52 Místa členů rady MNV a místa 
v v 

v komisích byla rozdělena podle paritního klíče. KSC získala 5 postů předsedy komise, CSNS 
v v 

6, CSSD a CSL shodně 4 mandáty. O preferencích komunistů vypovídá skutečnost, že si 

podrželi předsednictví zemědělské a personální komise. Ztratili předsednictví finanční a 

živnostenské komise, ale nově získali předsednictví bezpečnostní komise a komise pro správu 

národního majetku.53 

Porušení dohody o jmenování Josefa Vondry předsedou MNV je třeba vnímat v kontextu 

zhoršující se spolupráce stran socialistického bloku, k níž dochází od konce roku 1945. 

Národní socialisté na společné politice bloku postupně přestali participovat a koalice 

socialistických stran tak fakticky zůstala omezena na dvě strany. Spolupráci stran NF rovněž 

silně narušila předvolební kampaň, v níž strany zdaleka nepostupovaly společně a v souladu 

se sliby o korektním chování, jež přijaly. Pro ústecké komunisty zřejmě bylo výhodné 

nabídnout sociálním demokratům, kteří byli nespokojeni s prací některých referátů MNV, 

společné prosazení sociálně demokratického kandidáta na místo předsedy MNV. Více je tak 

k sobě připoutali a rovněž mezi ně a národní socialisty vrazili klín. 

52 KAISEROVÁ Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995, s. 
237; Rozdělení funkcí v nové podobě MNV blíže znázorněno v příloze č. 5 

53'- .-
AMU, fond MěNV UstÍ nad Labem 1945-1986, Zápis ze schůze pléna MNV 3.3.1946 
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'V 

6. Prezentace KSC 

v 

Cilá aktivita komunistů se neomezovala jen na organizování strany a cílevědomé 

prosazování v národních výborech. Pro získání podpory veřejnosti a vybudování členské 

základny byla velmi důležitá propagace strany, rozšiřování povědomí o tom, kjakým ideám 
v 

se komunisté hlásí. Obsahem této kapitoly je tedy rozebrání obrazu, který o sobě chtěla KSC 

ve společnosti vyvolat, jak se veřejnosti prezentovala. 

6.1 Pracovní brigády 

Jedním ze specifik, jímž se komunisté výrazně odlišovali od ostatních stran, bylo kladení 

důrazu na práci na výstavbě republiky, která se stala pro členy strany povinností. Z hlediska 

účastníků tudíž mnohdy nešlo o práci vykonávanou z vlastního přesvědčení o její 

smysluplnosti a z chuti obnově státu opravdu napomoci. Platí to především s postupným 

opadáváním vlny nadšení vyvolanou osvobozením. Již v prvních měsících po osvobození 

začali komunisté organizovat vlastní pracovní brigády. V letních měsících roku 1945 byly 

zaměřeny především na pomoc zemědělcům při žňových pracích. Dlouhodobějšího 

" charakteru nabyly brigády zaměřené na odklizování trosek po bombardování Ustí nad Labem. 
v 

Rada lidí samozřejmě participovala i na dobrovolných pracích, k nimž se přihlásila z vlastní 

iniciativy. Jejich výkony však nebývaly využívány stranickou propagandou. Vedle dílčích 

akcí místních organizací strany byly vyhlašovány i akce týkající se celého okresu. Kupříkladu 
v 

na říjen 1945 okresní výbor KSC zahájil akci 150 000 hodin republice, jejíž náplní byla práce 

v dolech, práce pro dopravu, sklízení okopanin, odklízení trosek a odstraňování válečných 

škod.54 V průběhu zimy pak komunisté organizovali především brigády na pomoc horníkům, 
v 

protože v Ceskoslovensku panoval nedostatek uhlí. Další vlna pracovních brigád se vzedmula 

na jaře 1946 na podporu předvolební kampaně a jako dar k VIII. sjezdu KSČ. V předvolební 

kampani nalezla aktivita pracovních brigád uplatnění především ve formě propagačně 

využívaného dokladu pravdivosti tvrzení, že "KSČ se nenechala svést na lacinou demagogií, 

které někdy propadli někteří Jednotlivci Z řad .... partnerů Z NF, nýbrž organizovala pracovní 

brigády, ..... udělala kus své práce ... všude tam, kde bylo nutno vykasat si rukávy. " Tedy 

jinými slovy, že "u komunistů není daleko od slov k činům. ,,55 

54 

55 
Rudý sever, 2.10.1945, s. 3; Sever, 16.10.1945, s. 5 
Sever, 12.3.1946, s. 1 
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6.2 Očista veřejného života 

v v v 

Radou získávacích akcí KSC nabyla velké množství členů. Někteří lidé však do KSC 

nevstoupili jen pro pocit souznění s komunistickým program, jejich úmysly nebyly nezištné a 

přihlášku do strany vyplnili, protože šlo o stranu nejpočetnější, stranu, která obsadila řadu 

předních míst ve státním aparátu, a očekávali, že jim tato strana zajistí řadu výhod, přímluvy u 

žádostí podaných na úřadech (napříKlad o přidělení národní správy) či že je ochrání před 

stíháním za různé prohřešky či trestnou činnost. Pro stranu se ale mnohdy ukázalo být 

škodlivým podržet si takové členy ve straně. Vyloučení občanů, kterým byla trestná činnost 

policejními orgány prokázána či svým chováním budili veřejné pohoršení poškozující renomé 
v 

KSC, strana vydávala za očistu strany. Existenci takovýchto "reakčníků" v řadách vlastního 

členstva nevydávala za důsledek masového náboru, charakteristického především pro 

komunisty, ale za jev přirozený, k němuž dochází i u ostatních partnerů v Národní frontě. 
v 

Z této pozice je pak vyzývala, aby následovali příkladu KSC a sami zahájili i vlastní očistu. 

Nevyvolávali tedy dojem, že ledabyle prověřují minulost osob přijímaných do strany, ba 

naopak. Budili zdání, že jako jediní prověřují své členy a neváhají se jich zbavit. 

v 

6.3 KSC pilířem národa 

v 

Podporu demokracie a zásluhy na obnovení Ceskoslovenska dávali komunisté najevo 

především identifikováním se s myšlenkami prezidentů Masaryka a Beneše a zdůrazňováním 

své odbojové činnosti v době okupace. Vyjadřování souznění s idejemi obou prezidentů se na 
v 

tehdejší politické scéně neomezovalo jen na KSC, bylo přijímáno všemi českými 

socialistickými stranami a stalo se z něj klišé tehdejší politické rétoriky. Bylo jím 

prokazováno vlastenectví, pod jehož záštitou politické strany vytvořily Národní frontu a 

osobovaly si právo vést na základě společně přijatého Košického vládního programu politiku 

bez opozice. Rozsahem své odbojové činnosti komunisté poměřovali vlastní zásluhy na 
v 

obnovení Ceskoslovenska a pozitivní vztah k demokratickým principům. V tomto ohledu byly 

ostatní politické strany znevýhodněny, protože s nimi spojené podzemní organizace působící 

v Protektorátu byly z velké části rozbity v průběhu Heydrichiády. V době, kdy Rudá armáda 

postupovala přes naše území, byly komunistické organizace vedoucí silou protifašistického 

odboje v českých zemích a halasné připomínání této skutečnosti zastíralo oficiální neúčast 

komunistů na protifašistickém odboji v letech 1938-1941. 
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Dalším rysem, který specifikoval postavení KSČ v Národní frontě, byla skutečnost, že po 
v 

Mnichovu 1938 byla tato strana rozpuštěna a nepodílela se tedy na vedení Ceskoslovenska 

v období tzv. druhé republiky ani Protektorátu. Po roce 1945 pak komunisté zdůvodňovali 

přechod své strany do ilegality odporem vůči Mnichovu a odmítnutím spolupráce 

s prezidentem Háchou a premiérem Beranem,56 zatímco řada členů a představitelů ČSNS, 
v v 

CSL a CSSD vstoupila do Strany národní jednoty, opoziční Národní strany práce či po jejich 

zrušení do Národního souručenství. Ostatní strany Národní fronty tak komunisté tlačili do 
v 

pozice, kdy byli kupřfkladu národní socialisté, aby nezůstali ve stínu KSC, nuceni důrazně 

odkazovat na svou odbojovou činnost, zdůvodňovat utlumenI" vlastní ilegální aktivity v druhé 

polovině války a smazávat nepříznivý dojem o své pomnichovské činnosti.57 Agitační 
v 

využfvání komunisty pěstované vize KSC jako nejvýznamnější bojovnice za osvobozenI" 
v 

Ceskoslovenska se jasně projevovalo nejen v prohlášeních stranických funkcionářů v tisku, 

ale kupřfkladu i v kandidátce ústeckého kraje do parlamentních voleb v roce 1946. Z třiceti 

kandidujících osob měly být tři bývalými politickými vězni a devatenáct účastnfky domácího 

odboje.58 

Hlášení se k demokracii, upozorňování na vlastní odbojovou činnost, konání pracovních 

brigád, rozsáhlá organizační činnost ve straně, snaha co nejvíce se angažovat ve veřejném 
v 

životě - to vše mělo za cíl získání většího podliu na moci a prezentaci KSC jako 

nejstátotvornější, nejnárodnější a nejsilnější strany Československa. 59 Toto postavenI" si KSČ 

přisvojila a na jeho základě si jako přední budovatelská slia činila monopol na interpretaci a 

realizaci zásad Košického vládního programu. Odmítání vlastních konceptů a odpor vůči své 

politice pak hodnotila jako projev zpátečnického smýšlenI" reakčních živlů. Obvykle šlo o 

nespecifikovanou skupinu osob, která měla podkopávat budovatelskou činnost KSČ. Její 

vymezenI" bylo značně flexibilní. 
v 

Představu, kterou o sobě vytvářela, KSC s úspěchem zužitkovala v předvolební kampani. 

56 Sever, 29.1.1946, s. 6 
v 

KOCIAN Jiří, Ceskoslovenská strana národně socialistická v letech 1945-1948. 57 Organizace, program, 
politika. Brno, 2002, s. 90-91 

58 Sever, 2.5.1946, s. 2 
59 Sever, 19.3.1946, s. 1 
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v 

7. KSC a košický vládní prograD1 

" Košický vládní program, tedy program první vlády obnoveného Ceskoslovenska, přinášel 

pro poměry v ústeckém okrese mnoho změn . V této kapitole se budu blíže věnovat těm 

" bodům vládního programu, které měly na historický vývoj Ustecka bezprostřední vliv, 

konkrétně úkolům znárodnění, pozemkové reformy a odsunu Němců. 

7.1 Znárodnění 

Všechny politické strany se již při jednání o Košickém vládní programu shodly na 

rozšíření státního dohledu nad československým hospodářstvím. Tento dohled však nebyl 

konkretizován. V části programu, týkající se obnovy československého hospodářství, bylo 

lakonicky konstatováno, že na peněžní a úvěrový systém, klíčové průmyslové podniky a 

pojišťovnictví bude rozšířena státní kontrola. "Program vysloveně neformuloval socialistické 

cíle, neuváděl ani znárodnění (s nímž komunistická strana nepochybně počítala) H. 60 

Komunisté s prosazováním socialistických reforem postupovali opatrně. Obávali se, že příliš 

radikální kroky by je mohly posunout na levý pól politického spektra. Přechod 

k rozhodnějšímu prosazování vlastních představ formy státního dohledu nad ekonomikou jim 

však usnadnil postup odborů, které prostřednictvím delegací a rezolucí vyjadřovaly podporu 

znárodnění, a příprava znárodňovacích opatření sociálně demokratickým ministrem průmyslu 

Bohumilem Laušmanem.61 

Komunisté brzy společně se sociálními demokraty přišli s návrhy rozsáhlého znárodnění. 

Kolem těchto návrhů se mezi politickými stranami rozpoutal boj o majetek konfiskovaný 
" nepřátelům Ceskoslovenska, o stanovení míry, do jaké má být znárodněn či převeden do 

soukromých rukou. V průběhu jednání o znárodnění se vyprofilovaly dva tábory prosazující 

různé koncepce znárodnění. Komunisté a zástupci odborového hnutí usilovali o vyvlastnění 

všech průmyslových podniků, naproti tomu nekomunistické strany, především národní 

socialisté, chtěli stanovit pro znárodnění určitou hranici, jež by umožnila ponechání části 

průmyslových podniků v soukromých rukou. Podepsáním znárodňovacích dekretů v říjnu 

1945 nebyla názorová nejednotnost stran Národní fronty překonána. Stále totiž nebyla 

definitivně určena forma vlastnictví malých a středních podniků, jež byly konfiskovány na 

60 KALINO V Á Lenka, Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 
1945-1969. Praha 2007, s. 54 

61 KAPLAN Karel, Nekrvavá revoluce, Praha 1993, s. 42 
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základě dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb.62 Komunisté prosazovali připojení 

těchto průmyslových konfiskátů ke vznikajícím národním podnikům a přidělení živností 

osvědčeným národním správcům. "Prosazení těchto požadavků bylo z pohledu komunistické 

strany nesmírně důležité pro pohraniční oblast jak Z hlediska její rychlé hospodářské 

'" 
konsolidace, tak především pro další upevňování vlivu KSC v nejširších vrstvách 

obyvatelstva, které do pohraničí přišlo a přicházelo. " 63 Naproti tomu národní socialisté, 

lidovci i část sociálních demokratů usilovali o to, aby rovněž malé a střední podniky byly 

převedeny do soukromých rukou. 

7.2 Pozemková reforma 

Konfiskace půdy nepřátel a zrádců republiky a její rozdělení mezi drobné zemědělce bylo 

jedním z bodů Košického vládního programu. Program určoval způsob provedení pozemkové 

reformy pouze rámcově. Určil formu dočasné správy konfiskované půdy prostřednictvím 

národních správců a její převod do tzv. Národního pozemkového fondu při ministerstvu 

zemědělstvÍ. Výměra parcel, do nichž bude půda rozdělena, a cena, za níž bude prodávána, 

však určeny nebyly. Tyto otázky se v budoucnu měly stát předmětem sporů politických stran. 

Na provedení nacionalizace půdy Němců, zrádců a kolaborantů se vedení politických 

stran NF poměrně rychle dohodla. Názorovým střetům týkajícím se podoby pozemkové 

reformy se ale nevyhnula. Odlišnými představami se vyznačovali především představitelé 
v v 

CSNS a KSC. Komunisté prosazovali rozparcelování konfiskované půdy na třináctihektarové 

pozemky a jejich bezplatný příděl. Národní socialisté naproti tomu odmítali poskytování půdy 

zdarma a z jejich hlediska neefektivní třináctihektarový příděl navrhovali zvýšit na 

dvacetihektarový. Dekretem prezidenta republiky č. 12/1945 Sb.64 byla maximální výměra 

parcel stanovena na 13 hektarů a propůjčení konfiskované půdy umožněno za úhradu. 

Snaha komunistů posílit svou roli mezi malorolníky se dále projevila v prosazování 

zvýšení cen zemědělských výrobků ajejich odstupňování podle výměry půdy. 

62 Dekret prezidenta republiky č. 108 ze dne 25.10.1945 o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech 
v 

národní obnovy. Sbírka zákonů a nařízení republiky Ceskoslovenské, částka 48 ze dne 30.10.1945 
63 RADVANOVSKÝ Zdeněk, Konec česko-ně111eckého soužití v ústecké oblasti 1945-1948, Ústí n. L. 1997, 

s. 146-147 
64 Dekret prezidenta republiky Č. 12 ze dne 21.6.1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského 

majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. Sbírka zákonů a nařízení 
v 

republiky Ceskoslovenské, částka 7 ze dne 23.6.1945 
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7.3 Postoj k německé menšině 

Vypjaté nacionalistické nálady v poválečné společnosti se odrážely i v postojích 
v 

politických stran k otázce německé menšiny v Ceskoslovensku. Již v Košickém vládním 

programu politické strany schválily uplatnění principu kolektivní viny Němců za rozpad 
v 

Ceskoslovenska a rovněž vyjádřily souhlas s odsunem německé menšiny. V VIII. bodu tohoto 

dokumentu však bylo jasně stanoveno, že nebudou postihováni Němci a Mad'aři, kteří zůstali 
v 

loajální Ceskoslovenské republice. Dění v následujících měsících však tomuto ujištění nedalo 

za pravdu. Politici český nacionalismus naopak podpořili. Jako příklad za všechny lze uvést 

vládní prohlášení pronesené Klementem Gottwaldem ll. května 1945, jež formuluje poměr 

k Němcům slovy: "Němce a Mad'ary, kteří se tak těžce prohřešili proti našim národ-lim a 

republice, budeme považovat za zbavené státního občanství a přísně je potrestáme. Národní 

výbory nechť začnou s tím hned". Ve snaze rozšířit svůj vliv mezi obyvateli se politické 

strany "daly nést vzedmutou nacionální vlnou" .65 Tímto postojem umožnilo vedení státu 

volný průběh dění v pohraničí, kde se vedle krádeží německého majetku a násilí páchaného na 

Němcích rozběhl divoký odsun. V době od června 1945 do konce téhož roku bylo v jeho 
" rámci z ústeckého okresu vysídleno asi 30 000 Němců. Vloha usměrňovat negativní důsledky 

rozníceného nacionalismu byla plně přenechána národním výborům, jež se formou vyhlášek 

snažily vnést do živelného dění pořádek a organizovanost. 

Souhlas s organizovaným odsunem a toleranci k divokému odsunu tedy projevily všechny 

politické strany NF. Při prosazování odsunu si nejaktivněji počínali komunisté, kteří obsadili 

instituce řídící osídlování pohraničí a přidělování konfiskovaného majetku.66 Nelze však 

pominout postoj národních socialistů, kteří byli v letech 1945-1946 spolu s komunisty 

nejnacionalističtější a nejslovanofilštější politickou silou v Československu.67 Postoj 
" v 

komunistů vůči odsunu na 1. krajské konferenci strany jasně vyjádřila zástupkyně VV KSC 
v 

Marie Svermová, když prohlásila, že "z republiky odstraníme nejen všechny Němce, ale také 

ty, kteří jim pomáhali, jakož i všechny zrádce".68 Jedním z bodů rezoluce, přijaté účastníky 

této konference, byla také žádost, aby odsun Němců, přerušený v důsledku rozhodnutí 

Postupimské konference, organizovaně pokračova1.69 Podobně byly o čtvrt roku později 

65 KAPLAN Karel, Pravda o Československu, s. 136 
66 KAPLAN Karel, Nekrvavá revoluce, Praha 1993, s. 37 
67 v 

RUPNlK Jacques, Dějiny komunistické strany Ceskoslovenska: od počátků do převzetí moci, Praha 2002, 
s. 196 

68 Rudý sever, 11.8.1945, s. 1 
69 

Předvoj, 11.8.1945, s. 1 
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vítány zprávy o brzkém obnovení evakuace Němců.7o Podněcováním československého 

nacionalismu a k obnovení odsunu se na íJstecku vyznačoval především komunistický 

týdeník Sever. Z obsahu článků v něm otištěných lze uvést naph1<:lad stížnosti na drzost, 

agresivitu a lenost Němců, na skutečnost, že si schovávají majetek podléhající konfiskaci a 
v 

vracejí se pro něj přes hranice atp. Radou obvinění bylo Němcům na základě příslušnosti k 

národnosti přiřknuto mnoho negativních vlastností. 

Německá národnostní menšina ovšem nebyla homogenní a jednoznačně definovanou 

skupinou, k níž by bylo lze zaujmout jasné všeobecně platné stanovisko na základě principu 

kolektivní viny. V mase Němců bylo především třeba rozlišovat německé antifašisty a členy 

smíšených česko-německých manželství. 
v 

Smíšená manželství byla fenoménem spojeným se starousedlíky, Cechy, kteří v pohraničí 
v 

žili již před druhou světovou válkou. Postavení Cechů z pohraničí bylo od roku 1938 krajně 
v 

nezáviděníhodné jak v Sudetách připojených k Německu, tak i v Ceskoslovensku či 

pozdějším protektorátu. Vobou oblastech byli příslušníci těchto rodin považováni za 
v 

nevítané. Po podepsání mnichovské dohody se řada ústeckých Cechů narychlo rozhodla 

s nejnutnějším vybavením prchnout před útlakem ze strany Němců do vnitrozemí. Politické 
" prezidium v Praze ale 1. října 1945 vydalo nařízení československé posádce v Ustí nad 

Labem, "že musí za každou cenu zabránit útěkům českého obyvatelstva do vnitrozemí. Mnohé 

české rodiny, poté co byly odmítnuty ve vnitrozemí, se opět vracely do Ústí. ,,71 Vřelého přijetí 

se nedostalo ani českým hraničářům, kteří se ve vnitrozemí usadili. Jak z vlastní zkušenosti 

jeden z nich po válce vypovídal, bylo jim spíláno, "že se měli s těmi Němci srovnávat, že 

okrádají ostatní o práci a že jsou zbyteční vyŽírači. ,,72 Někteří Češi na Ústecku zůstali 

z vlastního rozhodnutí. Důvody k tomu měli různé, měli zde živnost či majetek, jehož se 

nechtěli vzdát, vázaly je k domovu phouzenské vztahy, či uposlechli výzvy československé 

vlády, aby zůstali v obsazeném pohraničí a udrželi zde hospodářskou a národnostní državu. 

Po dobu okupace vÚstí nad Labem žilo asi 2000 Čechů, většinou v předměstských čtvrtích. 73 

Po skončení války se stal kladný poměr členů smíšených rodin k vlasti a práva z toho 
v v 

vyplývající předmětem sporů. Rada novousedlíků si osvojila zjednodušený názor, že Ceši, 

kteří přečkali válku v Sudetách či mají za partnera příslušníka německé národnosti, jsou 
v 

oproti Cechům z Protektorátu méně národně spolehliví. Postoj místních zástupců politických 

70 Sever, 26.2.1946, s. 4 
-' -'-' 

KAISEROVA Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny lněsta Ustí nad Labem, Ustí nad Labem 1995, 71 

s. 200 
72 AMÚ, fond ONV 1945-1986, KT 62, Hraničáři - sdružení starousedlíků, projevy a manifestace (řešení 

73 
smíšených manželství) 

" ,,-' 
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stran vůči smíšeným manželstvím byl chaotický a nebylo proto výjimkou, když žádali 

zemský národní výbor, vládu či ministry o vyjádření jejich názoru. Z nepřehledných 

společenských vztahů v pohraničí vykrystalizovaly spory mezi starousedlíky a novousedlíky. 
" Záležitosti, které starousedlíky trápily, lze vyčíst z obsahu petice, kterou v U stí nad 

Labem 7. dubna 1946 přijalo Sdružení hraničářů-starousedlíků. Setkání se účastnily delegace 

z řady pohraničních okresů a přijatá petice byla adresována československé vládě. 

Nejdůležitější z šesti předložených požadavků bylo: 

1) Vydání vyhlášky k provedení § 3 dekretu č. 33/1945 Sb.74 umožňujícího německým 

mužům českých žen žádat o vrácení státního občanství. Doposud totiž český manžel dával 

rodině český charakter, zatímco česká manželka nikoli. 

2) Vydání vládního nařízení podle § 2 odst. 2 dekretu č. 108/1945 Sb., jímž byl majetek 

německých osob ze smíšeného manželství vyňat z konfiskace. Ve většině případů byl totiž 

majetek získán společnou prací a nelze určit, zda ho získal český či německý člen rodiny. 

Za okupace byl německý člen rodiny často jen formálním vlastníkem majetku, protože 

český člen rodiny toto právo pozbyl a takto byl majetek chráněn před německými úřady. 

3) Majetkové posuzování německých členů smíšené rodiny alespoň takovým způsoben, 

jakým jsou posuzováni antifašisté.75 

" Rada ONV Ustí nad Labem v reakci na požadavky petice jednohlasně rozhodla vyjmout 

německé muže českých žen z opatření proti Němcům a poskytnout jim české potravinové 

lístky. Bylo jim přiznáno právo nenosit bílou pásku, zúčastnit se českého kulturního dění a 

pro příště jim nestrhávat z platu jako dosud 20% za předpokladu, že se naučí česky, 

přizpůsobí se nynějším poměrům a na veřejnosti budou vystupovat jako Češi.76 Postavení 

německých mužů ze smíšených manželství se tedy mělo posunout směrem ke zrovnoprávnění 
v 

s Cechy nehledě na to, zda byl antifašistou či nikoliv. Přijaté rozhodnutí napomohlo ke 

konsolidaci postavení partnerů ze smíšených manželstvÍ. 

Zajímavá je skutečnost, že po přijetí výše zmíněného rozhodnutí ve věci smíšených 

manželství rada ONV žádala zástupce tisku, aby občanům vysvětlili dosah opatření a 

stanovisko ONV podpořili. Domnívám se, že jde o ilustrativní příklad situace, kdy ve 

společnosti podněcovaný nacionalismus a zjednodušený náhled na Němce podkopávaly snahu 

národních výborů postupovat v záležitostech Němců citlivě a udržovat klid mezi obyvateli. 

74 Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33 ze dne 2.8.1945 o úpravě československého státního občanství 
osob národnosti německé a mad'arské. Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, částka 17 ze dne 
10.8.1945 

75 AMÚ, fond ONV Ústí nad Labem 1945-1986, krabice KT 62, složka Hraničáři - sdružení starousedlíků, 
projevy, manifestace (řešení smíšených manželství) 
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Měl-li bych hodnotit postoj socialistických politických stran k otázce smíšených 

manželství na základě článků v místním tisku, zněl by můj závěr v tom smyslu, že ze všech tří 

socialistických stran zaujímali nejsmířlivější postoj sociální demokraté. V komunistickém 

Severu byly několikrát otištěny dopisy čtenářů, kteří tvrdili, že útlak, kterému byli po 
v 

Mnichovu vystaveni Ceši v pohraničí, nebyl tak velký, aby museli zradit svou vlast 

přihlášením se k německé národnosti, 77 či že Češi, kteří zůstali v pohraničí, nezradili kvůli 

nátlaku vyvíjenému Němci, ale z touhy po zisku a židovském majetku.78 Československé 

vlastenectví a tvrdý postoj vůči Němcům a příslušníkům smíšených manželství akcentuje i 
-' 

Svobodné slovo Ustecka, ovšem méně štvavou formou. Kupříkladu v reakci na rozhodnutí 
-' 

rady ONV Ustí nad Labem vyjmout německé muže českých žen z opatření proti Němcům 
v v 

autor jednoho článku píše, že by Ceši měli být při výběru Němců, kteří v Ceskoslovensku 
v v 

mohou zůstat, opatrní. Ze by si Cešky měly volit, zda upřednostní manžela, nebo vlast a že by 

měly i ony nejdříve prokázat, zda se i během manželství vždy cítily být Češkami?9 

Smířlivější tón zaznívá z řádků sociálně demokratické Nové doby, kde se autoři několika 

článků příslušníků smíšených manželství zastávají. 

Na přelomu války se antifašisté v místech, kde bylo málo českého obyvatelstva, zpočátku 

podíleli i na utváření nové správy. Byli členy a spolupracovníky revolučních národních 

výborů. Změnu přinesla směrnice ministerstva vnitra vydaná 19. května 1945, jež stanovila, 

že členy národních výborů se mohou stát pouze českoslovenští občané slovanské národnosti. 

Na základě této direktivy byli němečtí antifašisté při zakládání správních komisí zpravidla 
v 

nahrazeni Cechy. Mezi německé antifašisty se řadili především předváleční členové 

komunistické a sociálně demokratické strany, a proto byla otázka jejich osudu spjata zvláště 

s těmito dvěma politickými stranami. Veřejné mínění však mezi německými antifašisty a 

ostatními Němci zpravidla nečinilo příliš velké rozdíly, a tak by podpora plného 

zrovnoprávnění antifašistů s občany československé národnosti pro obě strany znamenala 

ztrátu vlasteneckého renomé. V atmosféře rozjitřeného československého nacionalismu a 

nepřátelství vůči všem Němcům a při neznalosti češtiny se řada německých antifašistů 
v 

rozhodla z Ceskoslovenska odejít. Jen malá část využila možnosti, kterou jim dal dekret č. 
v 

33/1945 Sb., zažádat si o československé občanství,. Vedení KSC s tímto řešením vyjádřilo 
v 

souhlas a během léta 1945 ústřední výbory KSC a KSN (Komunistická strana Německa) 

sjednaly zásady organizovaného přesídlení antifašistů-komunistů do Německa. V říjnu 1945 

byly zahájeny jejich transporty do Saska. Na základě výnosu ministerstva vnitra ze dne 26. 

77 

78 

79 
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Tamtéž, 9.4.1946, s. 

/ 

Svobodné slovo U stecka, 21.4.1946 

34 



listopadu 1945 o vysídlení německých antifašistů do sovětské okupační zóny měly okresní 

sekretariáty KSČ a ČSSD ve spolupráci s veřejnými orgány zajišt'ovat přípravu 

k vystěhování. V roce 1945 odešlo 1019 německých antifašistů z ústeckého okresu do 

sovětského okupačního pásma v Německu. V roce 1946 je následovalo 1756 antifašistů

komunistů do sovětského okupačního pásma a 1552 antifašisté-sociální demokraté do 

amerického pásma.8o 

80 RADVANOVSKÝ Zdeněk, Konec česko-německého soužití v ústecké oblasti 1945-1948, Ústí n. L. 1997, s. 
80-87, 144 
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8. Volební programy a předvolební ka:mpaně stran NF 

8.1 KSČ 

Program, se kterým šli komunisté v ústeckém politickém kraji do květnových voleb, byl 

připraven již v prosinci 1945. Programové body vycházely především z úkolů, jež stanovil již 

Košický vládní program a jež bylo třeba dořešit. Na ně pak navazovaly dílčí požadavky a 

sliby -'v -' vznasene delegáty na předsjezdových konferencích, které reagovaly na 

specifické obtíže, s nimiž se obyvatelé této oblasti doposud potýkali. 

Podobně jako národní socialisté a sociální demokraté žádali komunisté dokončení odsunu 

Němců. Slibovali založení nových dětských školek a jeslí, podporu rozvoje školství a 

přidělení konfiskované půdy, živností a domů do soukromých rukou. Požadovali připojení 

menších a středních průmyslových podniků k národním podnikům, sjednocení tělovýchovy 

zákonnou cestou, odstranění nedostatků v očistě veřejného života, prodloužení účinnosti 

dekretu o národní cti, zestátnění velkoobchodů, decentralizaci správy a pojetí župních 

národních výborů do nové ústavy republiky. Nabízeli definitivní vyřešení bytových problémů, 
-' v 

které dlouhodobě tížily především bombardováním poškozené Ustí nad Labem. Zenám 

slibovali zlepšení jejich sociálního postavení zapojením do pracovního procesu. Vedle těchto 

programových bodů byla na předsjezdových konferencích vznesena řada dalších dílčích 

požadavků. 

Komunistická předvolební kampaň začala v lednu 1946, řada připravených akcí se ale 

rozběhla až na přelomu února a března 1946. Od jejího počátku byla pořádána řada 
v 

stranických konferencí, jež prostřednictvím přijatých rezolucí propagovaly program KSC a 

zároveň demonstrovaly organizovanost a sílu strany. Sérii konferencí započaly konference 

delegátů ze závodů a obcí, na něž časově navázaly okresní a posléze krajské konference. 
v 

Vyvrcholením se stal VIII. sjezd KSC. 

Během předvolební kampaně komunisté využili celou škálu forem stranické agitace. 

Kromě běžných způsobů, kam lze zařadit vylepování plakátů, agitaci v tisku, veřejné projevy, 

konference zájmových skupin (zemědělci, lékaři, živnostníci) atd., komunisté organizovali 

řadu specifických akcí. Vysílali pracovní brigády za účelem odklízení trosek po 

bombardování, pomoci rolníkům, dolování, úklidu veřejných zařízení. Dobrovolné švadlenské 
" kroužky příslušnic KSC jezdily do vesnic, kde venkovanům spravovaly staré oblečení a šily 

nové.81 

81 Sever, 22.5.1946, s. 6 
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" Na upevnění pozic komunistů mezi obyvateli Ustecka měl vliv zvláště jejich postoj 
v 

k národním správcům. Cást konfiskovaného majetku sice již byla v roce 1945 znárodněna, ale 

osud velké části podniků ještě nebyl rozhodnut. Národní správci tak byli ponecháni 

v nejistotě, zda spravovaný majetek získají, či nikoli. Komunisté si tuto skutečnost velmi 

dobře uvědomovali a využili ji, když v rámci předvolební kampaně vznesli požadavek 

urychleného převedení drobných a středních majetkových podstat, především obchodů, 

živností a rodinných domků, národním správcům, kteří úspěšně prošli revizí, bez 

přidělovacího řízení přímým prodejem. 82 Odmítnutí navrhovaného postupu ostatními 

politickými stranami s odůvodněním, že protiřečí znění dekretu č. 108/1945 Sb., který určuje 

předání konfiskovaného majetku prostřednictvím přídělového řízení, komunisté využili 

k očerňování ostatních politických stran a prezentování sebe sama jako jediného obhájce 
v 

zájmů národních správců. V průběhu volební kampaně živnostenské odbory orgánů KSC 

v pohraničních městech rovněž uspořádaly sérii shromáždění národních správců. Na nich 
v 

komunističtí funkcionáři posluchačům oznámili ztroskotání iniciativy KSC na odporu 

ostatních stran a s národními správci poté jednali o údajných škodách, jež způsobilo 

oddalované předání konfiskovaného majetku do rukou soukromníků. Závěrem těchto schůzí 

účastníci přijali rezoluce žádající urychlení přídělu, které zaslali vládě, osidlovacímu úřadu a 

ústředí politických stran.83 V rámci úsilí o získání podpory živnostníků byla v Ústí nad Labem 
v 

7. dubna uspořádána krajská a okresní konference živnostníků KSC, na nichž referenti 
v 

zdůraznili úsilí KSC o dosažení právní jistoty národních správců. Zájem strany o zlepšení 

postavení národních správců pak byl v obou případech proklamován volbou krajské a okresní 

živnostenské komise KSČ a zřízením poradny pro živnostníky.84 

" NaUstecku, jako koneckonců v celém pohraničí, byla situace v zemědělství ve srovnání 

s vnitrozemím odlišná. Ve vnitrozemí byl boj politických stran o venkovské voliče spjat se 

snahou ovládnout tradiční výspu agrárníků, kteří byli po válce, podobně jako jiné 

prvorepublikové pravicové strany, zrušeni. Avšak čeští osídlenci, hospodařící v pohraničí na 

poli, povětšinou nepatřili k tradičním stoupencům pravicových stran. Podobně jako ostatní 

národní správci pocházeli z nižších společenských vrstev a pokud se již dříve živili 

zemědělstvím, patřili k zemědělským dělníkům, domkářům či menším rolníkům, jež 

inklinovali k levicovým stranám. Svým odchodem do pohraničí sledovali zisk kvalitnější 

půdy, většího výměru, než měli dosud, nebo prostě jen plochy, kde by si mohli hospodařit na 

82 RADVANOVSKÝ Zdeněk, Konec česko-nělneckého soužití v ústecké oblasti 1945-1948, Ústí n. L. 1997, 
s. 155 

83 Sever, 7.5.1946, s. 4 a 22.5.1946, s. 3 
84 Tamtéž, 16.4.1946, s. 6 
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svém. Lepší výchozí pozice pro získání jejich podpory měli komunisté. Obsadili post ministra 

zemědělství, centrální úřady usměrňující konfiskaci a příděl půdy a zajistili si silné pozice 

v rolnických komisích, které vypracovávaly přídělové plány konfiskované půdy, jež 

v poslední instanci schvalovalo ministerstvo zemědělství. Podobný postup komunistů lze 
" vysledovat i v ústeckém okrese. Při ustavování správních orgánů na Ustecku komunisté 

prosadili své zástupce na místa předsedy zemědělské komise okresního i místního národního 
" v 

výboru U stí n. L. I v čele okresní rolnické komise stál v březnu 1946 představitel KSC. Ve 

stranickém tisku dávali komunisté svůj zájem o zemědělce najevo poskytováním prostoru 

jejich stížnostem. Svou podporu jim například vyjádřili sérií článků, jež vyšla v krajském 
v 

orgánu KSC v průběhu ledna a února 1946, kde byl podroben kritice rozdíl mezi výkupními a 

prodejními cenami zemědělské a živočišné produkce. Autoři v souladu s programem strany 

hledali vinu v přebujelém úředním aparátu a v nenasytnosti velkoobchodníků.85 

V lednu 1946 komunisté započali agitaci mezi zemědělci formou rozdávání půdních 

dekretů. Podle názoru ministerstva zemědělství byla přidělením dekretu rolníkovi předána 

půda, kterou doposud spravoval, do soukromého vlastnictví. Ostatní politické strany ovšem 

předávání dekretů napadly jako předvolební agitaci. Poukazovaly především na fakt, že " ... na 

základě těchto dekretů nelze půdu zapsat jako vlastnictví obdarovaných do pozemkových 

knih. ,,86 Komunisté kritiku na adresu dekretů odmítali a v Severu ji označili za zlehčování 

autority lidově demokratické republiky z agitačně-stranických důvodů. 87 

". 

Na Ustecku proběhla slavnost u ph1ežitosti prvního odevzdání Němcům zkonfiskované 

půdy do soukromého vlastnictví českých zemědělců 6. ledna 1946 v obci Březí. 88 22. dubna 

se uskutečnila další velká slavnost ve Stadicích a 30. dubna bylo slavnostním předáním 
-' 

posledních dekretů ve Strážkách předávání dekretů v ústeckém okrese ukončeno. Na Ustecku 

bylo do té doby předáno celkem 1396 dekretů. 89 U jejich předávání byli zpravidla přítomni 
v 

představitelé KSC - ing. Jiří Koťátko, sekční šéf ministerstva zemědělství zastupující ministra 
v 

Duriše a předsedkyně ONV Marie Vobecká. 

Počátkem dubna začali komunisté na podporu svého zemědělského programu vysílat na 

venkov pracovní brigády, aby zde spravovaly zemědělské nářadí a stroje. Sestavovány byly ze 

zaměstnanců průmyslových podniků či dílen. Ostatními politickými stranami byla tato forma 

pomoci kritizována jako "levná" forma agitace. A to i ve smyslu finančním. V tomto ohledu 

bylo poukazováno na mrhání benzinem a nedovolené užívání nářadí a spotřebního materiálu 

85 Tamtéž, 22.1.1946, s. 3; Tamtéž 5.2.1946, s. 2; Tamtéž 12.2.1946, s. 2 
86 Nová doba, 17.5.1946, s. 4 
87 Sever, 2.5.1946, s. 1 
88 Tamtéž, 7.1.1946, s. 1 
89 Tamtéž, 7.5.1946, s. 4 
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znárodněných podniků. Komunisté se bránili, že nejde o formu agitace, že organizováním 

brigád přispívají k budování republiky i k jednotě národa, neboť dochází ke sblížení dělníků a 

rolníků. "Hospodářský efekt akce byl minimální, politicky však velký. ,,90 

Komunistická agitace měla mezi národními správci zemědělské půdy úspěch především 

pro svou konkrétnost - jasně vymezené úkoly, brigády na pomoc zemědělcům, vyjádření 

ochrany zájmů malorolníků předáním hmatatelných dekretů. Ve srovnání s komunistickým 

zemědělským programem byl akční program jejich největšího volebního rivala, národních 

socialistů, v řadě bodů abstraktní a doprovodná agitace se víceméně omezovala na stránky 

v tisku a veřejné projevy. Z programu národních socialistů pro ilustraci uvádím např. podporu 

výběru uchazečů o konfiskovanou půdu na základě věcných hledisek, podporu scelování 

půdy, zajištění, aby zemědělská půda zůstala v rukou výkonných zemědělců, podporu 

družstevnictví. 91 

S vyvrcholením volební kampaně v květnových dnech se stranická agitace KSČ pod 

rouškou úsilí o očištění lidosprávy zvrhla v osobní útoky na představitele národních 
'" 

socialistů. Místopředseda ONV Jan Nevečeřal a člen okresní odvolací komise JUDr. Cestmír 
v 

Strejl byli obviněni, že, přestože oběma bylo údajně odejmuto osvědčení o národní 
v 

spolehlivosti, vykonávají zodpovědné funkce. Clen zemědělského referátu František Firuněk 

byl pro změnu označen za kolaboranta, bývalého agrárníka a zbytkového statkáře.92 Kritika se 

nevyhnula ani lidovcům. Jejich představitel Karel Pelc byl slovně napaden, že vykonává 
~ 

funkci tajemníka strany v Ustí nad Labem, přestože prý v minulosti žádal o poskytnutí 

německé státní příslušnosti. 

8.2 Ostatní politické strany 

Národní socialisté se v kampani stavěli za bezpodmínečné vystěhování Němců, včetně 

antifašistů. Podporovali družstevnictví, ale odmítali jednostranné zvýhodňování družstevního 

podnikání. Hlásili se k socializaci a znárodnění průmyslu, do jehož čela žádali umístění 

odborníků. Propagovali ochranu drobných řemeslníků a živnostníků, jejichž podnikavost 

chtěli zvýšit poskytnutím lehce dosažitelných úvěrů. Zemědělský program národních 

socialistů jsem již nastínil v předchozí podkapitole, proto se k němu již nebudu vracet. Ve 

veřejných projevech národně socialistických funkcionářů vedle programových bodů zazněla 

na adresu komunistů také slova odporu k totalistickým metodám. Byla především dávaná do 

90 KAPLAN Karel, Nekroavá revoluce, Praha 1993, s. 60 
91 HARNA Josef Ceď.), Politické programy českého národního socialismu, Praha 1998, s. 228-229 
92 Sever, 2.5.1946, s. 4; Tamtéž, 22.5.1946, s. 3 

39 



souvislosti s děním v továrnách, kde údajně závodní rady ovládané komunisty překračovaly 

své pravomoci a zkoumaly politickou příslušnost svých zaměstnanců a žadatelů o práci. 
" Několik dní před uskutečněním voleb Svobodné slovo Ustecka v odpovědi na osobní 

v 

výpady ze strany KSC otisklo článek, v němž vystavilo kritice nejmenované zástupce této 

strany v národních výborech. Podle slov autora článku bylo pět předsedů MNV či MSK 
" (místní správní komise) na Ustecku trestně stíháno pro svou nezákonnou činnost. Z tohoto 

" v 

článku je zajímavá hlavně zmínka o jistém místopředsedovi MNV Ustí n. L. za KSC, "který 

byl udán vlastní manželkou pro spolupráci s gestapem a pro členství v SA oddílech ... ".93 Tyto 
v 

a další pisatelova slova o tvrzení KSC, že celá aféra byla vyřešena ve spolupráci s SNB, 

nepřímo dokládají, že oním neznámým byl zřejmě míněn Emil Homér. 
v 

Určitou dvojakostí se vyznačovala předvolební kampaň CSSD. V reakci na opakovaná 

prohlášení národních socialistů a obavy některých občanů, že jsou pouhou filiálkou 

komunistů a po volbách se s nimi sloučí, snažili se sociální demokraté vůči komunistům 

vymezit. V tomto smyslu odsuzovali výstřelky jednotlivých komunistů a prezentovali sebe 

sama jako smířlivý střed mezi levicí a pravicí. Zároveň se hlásili ke spolupráci se všemi 

stranami NF a zvláště se při mykali ke komunistům. V proslovu proneseném v Ervěnicích na 

Teplicku popsal ministr Bohumil Laušman pozici sociálních demokratů v NF slovy: 

" ... chceme důsledně provádět politiku národní fronty, ale zachováváme přitom svou 

naprostou neodvislost a samostatnost ... prohlašujeme zároveň, že se nikým nenecháme 

odradit od spolupráce s komunisty - ani těmi soudruhy zjejich řad, kteří tu a tam uplatňují 

metody, kteréjsou v naprostém rozporu s linií vedení KSČ ".94 

Sociální demokraté podporovali odsun Němců s výjimkou antifašistů a členů smíšených 

rodin, mechanizaci venkova v pohraničí, odstranění zbytečných meziobchodů, žádali 

provedení dislokace průmyslu takovým způsobem, aby nebylo ochromeno průmyslové 

pohraničí,. Některé požadavky sociálních demokratů se shodovaly s komunistickými a 

částečně vyplývaly ze závazků socialistického bloku: sjednocení tělovýchovy, rychlé 

převedení živností, obchodů a zemědělské půdy v pohraničí do soukromého vlastnictví a 

očištění lidosprávy v pohraničí. Z partnerů v NF sociální demokraté kritizovali národní 
v v v 

socialisty za vystoupení ze SCM a šíření tvrzení o blízkém sloučení CSSD a KSC. Kritickými 

slovy častovali rovněž komunisty za agresivní předvolební agitaci. 

Lidovci do voleb vstoupili s programem podpory průmyslového podnikání, podpory 

stavební obnovy a řešení bytové krize za vzájemné pomoci všech politických stran. Jejich 

93 

94 

,-

Svobodné slovo Ustecka, 24.5.1946 
Nová doba, 8.2.1946, s. 1 
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" předvolební kampaň na Ustecku však v porovnání s aktivitou ostatních politických stran 

nedosáhla výraznějšího ohlasu. 
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9. Květnové volby 1946 

'" Volby do UNS (ústavodárné Národní shromáždění) byly vypsány na 26. května 1946. 
~ ~ 

V celorepublikovém měřítku získali komunisté 38% hlasů, CSNS 18,3% , CSL 15,6% a 
~ 

CSSD 12%. V ústeckém volebním okrese se voleb zúčastnili 42 532 voliči. Jejich hlasy 

rozhodly o výrazném vítězství komunistů. KSČ získala 55% hlasů (23 338 hlasů), ČSSD 

20,3% (8 635 hlasů), ČSNS 19,4% (8 218 hlasů) a ČSL 4,7% (2011 hlasů). Komunisté 

obdrželi nadpoloviční většinu hlasů ve všech okresech ústeckého volebního kraje s výjimkou 

okresu Teplice-Šanov, kde jim vyjádřilo podporu jen 46% voličů.95 

Z volebních výsledků lze odvodit hned několik poznatků. Nadpoloviční většina hlasů 
'" zajistila komunistům mocenský monopol v samosprávě ústeckého okresu i města Ustí nad 

'" Labem. Oproti celostátním výsledkům měli na Ustecku silné postavení sociální demokraté, 

kteří se v počtu hlasů posunuli na druhé místo. Naopak velmi slabé postavení 

charakterizovalo lidovce. Poměr hlasů získaných národními socialisty se v poměru 

k celostátnímu výsledku ukázal být mírně nadprůměrný. 

'" Komunisté ve volbách zvítězili v 87 obcích z 88 obcí na Ustecku. Jen v obci Strádov 

zvítězili sociální demokraté. V obci Mnichov komunisté získali 100% hlasů, tedy důvěru 

všech 58 voličů. Podobná čísla lze najít i v jiných obcích, kupříkladu v Lysé pro komunisty 

nehlasoval jen jeden volič z celkového počtu 42 zúčastněných. 

Jak se k výsledkům voleb stavěli představitelé politických stran? Jak je patrné z tisku, 

komunisté pohlíželi na konec parity v národních výborech, kde " ... lidová, či nár. socialistická 

strana uplatňovala ... rovnoměrné zastoupení, ač za ní stál zcela malý počet, ne-li zlomek, 

z obyvatelstva obce" ,96 s pocitem zadostiučinění. 

Sociální demokraté byli s výsledky voleb velmi nespokojeni. Nižší složky strany 
~ 

nejčastěji reagovaly kritikou bezvýhradné spolupráce s KSC a žádostmi o odstoupení Zdeňka 

Fierlingera, jakožto představitele této politiky, z čela strany.97 Pokud s podobnými požadavky 
~ 

přicházeli i funkcionáři CSSD v ústeckém okrese a kraji, byly pravděpodobně drženy pod 

pokličkou a vyjadřovány interní cestou, protože se na stránkách krajského orgánu neobjevily. 

Hlubší a v porovnání s ostatními méně emotivní zamyšlení nad výsledky voleb na 

stránkách Nové doby prezentoval Dr. Kadlec. Ten mezi zdroje volebního neúspěchu zařadil 

95 Jde o obecný trend, který se projevil i v dalších lázeňských městech a jejich okresech v pohraniČÍ, jmenovitě 
v Karlových Varech, Mariánských lázních a Jáchymově. 

96 Sever, 4.6.1946, s. 1 
97 

KAPLAN Karel, Pět kapitolo únoru, Brno 1997, s. 173 
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pozdní organizování strany, v důsledku čehož "mnozí sociální demokraté byli již 

organizováni u komunistů, když se náš stranický aparát začal teprve rozbíhat", velkou 
'" podobnost politické linie strany s programem KSe a nedostatečné odsouzení častých 

výstřelků či pohrůžek neukázněných představitelů KSČ, k němuž měla strana vzhledem 

k demokratickým zásadám, jež prosazuje, přistoupit. 98 Po volbách sociální demokraté 

výrazněji než dříve vystupovali samostatně a vymezovali se na jedné straně vůči komunistům 

a na straně druhé vůči národním socialistům. 

Národní socialisté byli výsledkem voleb zklamáni podobně jako sociální demokraté. 

Vítězství komunistů považovali především za důsledek poválečné revoluční situace a 
'" agitačního využívání vládního programu. Mezi úkoly, jež si ústřední výbor es NS vytyčil na 

základě volebního neúspěchu, patřilo rozšíření počtu členů, uplatnění síly druhé největší 

strany v mocenských a řídících institucích a působení jako hlavní síla proti komunistickému 

úsilí o monopol moci.99 Vzhledem k mocenským poměrům v ústecké samosprávě bylo 
~ 

uplatnění druhého bodu na Ustecku téměř nemožné. Plnění prvního bodu odráží články ve 
~ 

Svobodném slově Ustecka, kde se ve srovnání s předvolebním obdobím objevuje větší 

množství zmínek o zakládání a schůzích výborů strany. Podněcování práce v dobrovolných 

brigádách a na plnění dvouletky lze interpretovat jako snahu o získání nových členů. Proti 

úsilí komunistů o dosažení mocenského monopolu národní socialisté působili tištěním článků 
~ 

kritizujících poměry v národních výborech na Ustecku a zneužívání úřední moci některými 
'" zástupci KSe v orgánech samosprávy. 

U lidovců po volbách propukla vnitrostranická krize, v níž se vyhrotily spory mezi 

skupinou kolem poslankyně Heleny Koželuhové, která žádala posunutí strany doprava a 

aktivní protikomunistickou politiku, a stoupenci Jana Šrámka. loo Ohlas těchto střetů 

v ústeckém okrese potažmo kraji ale nejsem schopen dokumentovat. V chování jejich 

zástupců v ústeckém okresním a místním národním výboru lze vysledovat pouze úzkou 

spolupráci s představiteli národních socialistů. Vzhledem k dlouhotrvajícím obtížím 

s vytvářením organizační sítě ústečtí představitelé lidovců těžko mohli doufat v dosažení 

volebního úspěchu, a tak u nich nepředpokládám stejnou míru zklamání, jaká se objevila u 

sociálních demokratů. 

98 Nová doba, 7.6.1946, s. 2 
99 KAPLAN Karel, Pět kapitolo únoru, Brno 1997, s. 181 
100 Tamtéž, s. 168-169 
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10. Povolební zlllěny ve složení okresní a IllÍstní salllosprávy 

~ 

Vliv voleb do UNS se neomezoval pouze na obsazení poslaneckých míst v ústavodárném 

Národním shromáždění. Podle vládního nařízení č. 120/1946 Sb. IOI a směrnice ministerstva 

vnitra z 6. června 1946 č. B-2541-6/6-46-1II2 bylo uskutečněno ustavení obnovených 

národních výborů. 

Schůze obnoveného pléna ONV se sešla 3. července. Bez námitek bylo přijato rozdělení 

36 mandátů provedené okresním volebním výborem. Mandáty byly rozděleny následovně: 
v v """ 'V 

KSC 20 mandátů, CSSD 7 mandátů, CSNS 7 mandátů, CSL 2 mandáty. Na základě směrnic 
v 

ministerstva vnitra byla zřízena volební komise. Poté bylo vyhlášeno sdružení stran CSSD, 

ČSNS a ČSL. Toto sdružení pak uplatnilo nárok na místo prvého místopředsedy. Když 

komunisté prohlásili, že se tímto sdružení stran vyloučilo z volby dalších členů předsednictva, 
v v 

vystoupili s nesouhlasem zástupci CSSD a CSL, kteří požadovali právo volby prvního i 

třetího místopředsedy. Po hádce, týkající se výkladu příslušných směrnic ministerstva vnitra, 

komunisté provedli volbu druhého a třetího místopředsedy sami. Návrh sociálně 
v 

demokratického zástupce ing. Hoška, aby se prvním místopředsedou stal člen CSSD a třetím 
v 

člen CSNS, byl většinou hlasů zamítnut. Komunisté jednomyslně zvolili předsedkyní Marii 

Vobeckou, druhým místopředsedou Dr. Prchala a třetím Antonína Týce. Sdružení stran 

zvolilo prvním náměstkem sociálního demokrata Aloise Jůzu. Ještě téhož roku ale došlo ke 

změně a komunista Antonín Týc byl v předsednictvu ONV nahrazen národním socialistou 

Janem Loučkou. Převahu si však komunisté v předsednictvu udrželi, protože při vyrovnaném 

hlasování rozhodoval hlas předsedy. 

Následně proběhly volby dalších osmi členů rady - její stranický profil vypadal 

následovně: 7 komunistů, 1 lidovec, 2 sociální demokraté a 2 národní socialisté. Komunisté 

tímto měli při rozhodování rady zajištěnou výraznou převahu. Z dvanácti komisí, 

odhlasovaných na schůzi, komunisté obsadili sedm a sdružené strany pět. Jak je z přílohy č. 3 
v 

patrné, řada důležitých komisí byla sdružena. Představitelé KSC si tak zřejmě chtěli zajistit 

jejich vedení. 102 

Schůze obnoveného pléna MNV se sešla 3. července 1946. Rozdělení 48 mandátů nově 
v v v 

ustaveného MNV bylo přijato v této podobě: KSC 26 mandátů, CSSD 10 mandátů, CSNS 10 
v 

mandátů, CSL 2 mandáty. Při volbě předsednictva a rady MNV jako opora komunistů nadále 

101 Vládní nařízení č. 120 ze dne 27.5.1946 o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do 
ústavodárného Národního shromáždění. Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, částka 52 ze 
dne 6.6.1946 

102 AMÚ, fond ONV Ústí nad Labem 1945-1986, KT 1, Zápis ze schůze pléna ONV 3.7.1946; Rozdělení 
funkcí v obnoveném ONV blíže znázorněno v příloze č. 3 
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působili sociální demokraté. Národní socialisté vytvořili sdružení s lidovci a nárokovali si 

post druhého náměstka. Tím ztratili možnost podílet se na volbě předsedy a dalších dvou 
v v 

náměstků. Předsedou MNV byl zástupci KSC a CSSD jednomyslně zvolen komunista 

Ladislav Dušek. Prvním náměstkem byl jednomyslně zvolen sociální demokrat Josef Krkoška 
v 

a třetí náměstkyní komunistka Cecílie Richtrová. Druhým námětkem zvolilo sdružení CSL a 
v 

CSNS národního socialistu Josefa Vondru. Po uskutečnění volby členů do rady MNV, 

vypadalo rozložení moci v tomto orgánu následovně: 9 komunistů, 3 sociální demokraté a 4 

členové sdružení stran. Při volbě předsedů komisí sdružené strany vystoupily s nárokem na 

obsazení městských podniků, osvětové komise, osidlovací komise, stavební komise, správy 
v v 

hřbitovů a krematorií a správy škol. Zástupci KSC a CSSD ale jednomyslně hlasovali proti a 
v 

prosadili pro KSC zisk komisí bezpečnostní, personální, sociálně-zdravotní, osvětové, 

stavební, osídlovací, živnostensko-obchodní, hospodářské, městských podniků a správy 

národního majetku. Stejně tak bylo 33 hlasy rozhodnuto o přidělení správy zahrad a dvorů, 

správy městských lázní, zemědělské komise a zásobovací komise sociálním demokratům. 

Sdružené strany národních socialistů a lidovců přijaly zbylé komise až na komisi finanční. 

S odůvodněním, že si na její vedení netroufají, ji nabídly vítězné straně, která ji do správy 

přijala. Sdružené strany tak svými zástupci obsadily komise jateční, evakuační, správu škol a 

správu hřbitovů a krematorií. 103 

V porovnání se situací v ONV, kde všechny tři nekomunistické strany vytvořily sdružení 
v v 

stran, se dohoda CSSD a KSC při rozdělování komisí v MNV jeví jako zvláštnost. Příčinu 

poodhaluje prohlášení otištěné v Nové době. Sociálně demokratičtí zástupci v ONV jeho 
v 

prostřednictvím protestovali proti postupu při rozdělování komisí, kdy jim představitelé KSC 

odmítli přenechat alespoň některou z komisí, již žádali. l04 Sociální demokraté se tedy 

začlenili do sdružení stran teprve po ztroskotání jednání s komunisty. Jejich úsilí o dohodu 

s komunisty je nutno hodnotit v kontextu politiky spolupráce všech stran Národní fronty, 
v 

kterou CSSD razila. V souvislosti s ní odmítala přijmout roli protikomunistické strany. 
" Rozdělení referátů v ONV a MNV Ustí nad Labem mezi politické strany se do února 1948 

v 

nezměnilo. Poměrně častým úkazem se však staly personální změny v řadách zástupců KSC 

v obou samosprávných orgánech. Jejich příčinou byla poměrně často nekompetentnost či 

trestní stíhání některých exponentů strany. 

103 KAISEROVÁ Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995, 
s. 238; Rozdělení funkcí v obnoveném MNV blíže znázorněno v příloze č. 6 

104 Nová doba, 12.7.1946, s. 4 
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o ~ v " 
11. PusobeOl KSC na Ustecku do února 1948 

Ve volbách v roce 1946 získali komunisté přes 50% hlasů, a tak pro ně bylo v následující 

době nejdůležitější udržet tuto převahu a vlastní organizaci posílit dosazením schopných 

příslušníků strany do důležitých funkcí. K naplnění tohoto úkolu sloužilo školení stranických 

kádrů v okresní a krajské politické škole, nábor členů a zakládání dalších stranických 
v 

organizací. V lednu 1947 tuto snahu mimo jiné podnítila výzva ústředního výboru KSC: 

dosáhnout v příštích volbách do NS (Národní shromáždění) 51 %. Na jaře roku 1947 proběhlo 
v 

přeregistrování členů KSC s cílem zjistit jejich přesný počet. Výsledek ústeckého okresu 

platný k 31. březnu 1947 činil 11435 členů. l05 Pro porovnání - ústečtí komunisté před 

volbami v roce 1946 odhadovali v tisku počet svých členů na 12 800. Vzhledem 

k pokračujícímu náboru a malé pravděpodobnosti výrazného úbytku členstva šlo tedy zřejmě 

o číslo nadhodnocené. 

Výsledek voleb umožnil, aby komunisté rozhodovali o krocích ústecké okresní a místní 

samosprávy sami. K politickým střetům ale v obou orgánech docházelo sporadicky a spíše při 

vyhrocení situace ve vládě a v parlamentu. Například v době sporů o milionářskou daň či 

v napjaté atmosféře panující od přelomu let 1947 a 1948. Při řešení problémů, jakými byly 

například nedostatek bytů, špatné zásobování, rozpočtový schodek apod. příslušníci různých 

politických stran spolupracovali. Rovněž k osobním výpadům zde docházelo málokdy. Nelze 

však říci, že by komunisté svého postavení nezneužívali. Dělo se tak, snad, při jmenování a 

přesouvání zaměstnanců v úřadech národních výborů, kdy komunisté na důležitější oddělení a 

do vyšších funkcí měli prosazovat příslušníky své strany.l06 Jedná se však o tvrzení 
" Svobodného slova Ustecka, která prozatím nejsem schopen hodnověrně podložit archivním 

materiálem. Prokazatelně však komunisté svého postavení zneužívali v případech, kdy 

jménem celého národního výboru přijímali rezoluce na podporu svých požadavků ve vládě a 

" v parlamentu. Například v únoru 1947 řada obcí na Ustecku přijala rezoluce vyjadřující 

souhlas s tzv. Ďurišovými dekrety, jež zaslala na ministerstvo zemědělství. 107 9. září 1947 se 

rada ONV hlasy komunistů usnesla na poděkování vládě za příplatky k cenám zemědělských 

výrobků a doporučení jejich úhrady z prostředků milionářů a šmelinářů. l08 Obdobně byly 

jménem celého národního výboru v průběhu únorové krize přijaty rezoluce adresované 

prezidentu Benešovi a předsedovi vlády Gottwaldovi. Proti projednávání politických 

105 ÚSTECKÝ kraj v práci a budování. Sborník krajského výboru KSČ, Ústí nad Labem 1947, s. 81 
106 Svobodné slovo Ústecka, 26.7.1947; Tamtéž, 27.7.1947 
107 Sever, 11.2.1946, s. 3 
108 AMÚ, fond ONV Ústí nad Labem 1945-1986, KT 2, Zápis ze schůze rady ONV 9.9.1947 
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záležitostí národními výbory se zástupci nekomunistických stran nejčastěji bránili zdržením 

se hlasování či hlasováním proti komunistickému návrhu. Výjimečně odešli ze schůze orgánu. 

Po volbách v roce 1946 došlo v agitaci komunistů k řadě změn. S blížícím se počátkem 

roku 1947 listy týdeníku Sever nejčastěji plnily články týkající se dvouletého hospodářského 

plánu. Jeho zdárné splnění lze považovat za středobod komunistické agitace v období do roku 

1948. Z dalších otázek, jimž se ústečtí komunisté nejčastěji věnovali, lze jmenovat osídlovací 

příspěvek, urychlený příděl konfiskátů a potírání šmeliny a černého obchodu. Požadavek 

odsunu Němců, který byl až na výjimky v roce 1946 dokončen, z komunistického tisku 

postupem času vymizel. 
" Z politických sporů, které nacházely na Ustecku ohlas, byl ten nejdůležitější veden o 

konfiskáty. Jelikož je tento problém komplexní, věnoval jsem mu samostatnou podkapitolu. 

Podobně jsem kvůli rozsahu do podkapitoly zařadil i text týkající se šmeliny a černého 

obchodu. K poskytnutí osídlovacího příspěvku se politické strany stavěly pozitivně. Po 

dílčích sporech týkajících se otázky, komu přísluší nárok na toto odškodnění, ústavodárné 
" Národní shromáždění v prosinci 1946 udělení příspěvku uzákonilo. Odezvu měla na Ustecku i 

v " 

kampaň za přijetí tzv. Durišových zákonů. Vzhledem k průmyslovému charakteru Ustecka 

však její rozsah nebyl, kupříkladu v porovnání se sousedním litoměřickým okresem, příliš 

velký, a tak se mu nebudu více věnovat. 

11.1 Konfiskáty a národní správa 

" Otázka přídělu konfiskovaného majetku znepokojovala na Ustecku řadu obyvatel. Ačkoli 

se uplatnění zkráceného řízení při přídělu stalo součástí vládního programu, vytváření 

právních norem se bojem politických stran zpomalovalo. 109 Podobně jako před volbami 

komunisté nadále této netrpělivosti obyvatelstva agitačně využívali. Vyjadřovali soucítění 

s jejich stavem nejistoty a v přidělení konfiskátů spatřovali ukončení údajných 

národohospodářských škod a nutný předpoklad pro klid a konsolidaci pohraničí. 

Ve věci konfiskovaných malých průmyslových a řemeslných podniků, obchodů, živností a 

rodinných domků komunisté podporovali urychlené přidělení do rukou soukromníků. Za jeho 

uvedení do praxe se v tisku velmi zasazovali a zdržování osnovy příslušného zákona 

v parlamentu označovali mimo jiné za nezodpovědné zahrávání si se zájmy osídlenců. 110 

S velkým nadšením bylo ústeckými občany 14. února přijato dlouho očekávané schválení 

109 RADVANOVSKÝ Zdeněk, Konec česko-německého soužití v ústecké oblasti 1945-1948, Ústí n. L. 1997, 
s. 158 

110 Sever, 14.1.1947, s. 1-2 
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zákona č. 31/1947 Sb. ll1 Se zahájením přídělu konfiskátů ale bylo ještě třeba vyčkat do 

vypracování příslušných prováděcích nařízení. Přídělová řízení se tak rozběhla až po vydání 

vládních nařízeních č. 106/1947 Sb. 112 ze dne 17. června a č. 163/1947 Sb. 113 ze dne 2. září. 

V ústeckém okrese se nacházelo 1 110 objektů, které měly být na základě těchto norem 

přiděleny do vlastnictví. Část jich byla do února 1948 přidělena. 114 

Vedle jednání o udělení živností a domů do soukromých rukou se po volbách 1946 stala 
v 

jablkem sváru otázka průmyslových konfiskátů. Slo o průmyslové podniky pod národní 

správou, na něž se nevztahovaly znárodňovací dekrety z října 1945. Komunisté již od roku 

1945 prosazovali zestátnění celého průmyslu bez účasti soukromníků. Na podkladě tohoto 

cíle odsuzovali národně socialistické návrhy, aby byla zahraničním firmám umožněna akciová 

účast v národních podnicích jako zaprodávání průmyslu cizáckému kapitálu, a ověsili je 

přídomky "protinárodní" a "protisocialistické". 115 Ve snaze o připojení průmyslových 

konfiskátů tedy komunisté naráželi především na národní socialisty. Ti odmítali 

upřednostňování znárodněného sektoru ekonomiky a jeho posílení průmyslovými konfiskáty. 

Kritizovali pasivní ekonomickou bilanci národních podniků, z níž vinili jejich vedení, a 

vyjadřovali obavy z představy, že by měl stát schodky prodělávajících podniků hradit z 

vlastních peněz. Na obranu svého stanoviska rovněž poukazovali na vládní prohlášení o 

ukončení znárodňovací akce a žádali klid pro konsolidaci situace v hospodářství. Proti jejich 

snaze o navrácení konfiskovaných podniků soukromým majitelům se zvedl odpor odborového 
~ ~ 

hnutí, které na závodech vyvolalo řadu stávek a protestů. URO (Ustřední rada odborová) se 
'" přiklonila ke koncepci KSC a hrozila protiakcemi v případě, že nebude ostatními politickými 

stranami přijata. Počátkem roku 1947 s cílem tlačit na národní socialisty podnikly odbory 
,,-

řadu stávek. Konkrétně na Ustecku, ale rovněž i v dalších okresech pohraničí, přijali 

zaměstnanci řady průmyslových podniků rezoluce na podporu znárodnění průmyslových 

konfiskátů, které zaslali vládě. 116 Vyhrocenou otázku průmyslových konfiskátů řešila na 
~ 

jednání od 15. do 18. března 1947 Národní fronta spolu se zástupci URO. Zasedání vyústilo 

v dohodu, podle níž měla být část konfiskátů připojena k národním podnikům, zemím, 

okresům a obcím a zbytek podle vlastní povahy združstevněn, pronajat, zrušen, či převeden 

tll Zákon Č. 31 ze dne 14.2.1947 o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného 
podle dekretu prezidenta republiky ze dne 25.10.1945 Č. 108 Sb. Sbírka zákonů a nařízení republiky 

v 

Ceskoslovenské, částka 16 ze dne 17.3.1947 
112 Vládní nařízení Č. 106 ze dne 17.6.1947 o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků. Sbírka 

v 

zákonů a nařízení republiky Ceskoslovenské, částka 50 ze dne 1.7.1947 
113 Vládní nařízení č. 163 ze dne 2.9. 1947 o přídělu konfiskovaných rodinných domků. Sbírka zákonů a 

nařízení republiky Československé, částka 78 ze dne 1.10.1947 
114 RADVANOVSKÝ Zdeněk, Konec česko-německého soužití v ústecké oblasti 1945-1948, Ústí n. L. 1997, s. 

158-159 
115 Sever, 25.3.1947, s. 1 
116 Tamtéž, 11.3.1947, s. 2 
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do soukromých rukou. V případě závodů, jež měly podle zákona o restituci přejít do rukou 

původního majitele, získala ÚRO právo vyjádřit se ke každému případu, a tak řízení o 

restituci ovlivnit. Kvůli slabému postavení národních socialistů ve státním aparátu se však 

komunistům s podporou sociálních demokratů a odborů navzdory dohodě podařilo předat 

národním podniků téměř 4/5 všech průmyslových podniků, o něž projevily zájem. Březnová 

dohoda sice politický boj o průmyslové konfiskáty neukončila, ale uklidnila vyhrocenou 

situaci. 117 

11. 2 Očista veřejného života a boj proti šmelinářům 

S požadavkem očisty veřejného života vystoupili komunisté již v předvolební kampani a 
/ 

Ustecko jim skýtalo dobrou příležitost, aby předvedli uplatňování této zásady v praxi. 

Vysokou kriminalitou zdejší oblast zřejmě doplácela na chaotické poměry v poválečné době a 

na původ obyvatelstva, které se zde po válce usadilo. Vedle přtležitosti získat konfiskovaný 

majetek se lidem nabízela řada jiných možností jak se obohatit, kupřt'kladu černým 

obchodem, předražováním, zatajováním zboží či krádežemi. Listy místního tisku rovněž 

zaplňovaly případy opilství a absentérstvÍ. Kritický stav hospodářství a velká sucha v létě 
/ 

1947 navíc růstu kriminality dále napomohly. Vedle těchto problému Ustecko právě v letních 

měsících roku 1947 trápily výpadky v zásobování potravinami, kdy do okresu přicházelo 
/ V • V v/ lVI 118 mene potravin, nez mu pns use o. 

Prohlášeními v tisku se komunisté stavěli za tvrdé postihy šmelinářů. V rámci boje proti 

kriminalitě komunisté svými hlasy na zasedání rady ONV prosadili přijetí rozhodnutí, že pro 

šmelináře, zjištěné v ústeckém okrese, budou žádány ty nejpřísnější tresty a rovněž uplatněno 

zbavení národní správy, živnostenského listu či vyhoštění z okresu. 119 

V kontrastu s proklamovanou snahou vymýtit šmelinu však působí zatčení řady 

komunistických představitelů v orgánech lidosprávy či v stranickém aparátu. Na podzim 1946 
v 

způsobilo velký rozruch zatčení několika veřejných funkcionářů KSC. 23. září byl zatčen 

Josef Nápravník, bývalý předseda zemědělské komise ONV. Jako někdejší správce 
v 

velkoobchodu potravinami se Storch provinil jejich černým prodejem a finanční 

zpronevěrou. 26. září byl zatčen úředník MNV JUDr. Václav Palán, někdejší kulturní 
V / 

referent OSK a předseda místní organizace KSC v Ustí n. L pro zneužití moci úřední, 

117 KOCIAN Jiří, Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Organizace, program, 
o v v 

politika. Brno, 2002, s. 124-127; RUZICKA Karel, ROH v boji o rozšíření moci dělnické třídy, Praha 1963, 
s. 168-169 

118 Svobodné slovo Ústecka, 13.9.1947 
119 Sever, 4.2.1947, s. 3 
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zcizování, zašantročování a rabování státního majetku. Podle slov národně socialistického 

poslance Václava Tichého se jeho vinou na úřadě MNV ztrácely různé spisy a nekomunističtí 

úředníci bývali zbavováni svých míst. Ze státního majetku si vedle uměleckých obrazů a 

koberců ponechal zlatou sošku o váze 1 kg. 28. září byl zatčen Josef Stočes, bývalý člen rady 
~ v 

MNVUstí n. L., funkcionář KSC a místopředseda odbočky Svazu osvobozených politických 
~ 

vězňů v U stí n. L. Důvodem zatčení bylo zcizování a zašantročování státního majetku, 

podvod a skutečnost, že byl členem bývalého německého "Kolonialbundu". 120 Zatčen byl 

především v souvislosti s vykradením vily JiřIno Schichta, kde se nacházel majetek velké 

hodnoty. Patřila mezi něj i sbírka poštovních známek několikamilionové hodnoty, jejíž část 

S v ""1 121 toces ZCIZl . 

o necelý rok později, v srpnu 1947, byl pro krádež zatčen Vojtěch Chaloupka, předseda 
~ 

komise pro správu národního majetku MNV v Ustí n. L. 3. září jej do vazby následoval 
~ 

Rudolf Mikan, předseda komise pro správu národního majetku ONV Ustí n. L. pro zneužití 

úřední moci a zcizení národního majetku. Jako bývalý osidlovací referent ONV si postupně 

přivlastňoval dílčí položky známek ze sbírek zabavených po Němcích jako národní 

. k 122 majete . 

V říjnu 1947 vznikla další aféra, v níž figurovali zaměstnanci stanice ČSD 
v 

(Ceskoslovenské dráhy) v Krásném Březně, komunisté Josef Buša, Oldřich Macák a Josef 

Holub. Všichni tři se v revoluční době podíleli na správě kuchyně krásnobřezenské stanice 

ČSD. Potraviny ve skladu zásob jim svěřené si přivlastňovali, prodávali je a prováděli s nimi 

výměnný obchod ve vnitrozemÍ. Josef Buša, odpovědný za chod a správu kuchyně, tuto 

činnost kryl a mimoto se podílel na zatajování zásoby konzerv v Neštěmicích a na lodích 

v ústeckých překladištích. 123 

v 

Je s podivem kolik funkcionářů z řad KSC se podílelo na nezákonné činnosti a kolik jich 

až do svého zatčení vykonávalo funkci v lidosprávě. Osobně si tento jev vykládám jako malý 
v 

zájem zdejšího vedení KSC o činnost vlastních příslušníků strany, pokud vážně nekolidovala 

s politikou strany a nebudila veřejné pohoršení. Skutečnost, že mnoho vysokých funkcionářů 
v v 

z řad KSC bylo odhaleno a případy nebyly ututlány, lze snad vysvětlit slabým vlivem KSC 

120 Reichskolonialbund byla nacistická organizace, jejíž existence byla vymezena lety 1936 a 1943. Ve své 
činnosti se zaměřovala na informování obyvatelstva o dění v bývalých německých koloniích a podněcování 
sympatií veřejnosti k obnově německého koloniálního panství, jež zaniklo v důsledku přijetí podmínek 
versailleské mírové dohody. 

121 Svobodné slovo 11.10.1946; Svobodné slovo Ústecka 11.10.1946 
122 Tamtéž 5.9.1947 a 6.9.1947 
123 Tamtéž 5.11.1947; S největší pravděpodobností se jedná o téhož Josefa Bušu, který se v prvních měsících 

" -' po osvobození podílel na vedení okresního výboru KSC v U sti n. L. 
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na kriminální policii, kde měli nej silněj ší pozice národní socialisté. 124 Předpokládám, že 

trestná činnost komunistických funkcionářů stranu poškozovala, ale odraz tohoto jevu mezi 
v 

řadovým členstvem a v okresním a krajském vedení KSC zatím nedokážu zachytit. 

Vedle přijímání rezolucí a prohlášení v tisku poskytl další možnost jak 

prezentovat odpor ke šmelinářům zákon č. 15/1947 Sb. 125 27. října 1947 se rada ONV 
" 

v • v 

vereJne 

U stí n. L. usnesla, v souladu s touto právní normou, vytvořit komisi pro stíhání 

hospodářských přestupků. Trestní řízení měla být prováděna veřejně a bezpečnostní referent 
v 

Klicpera (KSC) byl pověřen, aby vybral případy, které se stanou předmětem veřejného 

"h v" " 126 R +" o "h d "d 1"''' d"" h "1'1 127 trestnI o nzenl. elerentuv navr ra a na svem a sIm zase anI sc va I a. 

Z veřejného souzení šmelinářů, jež proběhlo 14.listopadu, se však vyklubala ostuda. 

Ačkoliv referent Klicpera radu ONV ujistil, že všichni souzení jsou již přezkoušeni, 

zpochybnili obhájci žalobu dvou svých mandantů a dosáhli předání jejich případů trestní 

hospodářské komisi. Poslední obžalovaný pak prohlásil, že má námitky proti předsedovi 

komise Klicperovi, jehož obvinil, že si za války neprávem přivlastnil titul ing. a hlásil se za 

války jako "deutschblutig" (německé krve). Po následné poradě komise zasedání odročila. 128 

Na další schůzi rady ONV se proti bezpečnostnímu referentovi ze strany představitelů 

nekomunistických stran zvedla kritika, že radu uvedl v omyl. Jeden z případů, navržených na 

minulé schůzi k přelíčení, byl totiž stále zkoumán úřadem cenové kontroly, a tak nemohl být 

zařazen do programu veřejného přelíčení. U dvou dalších případů se ukázalo, že je Klicpera 

navrhl k trestnímu řízení navzdory doporučení vrchního rady politické správy ONV. 

Přednosta okresní úřadovny StB, přizvaný na schůzi, pak radě oznámil, že vyšetřování 
v 

vyvrátilo obvinění a ukázalo, že se Klicpera za války hlásil jako Cech. Rada se na návrh 

sociálního demokrata Jůzy přesto usnesla, že vytvoří komisi, která přezkoumá doklady 

týkající se Klicperova obvinění. Klicpera pak ke dni příští schůze pléna oznámil svou 

rezignaci na členství v ONV. 129 

Předmětem dalšího veřejného řízení se stal případ firmy Záhora v Předlicích, v jejichž 

skladech bylo objeveno velké množství zatajeného textilu. Na tomto případu je již patrný 

politický podtext. Revize obchodníkových zásob proběhla v souvislosti se snahou ministra 
v 

vnitřního obchodu Alexeje Cepičky zrušit soukromý velkoobchod s textilem a nahradit jej 

rozdělovnami. Ministr nejdříve svou koncepci uvedl do praxe vydáním vlastního nařízení, ale 

124 KAPLAN Karel, Pět kapitolo únoru, Brno 1997 s. 81 
125 Zákon Č. 15 ze dne 13.2.1947 o stíhání černého obchodu a podobných pletich. Sbírka zákonů a nařízení 

v 

republiky Ceskoslovenské, částka 9 ze dne 21.2.1947 
126 AMÚ, fond ONV Ústí nad Labem 1945-1986, KT 2, Zápis ze schůze rady ONV 27.10.1947 
127 Tamtéž, Zápis ze schůze rady ONV 11.11.1947 
128 Svobodné slovo Ústecka 15.11.1947 a 16.11.1947 
129 AMÚ, fond ONV Ústí nad Labem 1945-1986, KT 2, Zápis ze schůze rady ONV 18.11.1947 
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nekomunističtí ministři prosadili, aby o distribuci textilu jednala vláda. V průběhu těchto 

jednání, jež se vedla od prosince 1947 do ledna následujícího roku, prováděla Bezpečnost a 
v 

Cepičkovo ministerstvo revize u velkoobchodníků. V mnoha případech se však ukázalo, že 

nešlo o odhalení utajovaných, ale řádně nahlášených zásob. 130 I u kauzy Záhora lze 

vysledovat nestandardní postup. Revize proběhla 5. ledna. Přes nesrovnalosti v policejním 

hlášení, které podala kriminální úřadovna okresnímu národnímu výboru,131 bylo rozhodnuto, 
v " 

že veřejné přelíčení proběhne 17. ledna v sále závodní jídelny CSD v Ustí n. L. Případ tedy 

měla opět řešit trestní komise pro potírání černého obchodu, její členové však ještě 15. ledna 

odpoledne o projednávání nic nevěděli. 132 Přelíčení trvalo několik hodin a vynesený trest 

zněl: 15 měsíců vězení a pokuta 335 000 Kčs. Trestní řízení mezi lidmi vyvolalo pobouření, 

jež bylo ihned agitačně využito na podporu likvidace velkoobchodu a ze strany komunistů 

k obvinění národních socialistů a lidovců, že chrání šmelináře. 133 

" O několik týdnů později neklid mezi obyvateli Ustecka vyvolalo soudní přelíčení 

" s obchodníky a s úředníky zásobovacího oddělení MNV Ustí n. L., kteří byli v červenci 1947 

vzati do vyšetřovací vazby pro zpronevěru potravinových lístků. Veřejný proces proběhl 9. 

února 1948 v sále Schichtových závodů a byl označen za největší šmelinářskou aféru 
v 

v Ceskoslovensku. V atmosféře rostoucího společenského napětí byl proces opětovně 

agitačně využit tiskovými orgány politických stran, především komunistů a národních 
" 

socialistů, kteří se vzájemně obviňovali z protežování odsouzených do úřadu MNV Ustí n. L. 

130 KAPLAN Karel, Pět kapitolo únoru, Brno 1997, s. 272 
131 KAISEROVÁ Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ústí nad Labe"l, Ústí nad Labem 1995, 

s.239 
132 Svobodné slovo Ústecka, 16.1.1948 
133 Sever, 20.l.1948, s. 2 - Na valné hromadě skupiny ROH v Severočeské armaturce v Ústí n. L. byla přijata 

rezoluce doporučující uzavřít a zrušit každý velkoobchod, kde budou nalezeny zatajené zásoby, co 
nejpřísněji potrestat pachatele, uzavřít velkoobchody a zřídit rozdělovny zboží, kontrolované lidovládnými 

" organy. 
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12. Komunistický převrat v únoru 1948 

/ 

S blížícím se koncem roku 1947 aktivita komunistů na Ustecku narůstala a přecházela 
'" v podzimní ofenzivu. V listopadu vyhlásil krajský výbor KSC úkol dosáhnout do konce ledna 

následujícího roku počtu 100 000 členů v kraji. Akci uzavřela slavnostní schůze krajského 
'" výboru KSC v Terezíně za přítomnosti delegátů krajských výborů v Ostravě a Kladně, tyto 

výbory v získávacích akcích s ústeckými komunisty soutěžily. Na schůzi byl rovněž přítomen 

Rudolf Slánský, který předal vyznamenání nejúspěšnějším účastníkům náboru. 134 V rámci 
'" 

předvolební kampaně předsednictvo krajského výbory KSC 20. ledna uveřejnilo v týdeníku 

Sever výzvu, aby každý člen strany přispěl k předčasnému splnění dvouletého plánu 

odpracováním 30 hodin dobrovolné práce a podílel se tak na daru 30 milionů hodin 

republice. 135 

Vedle získávacích akcí komunisté prostřednictvím tisku zahájili útoky proti 

představitelům ostatních stran NF. Vedle obvinění z reakcionářství, ochraňování 

velkošmelinářů, kolaborantů a kapitalistů se objevovaly i osobní výpady, zvláště vůči osobě 

Josefa Vondry, který byl mimo jiné napadán, že zdržuje vyřízení reklamací k voličským 

seznamům. 136 Ofenzivní nástup komunistů na cestě k 51 % nezůstal neopětován a od přelomu 

roku se množily vzájemné výpady stranických listů. Vedle nich napětí ve společnosti 

vyvolávaly pokračující zásobovací potíže, nedostatek textilu a procesy se šmelináři, jež byly 

rovněž politicky zneužívány. 

Komunisté v okrese zorganizovali řadu shromážděnÍ. 20. ledna se konalo na 4. okresní 
'" / 

konferenci KSC v Ustí n. L., kde vystoupil s veřejným projevem Antonín Zápotocký. 8. února 
/ V 

v Ustí n. L. na první krajské konferenci státních a veřejných zaměstnanců z řad KSC. Na 

konferenci byla přijata rezoluce, v níž se přítomní delegáti jménem státních a veřejných 
/ 

zaměstnanců-komunistů ústeckého kraje postavili za návrh na úpravu platů podaný URO a 

odsoudili chování ostatních politických stran jako licitaci s platy státních zaměstnanců. 137 

/ 

Utočností se však nevyznačovaly jen stranické projevy. Například na okresní konferenci 

Svazu přátel SSSR, konané 11. ledna v nedaleké Bílině, prohlásil krajský tajemník Svazu 

Vlastimil Jaroš: "Reakce dovolila si již příliš mnoho a dovolovala by si ještě více v tupení a 

snižování SSSR, kdybychom jejímu řádění neučinili ráznou přítrž ... Chce-li reakce pokračovat 

134 Tamtéž, 27.1.1948, s. 1 
135 Tamtéž, 20.1.1948, s. 1 
136 Tamtéž, 10.2.1948, s. 5; v Severu i Svobodném slově Ústecka tehdy proběhly zprávy, že lidé jsou pod 

.-
různými záminkami vyškrtáváni z voličských seznamů; dle Severu bylo do 31. ledna v Ustí n. L. podáno 
3 000 reklamací 

137 Tamtéž, 10.2.1948, s. 1, 8 
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ve svém hnusném díle, pak strhneme za sebou všechen náš lid, jenž setřese svou domnělou 

ochablost, a zdrtí ji svým úderem ... H. Následně učinil výzvu, aby se zaktivizovaly odbočky 

Svazu a další byly ustaveny. 138 

Za těchto rozjitřených nálad v Praze gradovaly spory ve vládě a parlamentu, jež 20. února 

vyvrcholily podáním demise některými nekomunistickými ministry. Na možnost, že by 

rozhodující střet o moc mohl přijít dříve než před volbami, se ústečtí komunisté začali 

připravovat již dříve, než krize propukla. Pozornost věnovali zvláště průmyslovým závodům. 
v-

S nimi byli představitelé okresního a krajského výboru KSC ve stálém styku. Nejdůležitější 

roli mezi nimi hrál Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Již 20. ledna zde předseda závodní 

organizace Jiří Talpaš svolal poradu důvěrníků ROH a informoval je o demisi ministrů. 

Závodní výbor ROH vytvořil rezoluci žádající přijetí této demise a utvoření vlády obrozené 

Národní fronty. Důvěrníci pak pod ní začali sbírat podpisy. Zároveň byly z 250 komunistů 

ustaveny hlídky s úkolem chránit závod. O něco složitější postavení měli komunisté 
v-

v Schichtových závodech. Reditelem podniku byl sociální demokrat Vilém Kreibich a silné 
v-

pozice zde měli i národní socialisté. Cinnost komunistů na závodě organizoval zástupce 
,. 

ředitele František Toms. Patrně ve zdejším závodě vznikla první pohotovostní jednotka v Ustí 

nad Labem. Lidové milice se začaly postupně utvářet i v dalších ústeckých závodech. 

V reakci na postup komunistů vydal okresní sekretariát ČSNS pokyny, aby se shromáždili 

vybraní členové Svazu brannosti, legionáři, účastníci zahraničního odboje a bývalí členové 

národní gardy. Výzva ale významnějšího efektu nedosáhla. 139 

v 

Z iniciativy komunistických členů rady ONV svolal předseda ONV Stěpán Chaluš na 21. 

února mimořádnou schůzi rady. Zde účastníkům přiblížil situaci ve městě a požádal je o 

zaujetí stanoviska. Nato se rozběhla debata, zda je třeba a jakým způsobem zajistit klid mezi 

obyvateli města. Komunisté, prosazující uspořádání shromáždění, narazili na odmítavý postoj 
v v v 

zástupců CSNS, CSSD a CSL. V hlasování zvítězil návrh komunistů v poměru 7:3. Josef 
v 

Pospíšil (KSC) poté navrhl vyslání deputace ke Klementu Gottwaldovi, která mu vyjádří 
,. v 

podporu obyvatel Ustecka. Jan Loučka (CSNS) návrh rozšířil o zaslání pozdravného 

telegramu prezidentu Benešovi, Josef Pospíšil návrh uvítal, ale doplnil textem, jež pozměnil 

jeho původní smysl. Vyslání deputace i odeslání telegramu bylo schváleno. 140 

,. 
Téhož dne v 15:00 se uskutečnilo v Tyršově domě shromáždění obyvatel Ustí schválené 

radou ONV. Pod heslem "Za národní frontu bez reakčníků" pronesli k 2000 přítomných 

138 Tamtéž, 20.1.1948, s. 3 
139 BOUČEK Jan, Únor 1948 na Ústecku in: Ústecký sborník historický 1979, s. 10-13; KAISEROVÁ 

Kristina, KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995, s. 239 
140 AMÚ, fond ONV Ústí nad Labem 1945-1986, KT 2, Zápis ze schůze rady ONV 21. února 1948 
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referáty za radu ONV Marcel Vaverka a za KSČ Lavička. Na závěr byla odhlasována 

rezoluce žádající přijetí demise odstoupivších ministrů a "vytvoření nové vlády pokrokové 

Národní fronty" . 

22. února proběhla schůze pléna MNV Ústí n. L. pod vedením předsedy Ladislava Duška. 

Došlo zde k prvním změnám ve složení samosprávy. Na návrh očistných komisí bylo z pléna 

odvoláno 10 členů a 8 náhradníků z ČSNS, 2 členové a 3 náhradníci z ČSL. Vyloučené 
v 

politiky následně nahradili představitelé KOR (Krajská odborová rada), SCM a odboje. 

Sociální demokraté sami odvolali 3 své členy a 3 náhradníky a nahradili je novými. Plénum se 

na schůzi rovněž usneslo na prvních personálních změnách v komisích a aparátu MNV. 141 

/ 

23. února se uskutečnilo zasedání rady MNV Ustí n. L.; zúčastnili se ho ještě zástupci 
v v 

CSNS a CSL. Po projednání programu schůze se měli přítomní vyjádřit k obsahu rezoluce 

připravené k odeslání prezidentu Benešovi a předsedovi vlády Gottwaldovi. Proti odeslání 
v 

rezoluce se postavil Josef Vondra (CSNS). Obvinil komunisty, že za každou cenu chtějí 

uchopit moc ve státě a zastal se ministrů, kteří podali demisi, protože na takové chování mají 

právo a nejsou proto reakčníky. Postup komunistů přirovnal k dění v hitlerovském Německu. 

Vyjádřil důvěru, že se prezident zachová podle ústavy a odsoudil vyvíjení nátlaku na jeho 

osobu. Jelikož odeslání rezoluce považoval za protiústavní, odmítlo něm hlasovat. Rudolf 
v v 

Svec (CSL) označil usnášení se na politických rezolucích na MNV za nevhodné. Sociální 

demokraté Vilt a Kříž oznámili, že nemají instrukce od svého představenstva. Následné 

hlasování o odeslání rezoluce dopadlo následovně: 7 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. V odeslaných 

rezolucích rada MNV žádala přijetí demise a doplnění vlády o nové členy. 142 

V poledne 24. února začala generální stávka za účasti všech ústeckých závodů. 
v 

Shromážděným dělníkům ze Spolchemie přečetl předseda závodní organizace KSC Jiří 

Talpaš rezoluci vypracovanou závodním výborem ROH, kterou většina zaměstnanců stvrdila 

podpisem. Podobná schůze proběhla i v Shichtových závodech, zde se ji ještě snažili 

bojkotovat národní socialisté, lidovci a sociální demokraté. 

25. února skončila vládní krize přijetím demise odstoupivších ministrů. Téhož dne 

bezpečnostní referent ONV nařídil prohlídku a zajištění okresních a krajských sekretariátů 

ČSNS a ČSL. 
/ 

Určitou tečkou za komunistickým převratem na Ustecku se stal rozhlasový projev 
v 

tajemníka krajského výboru KSC Květoslava Innemanna, jenž objasnil příčiny vládní krize, 
v 

kladně zhodnotil průběh předchozích dnů a vyzval občany k podpoře KSC. 

141 BOUČEK Jan, Únor 1948 na Ústecku in: Ústecký sborník historický 1979, s.; KAISEROVÁ Kristina, 
" " KAISER Vladimír a kol., Dějiny města Ustí nad Labem, Ustí nad Labem 1995, s. 240 

142 AMÚ, fond MěNV Ústí nad Labem 1945-1986, Zápis ze schůze rady MNV 23. února 1948 
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13. Závěr 

v 

Již od doby osvobození Ceskoslovenska počátkem května 1945 měli komunisté velký 
" zájem na upevnění svého vlivu v pohraničních oblastech. V případě Ustecka o tom svědčí 

" vyslání zkušených stranických funkcionářů Marie Vobecké a Květoslava Innemanna do Ustí 
v v 

nad Labem, kde měli dohlížet na konstituování aparátu KSC. Casným založením stranických 

výborů v závodech a obcích si komunisté vytvořili dobré výchozí pozice pro posílení svého 

vlivu v revolučním odborovém hnutí, závodních radách a národních výborech v okrese. 

Zároveň se komunisté snažili prosadit příslušníky své strany do čela zájmových organizací, 

jakými byly naph"klad Svaz československé mládeže či Národní tělovýchovná jednota, 

a zpolitizovat je. Vedle tvorby rozsáhlého a kompaktního aparátu se komunisté soustředili na 

organizovaný nábor členů. Ostatní politické strany zřejmě nepřikládaly vlastnímu 

organizování tolik důležitosti, což komunistům napomohlo při získávání jejich potenciálních 

příznivců do svých řad. 

Při rozdělování předsednictví komisí národních výborů lze u komunistů vysledovat 

eminentní zájem o bezpečnostní, zemědělské a živnostenské komise. Jedná se o stejnou 

politiku, kterou sledovalo ústředí strany při obsazování ministerstev. Jejím cílem bylo skrze 

uvedené orgány získat kontrolu nad veřejným životem a zvětšit svůj vliv na příslušníky vrstev 

zemědělců a živnostníků, v jejichž řadách komunisté doposud neměli silnou voličskou 

" základnu. V případě MNV U stí nad Labem komunisté rovněž preferovali obsazení místa 

předsedy personální komise, do jehož kompetence spadalo přijímání zaměstnanců do úřadu 
" MNV Ustí nad Labem i podniků ve vlastnictví města. 

/ 

K upevnění vlastního postavení na Ustecku komunistům vedle budování stranického 

aparátu napomohla sociální skladba nových osídlenců. Ti se většinou rekrutovali z nižších 

společenských vrstev, jež byly tradiční oporou komunistů, a mnozí byli již před odchodem do 
'V 

pohraničí členy KSC. 

Ve snaze získat podporu obyvatelstva komunisté podobně jako jiné strany podněcovali 
/ 

vlnu nacionalismu, který měl na pohraničním Ustecku široký ohlas. Komunisté si přisvojili 

roli iniciátora odsunu Němců a rovněž vystupovali jako vedoucí síla při budování republiky. 

Tuto představu podporovali pořádáním pracovních brigád, konferencí zájmových orgánů 

strany, mohutnými získávacími akcemi a přivlastňováním zásluh za některá kolektivní 
v 

usnesení vlády. Jelikož KSC usilovala o co nejrychlejší dosažení mocenského monopolu, 

nevstoupila do voleb v roce 1946 s programem založeným na dlouhodobě udržitelné politické 

koncepci. Převažovaly v něm prvky populismu, které oslovily značnou část ústeckých občanů 
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- ochrana živnostníků, realizace urychleného přídělu konfiskátů národním správcům, 

uzákonění osídlovacího příspěvku a řada sociálních opatření. Uveřejněný program komunisté 

doprovodili specifickými způsoby agitace, kupříKladu přidělováním půdních dekretů či 

vysíláním pracovních brigád na venkov a do dolů. Skloubení výše zmíněných rysů 

" " komunistům ve volbách do UNS na lJ stecku přineslo 55 % voličských hlasů. 

V povolebním období se stalo prvořadým úkolem ústeckých komunistů udržení doposud 

získané podpory obyvatelstva a dobudování sítě stranických výborů. Došlo i ke změnám v 

obsahu agitace. V souvislosti s dokončovaným odsunem ztrácelo na intenzitě vyhraňování 

se vůči německé menšině, rovněž se objevil nový prostředek zdůrazňování budovatelské 

aktivity komunistů, a to akcentováním vlastního přínosu k plnění dvouletého hospodářského 

plánu Gottwaldovy vlády. Pozice získané v ústecké samosprávě komunistům umožnily 

prosazení vlastních rozhodnutí v regionu navzdory postojům ostatních politických stran. Tuto 

výhodu zneužívali při přijímání politických rezolucí jménem celých národních výborů a snad 

i při prosazování členů své strany na lukrativní místa v úřadech národních výborů. 

Zarážejícím jevem, patrným po celé sledované období, je množství případů, kdy byli 
v 

zástupci KSC v národních výborech trestně stíháni. U řadového členstva by bylo možno tento 

jev přejít či omluvit, na funkční místa v okresní a městské samosprávě však strana delegovala 

občany, které si sama vybrala a prověřila. Zdaleka tento fenomén nekorespondoval 

s proklamovanou snahou strany bojovat proti šmelině a černému obchodu. Skutečnost, že 
v 

okresní či krajské výbory KSC následně partajníky z národních výborů odvolaly a ze strany 

vyloučily, na věci nic nemění. 

Síla komunistů v okrese se naplno projevila během vládní krize, jež propukla v únoru 
" v 

1948. vývoj situace na Ustecku probíhal plně v režii KSC. Odpor nekomunistických stran a 

činnost jejich příslušníků ovládnutí závodů a samosprávy komunisty nijak neohrozil. 
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/ 

Ustí nad Labem 1997 

RUPNIK Jacques, Dějiny komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci, 

Praha 2002 
o v v 

RUZICKA Karel, ROH v boji o rozšíření moci dělnické třídy, Praha 1963 
/ / V / 

USTECKY kraj v práci a budování. Sborník krajského výboru KSC, Ustí nad Labem 1947 

59 



15. Seznam příloh 

-' 

Příloha Č. 1: Složení okresní správní komise UstÍ nad Labem k 18. červnu 1945 
-' 

Příloha Č. 2: Předsednictvo ONV UstÍ nad Labem schválené 3. listopadu 1945 
-' 

Předsedové komisí ONV U stí nad Labem schválení 17. listopadu 1945 
-' 

Příloha č. 3: Předsednictvo ONV Ustí nad Labem schválené 3. července 1946 
-' 

Předsedové komisí ONV Ustí nad Labem schválení 3. července 1946 
-' 

Příloha č. 4: Předsednictvo MNV Ustí nad Labem schválené 20. července 1945 
-' 

Předsedové komisí MNV UstÍ nad Labem schválení 23. července 1945 
-' 

PřIloha č. 5: Předsednictvo MNV Ustí nad Labem schválené 3. března 1946 
-' 

Předsedové komisí MNV U stí nad Labem schválení 11. března 1946 
-' 

Příloha č. 6: Předsednictvo MNV Ustí nad Labem schválené 3. července 1946 
-' 

Předsedové komisí MNV Ustí nad Labem schválení 3. července 1946 

60 



Příloha č. 1 

v 

Předseda Marie Vobecká KSC 

Místopředsedové Jan Nevečeřal ČSNS 
'V 

Emanuel Hoffmann CSSD 
v 

Bezpečnostní referát Květoslav Innemann KSC 
v 

Komunální referát Mýtina Josef KSC 

Osidlovací referát Josef Šrámek ČSNS 
'V 

Jan Nevečeřal CSNS 

Finanční referát František Hájek ČSNS 
'V 

František Zajíček CSNS 

Školský referát Patejdl Antonín ČSNS 

Referát sociální péče Klomínský Josef ? . 

Propagační referát JUDr. Václav Palán KSČ 

Technický referát Jan Staněk ČSSD 

Hospodářský referát Emanuel Hoffmann ČSSD 
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Příloha č. 2 

Předseda Marie Vobecká KSČ 
~ 

Clen rady 

Místopředsedové Jan Nevečeřal ČSNS 
v 

Em. Hoffmann CSSD 

Petr Krejčí ČSL 

Bezpečnostní Jan Tvrzník KSČ 
~ 

Clen rady 

Zemědělský Josef Nápravník KSČ 
~ 

Clen rady 
v v 

Průmyslová Jan Nevečeřal CSNS Clen rady 

Ži vnostensko-Obchodní Josef Šrámek ČSNS 
~ 

Clen rady 

Komunální Jan Loučka ČSNS 
~ 

Clen rady 

Školská Ing. Hošek ČSSD 
y 

Clen rady 
v v 

Dopravní Jan Staněk CSSD Clen rady 

Sociálně-zdravotní Em. Hoffmann ČSSD· 
~ 

Clen rady 

Finanční Petr Krejčí ČSL 
y 

Clen rady 

Zásobovací Bohuslav Mudroch ČSL 
~ 

Clen rady 

Správa národního majetku Josef Balzer ČSL 
~ 

Clen rady 
v 

Technicko-stavební František Opl CSSD 

Osídlovací František Zajíček ČSNS 

Prac. povinnost a Josef Mýtina KSČ 

vyšetřovací 

V álečné škody Vilém Btirgl ČSL 
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Příloha č. 3 

Předseda Marie V obecká KSČ 

Místopředsedové Alois Jůza ČSSD 
v 

Dr. Ferdinand KSC 

Prchal 

Antonín Týc KSČ 

v v 

Bezpečnostní Josef Klicpera KSC Clen rady 

Průmyslová a Ladislav Klepš KSČ 
y 

Clen rady 

ži vnostenská 

Zemědělská Ota Eger KSČ 
y 

Clen rady 

Správa národního Rudolf Mikan KSČ 
y 

Clen rady 

majetku, válečné 

škody a osidlovací 
v v 

Osvětová a Antonín Týc KSC Clen rady 

tělovýchovná 

Sociální a Dr. Ferdinand KSČ 
y 

Clen rady 

zdravotnická Prchal 

Družstevní Marie KSČ 
y 

Clen rady 

Vobecká 
v v 

Komunální Jan Loučka CSNS Clen rady 

Silniční správa a Jan N evečeřal ČSNS 
y 

Clen rady 

technická 

Dopravní Jan Staněk ČSSD 
y 

Clen rady 

Zásobovací Alois Jůza ČSSD 
y 

Clen rady 

Finanční Petr Krejčí ČSL 
y 

Clen rady 
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Příloha č. 4 

Předseda Josef Vondra ČSNS 

Místopředsedové Emil Homér KSČ 
v 

Josef Krkoška CSSD 
v 

Jindřich Pavelka KSC 

Správa spořitelny ČSSD 
"'!' 

Josef Krkoška Clen rady 

Sociálně-zdravotní František Pekař ČSSD 
"'ť 

Clen rady 

Osídlovací Josef Kříž ČSSD 
~ 

Clen rady 

Školy a kulturní ústavy Zdeněk Hevák ČSSD 
"'ť 

Clen rady 

Finanční Emil Homér KSČ 
~ 

Clen rady 

Správa jatek Jindřich Pavelka KSČ 
~ 

Clen rady 

Zemědělská Karel Pavelka KSČ 
~ 

Clen rady 

Personální Josef Stočes KSČ 
~ 

Clen rady 

Živnostenská Václav Frýzek KSČ 
~ 

Clen rady 

Průmyslové podniky Josef Vondra ČSNS 
~ 

Clen rady 

Kultura a osvěta V áclav Šmejkal ČSNS 
y 

Clen rady 

Evakuační Václav Tichý ČSNS 
~ 

Clen rady 
v v 

Správa nemocnice Karel Slavík CSNS Clen rady 

Domovské právo František Hašek ČSNS 
~ 

Clen rady 

Politicko-policejní Rudolf Dolejš ČSSD 
v 

Správa lázní František Doležal CSSD 

Městské dvory a zahrady František Štark ČSSD 

Bytová Václav Egersdorf KSČ 
v 

Zásobovací a vyživovací Vladimír Novák KSC 

Hřbitovy, pohřební ústavy V áclav Hartman ČSNS 

Stavební Jiří Bolze ČSNS 
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Příloha č. S 

Předseda Josef Krkoška ČSSD 
;:!. 

Clen rady 

Místopředsedové Gerard Langer Dr. KSČ 
v 

Josef Vondra CSNS 
v 

Jaroslav Juklík CSL 

Finanční Josef Kinský ČSL 
;:!. 

Clen rady 

Bytová Jaroslav Juklík ČSL 
~ 

Clen rady 

Evakuační Bohumil Šimůnek ČSL 
~ 

Clen rady 

Technicko-stavební Jiří Popel ing. ČSL 
~ 

Clen rady 

Městské podniky Josef Vondra ČSNS 
~ 

Clen rady 

Osídlovací Karel Slavík ČSNS 
~ 

Clen rady 

V áclav Šmejkal Dr. 
v ~ 

Osvětová CSNS Clen rady 

Správa dvorů a zahrad V áclav Tichý ČSNS 
~ 

Clen rady 
v v 

Zásobovací a vyživovací Josef Kříž CSSD Clen rady 

Sociálně-zdravotní Ladislav Tycler ČSSD 
~ 

Clen rady 

Živnostenská 
y. 

Jaroslav Safrata arch. ČSSD 
~ 

Clen rady 

Správa národního majetku Vendelín Fiala KSČ 
~ 

Clen rady 

Zemědělská Fráňa Richter KSČ 
~ 

Clen rady 
v ~ 

Osobní Vojtěch Chaloupka KSC Clen rady 

Politicko-bezpečnostní Gerard Langer Dr. KSČ 
~ 

Clen rady 

Lázeňská Maršíček Ing. ČSL 

Správa škol Jiří Bolze ČSNS 

Hřbitovy, pohřební ústavy Marie Rennová ČSNS 
v 

Jateční Jindřich Pavelka KSC 

Domovské právo František Pekař ČSSD 
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Příloha č. 6 

Předseda Ladislav Dušek KSČ 

Místopředsedové Josef KTkoška ČSSD 
'V 

Josef Vondra CSNS 

Cecílie Richterová KSČ 

Sociálně-zdravotní Cecílie Richterová KSČ 
y 

Clen rady 

Finanční Ladislav Dušek KSČ 
~ 

Clen rady 

Osobní Jaroslav Gilar KSČ 
y 

Clen rady 

Živnostensko-obchodní Václav Egersdorf KSČ 
y 

Clen rady 

Hospodářská Vendelín Fiala KSČ 
y 

Clen rady 

Stavební Jaroslav Skřivánek KSČ 
y 

Clen rady 

Bytová 
~ 

V. Cada KSČ 
y 

Clen rady 

Osvětová V. Ulrichová KSČ 
~ 

Clen rady 

Městské podniky Jan Janeba KSČ 
::!!. 

Clen rady 

Správa zahrad a dvorů Rudolf Balcar ČSSD 
::!!. 

Clen rady 

Zemědělská Josef Krkoška ČSSD 
:!! 

Clen rady 
'V 'V 

Zásobovací Josef Kříž CSSD Clen rady 

Věcná správa škol Karel Slavík ČSNS 
~ 

Clen rady 

Jateční Josef Vondra ČSNS 
~ 

Clen rady 

" " 
Evakuační Klier Dr. CSNS Clen rady 

Hřbitovy, pohřební ústavy Mil. Kaluha ČSL 
~ 

Clen rady 

Osídlovací a Správa národního Ing. Miroslav Síta KSČ 

majetku 

Bezpečnostní Karel Chochola KSČ 
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