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Abstrakt 

Cílem této práce je postihnout vývoj tisku v okrese Klatovy mezi lety 1918 – 

1941 na příkladu týdeníku Šumavan. Na základě politického a společenského pozadí 

vysvětlíme vývoj tohoto týdeníku od jeho vzniku po jeho zastavení a popíšeme 

charakter listu. Pozornost budeme věnovat osobě zakladatele, majitele a redaktoru listu 

Maxmiliánu Čermákovi a jeho synovi Otakaru Čermákovi. Vlastenecké smýšlení na 

počátku 60. let v Klatovech dalo podnět k založení první české knihtiskárny 

v Klatovech na podzim roku 1867. Česká tiskárna byl krok nezbytný pro založení česky 

psaného periodika, které by šířilo myšlenky a zájem o blahobyt celého Pošumaví. Ke 

vzniku a trvání prvních českých novin v jihozápadních Čechách (kromě Plzně) přispěli 

velkou měrou vlastenecky smýšlející gymnaziální profesoři a bohatí klatovští měšťané 

soustředění kolem spolku Měšťanská beseda. Týdeník Šumavan vycházel v letech 1868 

– 1941, nepočítáme-li poslední číslo, které vyšlo 19. května 1945 k osvobození 

Československa. V Dlouhém životě Šumavana se vyskytly dvě zhruba čtyřleté mezery 

vynucené válečnou cenzurou. Obsah a zaměření zpráv v Šumavanu vyjadřoval vždy 

podnázev, který se během sedmi desítek let několikrát změnil. Vedení tiskárny a 

vydávání Šumavanu se ujal Maxmilián Čermák, v jehož rodině se oba podniky udrželi 

po celou dobu jejich existence. Po smrti Maxmiliána Čermáka v roce 1892 se do vedení 

podniků postavila Maxmiliánova manželka a po ní převzal tiskárnu i Šumavan 

v prvních letech 20. století syn Otakar Čermák.  

 

Abstract 

The object of this dissertation is to describe development of the press in urban district 

Klatovy during 1918 – 1941 for example the weekly newspaper Šumavan. By  political 

and social background we are going to explain development of this weekly newspaper 



 
 

from his beginning to his cessation and to describe character of the newspaper. We are 

also going to give attention to figure of a founder, an owner and an editor Maxmilián 

Čermák and his son Otakar Čermák. Patriotic thinking at the beginning of 60´s in 19th 

century in Klatovy gave the incentive to foundation of the first Czech printing office in 

Klatovy in autumn 1867. The Czech printing office was the essential step for foundation 

of Czech-written periodical which would spread thoughts and interest in well-being of 

the whole Bohemia Forest area. To foundation and continuance of the first Czech 

newspapers in south-western Bohemia (except Pilsen) contributed patriotic thinking 

grammar school profesors and rich citizens from Klatovy who were concentrated 

around guild Měšťanská beseda. The weekly newspaper Šumavan was publicated 

during 1868 – 1941 if we don´t count the last issue which was publicated on 19th  May 

1945 to liberation of Czechoslovakia. There were two approximately four years´ 

intervals by reason of war censorship in the long life of the weekly newspaper 

Šumavan. Content and orientation of news in Šumavan were always expressed by 

subtitle which was changed several times during 70 years. Maxmilián Čermák took 

printing office management and Šumavan publication and both companies stayed in 

Čermák family for the whole time of their existence. After Maxmilián Čermák´s death 

in 1892 his wife Marie Čermáková took over management of both companies and after 

her it was her son Otakar Čermák who took over printing office and Šumavan during 

first years of 20th century.  
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Úvod 
Média byla a jsou prostředkem k informování širokých mas lidí, působení na 

jejich smýšlení a prosazování myšlenek těch, kteří médium vlastní a tvoří. V minulých 

dobách, kdy ještě neexistovala audiovizuální média, internet či rádio, byl jediným 

prostředkem, jak se dostat k širším okruhům lidí, tisk. V tomto směru se ubíraly 

myšlenky klatovských vlastenců na začátku druhé poloviny 19. století. V té době naše 

země stále patřila pod křídla Rakousko-Uherska. Město Klatovy mělo stíženou situaci   

o to víc faktem, že se nacházelo v pohraniční oblasti Šumavy, kde byl silnější německý 

vliv a držel se déle. Od 60. let 19. století ale nastalo postupné uvolnění, kdy došlo ke 

zrušení bachovské cenzury, což dalo silný impulz k rozvoji společenského a kulturního 

života. Posíleny byly také snahy vlastenecké, které bojovaly za rodný jazyk, za češtinu. 

Začaly vycházet česky psané knihy, začala se hrát česká divadelní představení, na 

počátku 60. let 19. století se s působením starosty Klatov Matěje Spory zavedlo 

důsledné užívání češtiny při jakémkoliv úřadování. Jak tedy ještě dostat český jazyk 

k širokému pošumavskému lidu? Pomocí tisku.  

Na počátku 60. let 19. století vycházel v Klatovech pouze německy psaný 

týdeník Bote aus dem Bӧhmerwald tištěný v německé tiskárně, který městu stále udával 

německý ráz. Proto se v hlavách klatovských vlastenců zrodila myšlenka začít vydávat 

první česky psaný pošumavský list. Ludvík Král, Maxmilián Čermák, Jindřich Niedrle, 

Václav Sedláček a další oprášili myšlenku Čeňka Bendla z 50. let 19. Století, který již 

tehdy plánoval založit český list s názvem Šumavan. Aby mohl nový český list 

dlouhodobě fungovat, bylo třeba založit první českou tiskárnu v Klatovech, k čemuž 

došlo na podzim roku 1867. S novým rokem 1868 se zrodil týdeník Šumavan šířící 

k lidem češtinu, povzbuzující v šumavském lidu vlastenectví, vzdělávání a touhu 

neustávat v boji za lepší budoucnost. Tiskárna se nakonec dožila úctyhodného věku 83 

let, Šumavan skončil v květnu 1941, nepočítáme-li jediné číslo ze dne 19. května 1945. 

Jeho vydávání bylo dvakrát nuceně přerušeno válečnou cenzurou. Do čela tiskárny         

i novin se postavil Maxmilián Čermák, a spojil tak po několik generací osud celé rodiny 

s osudem těchto dvou podniků. 

Cílem této magisterské práce je postihnout vývoj tisku v bývalém politickém 

okrese Klatovy mezi lety 1918 až 1941 na příkladu týdeníku Šumavan. Na základě 

společenského a politického pozadí jsem detailně popsala vývoj a charakter tohoto 

týdeníku od jeho vzniku v lednu 1868 až po jeho zastavení v květnu 1941. Do 

zkoumaného období vycházení listu Šumavan jsem zahrnula i jediné číslo vydané po 



4 
 

druhé světové válce dne 19. května 1945. V průběhu sedmi desítek let se ve vydávání 

Šumavanu vyskytly dvě vždy zhruba čtyřleté mezery způsobené válečnou cenzurou,      

a to mezi 29. srpnem 1914 až 16. listopadem 1918 a znovu 15. květnem 1941 až 

uvedeným datem 19. května 1945. Charakter a zaměření listu novin vždy vyjadřoval 

podtitul listu, který se za dobu jeho existence také několikrát proměnil. Aby byla 

zachována kontinuita vývoje týdeníku, věnovala jsem prostor taktéž nastínění podoby a 

důležitých mezníků v době začátků Šumavana až do jeho prvního umlčení v roce 1914. 

Neméně důležitým cílem práce byly významné osobnosti klatovského vlasteneckého 

života. Maxmilián Čermák, zakladatel, majitel a redaktor listu Šumavan a také 

zakladatel a majitel české knihtiskárny v Klatovech, po jehož smrti se majitelem, 

redaktorem a vedoucí osobou obou podniků stal jeho syn Otakar Čermák. Životy obou 

mužů jsou neodmyslitelně spjaté s životem, vývojem a podobou listu i tiskařského 

podniku, proto nelze jedno od druhého oddělit. 

Za metodu práce jsem zvolila standardní postupy historické práce, jakými jsou 

především sběr, utřídění a syntéza původních pramenů a sekundárních zdrojů.  

 Ve své magisterské práci jsem nakonec vyhradilo zvláštní místo tématu 

knihtiskárny Maxmiliána Čermáka v Klatovech, později knihtiskárny Otakara Čermáka 

v Klatovech. Ve studovaných archivních materiálech jsem nalezla velké množství 

archivních pramenů vztahujících se právě k přípravám na založení první české tiskárny 

v Klatovech a jejímu vývoji, což byl základní a nutný předpoklad ke zřízení českého 

pošumavského listu Šumavan, který je hlavním předmětem práce. Vývoj technického 

zázemí tiskárny, zaměstnanci, díla v tiskárně tištěná, to vše přináší dobový obraz 

tiskařského řemesla a stává se i zdrojem poznatků o tehdejší době vůbec. Život tiskárny 

je také neodmyslitelně spjat s životem rodiny Čermákových v Klatovech, z nichž 

Maxmilián a Otakar jsou druhým hlavním bodem této práce.  

Prameny k tématu se staly stěžejním zdrojem informací této magisterské práce. 

Ve fyzické podobě jsem je nalezla v knihovně a archivu Vlastivědného muzea Dr. 

Hostaše v Klatovech. Zde jsem prostudovala archiválie z fondu osobního archivu ze 

složky Čermák, která zahrnuje dobové dokumenty a archiválie vztahující se k celé 

rodině Čermákových. Většina informací se vztahovala ale právě k osobám Maxmiliána 

a Otakara Čermáka, knihtiskárny a také týdeníku Šumavan. V knihovně Vlastivědného 

muzea Dr. Hostaše v Klatovech jsem prostudovala materiály knižní podoby vztahující 

se převážně k tiskárně a Šumavanu, které nebyly nikdy publikovány nebo byly vydané  

u příležitosti jubilea jednoho z podniků nákladem knihtiskárny. Práci s archiváliemi mi 
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u původních dokumentů a listin stěžoval fakt, že tyto byly psané rukopisem a starou 

češtinou. Zbytek dokumentů byl psaný strojem. Použitá sekundární literatura se 

vztahovala téměř výhradně k událostem popsaným v první kapitole, ale i zde byl na 

mnoha místech dokreslen dobový vývoj z pramenů, jímž byl převážně samotný 

studovaný týdeník Šumavan. Použitá literatura k historickému a společenskému vývoji 

Klatov pochází ve většině případů z poslední desítky let. Neobsáhlejší souhrnná 

publikace vývoje Klatov s názvem „Klatovy“ vyšla v roce 2010 k oslavám výročí 750 

let od založení města. Taktéž publikace použité k popisu historického vývoje naší země 

v letech 1918 – 1941 jsou novějšího data. Dříve vydané jsou pouze příručky či lexikony 

použité k doplnění bibliografických odkazů k významným osobnostem literárního či 

uměleckého života. Veškeré citace jak z původních pramenů či sekundární literatury 

jsem ponechala v původním znění.  

Celou magisterskou práci jsem strukturovala do čtyř kapitol. První kapitolu jsem 

věnovala nastínění historického pozadí v letech 1918 až 1941 jak na Klatovsku, tak 

v celorepublikovém měřítku s tím, že větší důraz kladu na historii a společenské pozadí 

Klatovska. Zde jsem proto věnovala prostor nejen historickému vývoji, ale připomněla 

jsem podrobněji i kulturní a literární život, žurnalistické pozadí tohoto okresu. V druhé 

kapitole jsem popsala život Maxmiliána Čermáka, založení české knihtiskárny 

v Klatovech a její vývoj až do smrti Maxmilána Čermáka v roce 1892. Druhá kapitola 

dále navazuje s životem Otakara Čermáka, který je hluboce protknut s tiskárnou i listem 

Šumavanem. V této části práce sledujeme taktéž vývoj knihtiskárny za vedení Otakara 

Čermáka a jeho následovníků až do jejího konce v roce 1950. Třetí kapitola potom 

přináší již informace vztahující se k okolnostem založení týdeníku Šumava a jeho více 

jak čtyřicetiletého vydávání, které přerušila až první světová válka v roce 1914. 

Poslední čtvrtou kapitolou se vracíme ke znovuobnovenému Šumavanu na podzim roku 

1918 a sledujeme jeho vývoj a podobu až do začátku druhé světové války, kdy byl list 

v květnu 1941 zastaven. V této kapitole je zahrnuté i první a zároveň poslední obnovené 

vydání Šumavana z 19. května 1945 věnující se oslavám konce druhé světové války. 

Dalšího vydání se čtenáři již nedočkali.  
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1 Historický vývoj v letech 1918 – 1941 
Každé téma, které probíhá v určitém časovém období, je ovlivněno právě 

dobovým historickým, společenským a politickým kontextem. Vznik první české 

knihtiskárny v Klatovech a vznik prvního českého krajinského listu v Klatovech 

podmínily právě dobové historické události. I následný vývoj a fungování obou závodů 

závisely na aktuálním politickém a společenském pozadí. Na následujících stranách 

proto detailněji připomene stěžejní okamžiky historického vývoje v letech 1918 – 1941. 

1.1 Historický vývoj v letech 1918 – 1941 na celostátní úrovni  
Nový československý stát vznikal z války a revoluce v době, kdy celá Evropa 

nebyla stabilní a rodila se do nové podoby po rozpadu Rakousko-Uherska. Po náročném 

roce 1918, kdy dostávala myšlenka nejen samostatného československého státu stále 

jasnější obrysy, se obyvatelé naší země dočkali. Oním významným datem, který ukončil 

fungování velké rakouské monarchie a začal psát příběh samostatného 

československého státu, se stal 28. říjen 1918. Toho dne přišla odpověď rakouského 

ministra zahraničí Andrássyho, v níž rakouská vláda oficiálně vyjádřila ochotu 

k uzavření příměří. Pro miliony lidí celé Evropy to znamenalo konec války, konec 

Rakouska-Uherska. Ulice měst se zaplnily davy lidí, které tak chtěly dát sbohem starým 

pořádkům a přivítat svobodu.  

1.1.1 Období tzv. První republiky 

Prozatímní vládou se stal Národní výbor, v němž zasedlo pět mužů: „Agrárník 

Antonín Švehla, státoprávní demokrat Alois Rašín, sociální demokrat František Soukup, 

český socialista Jiří Stříbrný a slovenský politik Vavro Šrobár, který náhodou dorazil do 

Prahy.“ 1  Ti okamžitě dne 28. října 1918 začali vykonávat vládní funkci. Národní výbor 

začal postupně přebírat do svých rukou veškeré důležité správní celky bývalé monarchie 

a vydal také svoje první prohlášení: „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal 

skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních 

států světa.“ 2 Dalším důležitým krokem bylo vydání prvního zákonu, který ponechával 

v platnosti všechny dosavadní zákony monarchie a přebíral i dosavadní administrativní 

aparát monarchie.3 Autor zákona Alois Rašín k tomu řekl: „Základním tímto zákonem 

                                                 
1 Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. Str. 
15.  
2 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 66. 
3 „V původní verzi zákon zněl: Samostatný stát československý vstoupil v život: aby zachována byla 
souvislost dosavadního právního řádu …. a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, 
Národní výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje: Článek 
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mělo být zamezeno, aby nenastal bezprávní stav, aby se celá naše správa nezastavila a 

aby se 29. října pracovalo dále, jako by revoluce vůbec nebylo.“ 4 Během svého 

dvoutýdenního působení vydal Národní výbor celkem 14 dekretů, které měly platnost 

zákonů. Všechny rakouské úřady se nahrazovaly československými. Nezbytnou 

součástí normalizace nového státu bylo přijetí prozatímní ústavy. Připravovala se také 

pozemková reforma, shromažďovaly se finance k budování nového státu.  

Po návratu Kramářovy delegace ze Ženevy na počátku listopadu byly zahájeny přípravy 

k vytvoření první československé vlády.5 Došlo tak ke vzniku Národního shromáždění, 

kterému byly předány pravomoci Národního výboru na jeho prvním zasedání dne        

14. listopadu 1918.6 Během jednání došlo jednomyslně ke zvolení T. G. Masaryka 

prezidentem republiky a první vlády nového státu. Ministerským předsedou se stal      

K. Kramář, ministrem zahraničních věcí E. Beneš, ministrem vojenství M. R. Štefánik.7 

Prvním úkolem nové vlády bylo mezinárodně i vnitřně upevnit nový stát, který se 

potácel s hlubokými politickými, hospodářskými a sociálními problémy. 

 Hospodářská situace byla kritická, chyběly základní životní potřeby – jídlo, 

oděvy, boty, prádlo. Ceny letěly prudce nahoru. Vnitřní trh byl naprosto rozvrácen.8 

Představy lidí spojené se vznikem nového státu se neslučovaly se skutečností. Proto se 

                                                                                                                                               
I. Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou 
národní radou v Paříži jako orgánové jednomyslné vůle národa. Než se tak stane, vykonává státní 
svrchovanost Národní výbor. Článek II. Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají 
prozatím v platnosti. Článek III. Veškeré ústavy (úřady) jsou podřízeny Národnímu výboru…… .“ 
(Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. Str. 
18.) 
4Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 67. 
5 Karel Kramář jakožto předseda Národního výboru jednal spolu s dalšími československými zástupci ve 
dnech 28. – 31. 10. 1918 na poradě v Ženevě ohledně mezinárodního postavení československého státu, 
jeho formě a politické struktuře. 
6 „Poslanci do něho byli navrženi podle výsledků posledních parlamentních voleb z roku 1911. Byli 
seskupeni do sedmi poslaneckých klubů a poprvé v něm zasedly i ženy.“ (Olivová, Věra. Dějiny první 
republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 67.) 
7 V Kramářem vedeném kabinetu dále působili: „zástupce Slovenského klubu V. Šrobár, tři národní 
demokraté, sociální demokraté a čs. socialisté, čtyři agrárníci a jeden lidovec. Kabinet mel nakonec 16 
resortů, spravovaných 15 ministry (Šrobárovi byl k ministerstvu zdravotnictví přidán úřad ministra pro 
správu Slovenska), jeden ministr byl bez portfeje.“ (Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. 
Svazek XIII, 1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. Str. 56.) 
8 Veškerá výroba byla z minulosti zaměřena na válečnou výrobu a nedokázala se tak rychle 
přetransformovat, aby obstála v podmínkách míru. Byl nedostatek pracovních sil (především 
v zemědělství), přestože se z války vraceli vojáci jakožto nová pracovní síla. „K tomu přistoupila prudce 
rostoucí nezaměstnanost. Byly demobilizovány masy vojáků, na jejichž místa byly během války zaškoleny 
ženy a mládež. V lednu 1919 propouštěli takoví podnikatelé jako Tomáš Baťa. Skončily totiž válečné 
objednávky, na kterých vybudoval svůj úspěch.“ (Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky 
(1918 – 1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 – 1929). Praha: Libri, 2000. Str. 
50.) 
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vytvářela různá hnutí, která prosazovala požadavky obyčejných lidí.9 V té době celou 

Evropou procházela revoluční vlna, která se promítla i v naší zemi. Dělníci měli jistou 

převahu nad podnikateli a dokázali prosazovat svoje požadavky, byly vytyčovány 

požadavky socializace velkých podniků. I uvnitř sociální demokracie se na přelomu let 

1918 a 1919 začala vytvářet revoluční skupina.10 Se sociálně demokratickou stranou 

úzce spolupracoval prezident republiky Masaryk, což mělo své kořeny již v předválečné 

době. Masaryka uznávala i bolševická opozice ve straně.11 Se svými politickými kroky 

se mohl Masaryk také plně opřít o českou národně socialistickou stranu, do které 

vstoupil v roce 1923 i Edvard Beneš a postupně si uvnitř strany vybudoval vedoucí 

postavení. Silnou skupinu přívrženců, kteří pocházeli z bývalé pokrokové strany, měl 

Masaryk také v Československé straně národně demokratické. Skupina z pokrokové 

strany byla stále v blízkém kontaktu s Masarykem, přestože vedení strany náleželo 

lidem soustředěným kolem předsedy strany Karla Kramáře. Ten patřil k odpůrcům 

prezidenta a „reprezentoval vyhraněný nacionální proud české politiky“. 12 Díky úzkým 

kontaktům na Antonína Švehlu udržoval Masaryk kontakt také s agrární stranou, která 

měla zázemí v zemědělském obyvatelstvu.13 Jan Šrámek a jeho strana lidová prosazující 

politiku katolické církve se neshodla s Masarykovou proticírkevní politikou, a strana 

tudíž odmítala spolupráci s prezidentem. V té době mezi nejvýznamnější politické 

oblasti země patřila zahraniční politika v čele s Edvardem Benešem. Celkově integrující 

osobnost Masaryka tak přispěla v prvních poválečných letech k upevňování pozic 

nového československého státu. 

Příležitost k upevnění pozice našeho státu v celosvětovém měřítku dostala země 

v roce 1919 v rámci mírové konference v Paříži, která začala 18. ledna 1919 a na které 

mělo dojít právně k uzavření války a nastolení mírového vývoje.14 Československo se 

v zastoupení tehdejšího ministerského předsedy Kramáře a ministra zahraničních věcí 

                                                 
9 Vznikaly výbory snažící se ovlivnit dění v různých oblastech – národní, bytové či zásobovací výbory. 
10

 To podporoval i příchod zajatců (komunistů) z Ruska, odkud přinášeli zprávy a důkazy o bolševické 
revoluci (noviny, letáky, brožury). 
11 Kriti čtější postoj k Masarykovi zaujalo toto hnutí až později během vytváření samostatné komunistické 
strany. 
12 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 82. 
13 „V dubnu 1919 přijala strana název Republikánská strana českého venkova a v roce 1922 
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu.“ (tamtéž) 
14 Hlavní slovo na konferenci měly vítězné státy (USA, Francie, Velká Británie, Itálie a Japonsko), které 
mezi sebou nejprve musely vyjednat mírové podmínky. Poražené státy (Německo, Rakousko, Maďarsko 
a Turecko) byly přizvány až později v závěrečné fázi konference k podpisu mírových smluv. Konference 
se neúčastnilo Rusko, které odmítlo pozvání. 
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Beneše účastnilo konference jako jeden z vítězných států.15 Beneš na pařížské 

konferenci přednesl požadavky, které se z velké části týkaly hranic našeho státu. „Žádal 

zachování historických hranic českých zemí, připojení Slovenska, připojení Zakarpatské 

Ukrajiny, zřízení koridoru mezi Československem a Jugoslávií. Dále pak provedení 

internacionalizace některých hlavních řek a tratí, zajištění ochrany českého 

obyvatelstva ve Vídni a poskytnutí pomoci Lužickým Srbům.“ 16 Většinu požadavků se 

podařilo prosadit.17 Za velký úspěch na konferenci jsme vděčili především velké 

podpoře Francie.18 Československo podepsalo mírové smlouvy, a tím byla zakotvena 

jeho existence v rámci tzv. versailleského systému.  

 Nyní musela přijít na řadu vnitrostátní situace. Na počátku roku 1919 přijala 

Kramářova vláda svůj program. V zemi byla dál špatná hospodářská situace – „všude 

byl nedostatek uhlí a surovin, na válečnou výrobu přeorientované továrny 

s opotřebovaným strojním parkem stály, zemědělství bylo rozvrácené, komunikace 

rozrušené, lidé zdemoralizovaní, roztrpčení k revolučnosti. Produktivita práce klesla na 

polovinu.“ 19 Tato situace jen přiživovala radikální komunistickou opozici v rámci 

sociální demokracie. „Komunistické hnutí vykonávalo prudký tlak na vedení strany, 

který se v březnu projevil první krizí všenárodní koalice. Bezprostřední příčinou vládní 

krize byla otázka pozemkové reformy.“ 20 Jako počátek chystané pozemkové reformy byl 

v listopadu 1918 vydán zákon o obstavení velkostatků. K velkým názorovým rozdílům 

ohledně pozemkové reformy docházelo napříč politickými stranami, nejvíce však mezi 

stranou agrární a sociálně demokratickou. To se stalo hlavní příčinou vypuknutí vládní 

krize. Po jednáních zástupců stran pod vedením prezidenta Masaryka došlo ke 

kompromisu a dohodě – byla navázána politická spolupráce mezi agrární stranou a 

sociálními demokraty, kteří u agrárníků hledali oporu proti komunistické levici sílící 

                                                 
15 „Zbytek vítězných zemí, tedy i ČSR, tvořil kategorii zemí se zájmy omezenými. Jejich hlas měl být slyšen 
pouze v otázkách, které se jich bezprostředně dotýkaly.“ (Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny 
české. Svazek XIII, 1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. Str. 60.) 
16

 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 88. 
17 V územních požadavcích se nepodařil vyjednat jen onen koridor mezi Československem a Jugoslávií. 
„Masarykem inspirovaná a Benešem vedená diplomacie prezentovala Československo jako ostrov 
pořádku a klidu, garanta stability ve střední Evropě, a tím strategickou hráz proti bolševismu a 
revanšismu poražených. Vyzvedávala, že ČSR jako jediný nový stát v Evropě zavedla a udržela fungující 
parlamentní, demokratický systém.“ (Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 
1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. Str. 61.)  
18 Ta jako součást hájení svých zájmů podporovala Československo, které spadalo do jejího mocenského 
bloku. 
19 Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. 
Str. 92 – 93. 
20 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 90. 
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v jejích řadách. Produktem smíru stran byla řada zákonů o pozemkové reformě přijatých 

v letech 1919 a 1920.21 Provedení pozemkové reformy přispělo k rozvoji středních 

vrstev venkovského lidu. T. G. Masaryk ji hodnotil: „Pozemková reforma je vedle 

převratu největším činem nové republiky; je dovršením a vlastním uskutečněním 

převratu.“ 22 Z hlediska politického přinesla reforma agrární straně významné postavení 

v období první republiky. To se ukázalo v brzkých volbách v polovině června 1919, na 

základě kterých byla vytvořena nová vláda. Agrární strana byla druhá, zvítězila sociální 

demokracie.23 Společně vytvořily novou vládu, v jejímž čele stál soc. demokrat 

Vlastimil Tusar.24 Ministrem vnitra zůstal A. Švehla. Uvnitř sociální demokracie se však 

zostřovala situace také pod tlakem vývoje ruské bolševické revoluce v Rusku.25 

Výsledkem bylo v prosinci 1919 odtržení levice od soc. demokracie. Zatím ještě 

nedošlo k vytvoření samostatné komunistické strany. Strana si nechala říkat marxistická 

levice. „Ve své praktické politice se marxistická levice snažila ze všech sil využít obtížné 

hospodářské situace státu k zostření sociálních konfliktů.“ 26 V továrnách a různých 

závodech se radikalizoval proletariát, načež se snažila vláda reagovat projednáváním 

různých zákonů směřujících k vnitřní konsolidaci republiky.  

 V přestupný den roku 1920 přijal parlament ústavu, která „tvořila základ 

předělu, kterým začalo Československo tehdy procházet: předělu mezi národně 

revoluční diktaturou a parlamentní demokracií. Parlamentní demokracií nikoli bez 

vad.“ 27 Na základě ústavy byly vypsány první parlamentní volby v novém státě na den 

                                                 
21

 „Právní podklady k reformě byly po přijetí záborového zákona 16. dubna 1919 rozvedeny zejména 
zákonem přídělovým z ledna 1920 a náhradovým z dubna téhož roku, resp. zákonem o zajištění půdy 
drobným pastýřům z května 1919. Dále byly přijaty od 12. února do 8. dubna 1920 tři důležité zákony: o 
hospodaření na zabraném majetku, o poskytování úvěrů nabyvatelům půdy a o peněžité náhradě za 
zabranou půdu.“ (Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 1918 – 1929. Praha: 
Paseka, 2000. Str. 286.) 
22 Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. 
Str. 285 – 286. 
23 „Sociální demokracie získala 935 tisíc (30,1 %) hlasů, agrárníci obdrželi 637 tisíc (20,5 %) hlasů, čs. 
socialisté 485 tisíc (15,6 %) hlasů, lidovci 303 tisíc (9,7 %) a národní demokraté 256 tisíc (8,2 %) hlasů.“ 
(Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 97.)  
24 „Programové prohlášení Tusarovy vlády věnovalo velkou pozornost stírání rozdílů mezi západní a 
východní částí ČSR. V zahraniční politice proklamovala vláda prohlubování spolupráce s vítěznými 
mocnostmi. Ve sféře vnitřní zdůraznila vypracování ústavy, správní reformu, urovnání vztahů 
k menšinám. Za nezbytné označila překonání následků válečného rozvratu a rozběh průmyslu i 
zemědělství.“ (Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 1918 – 1929. Praha: 
Paseka, 2000. Str. 128.) 
25 V Moskvě došlo z popudu Lenina k vytvoření organizačně-politického centra – III. komunistické 
internacionály – které chtělo celosvětově rozbít kapitalistickou společnost pomocí světové revoluce. Jako 
výsledek procesu měla být vytvořena nová společnost bez třídních a sociálních rozdílů. 
26 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 101. 
27 Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918 – 1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá 
léta republiky (1918 – 1929). Praha: Libri, 2000. Str. 113. 
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18. dubna 1920 (volby do senátu následovaly 25. dubna 1920). Jasné vítězství 

zaznamenala sociální demokracie, agrárníci v těchto volbách zůstali třetí.28 Novou vládu 

utvořili opět soc. demokraté s agrárníky, tentokrát se přidali i národní socialisté. V čele 

stál opět Tusar, svoji pozici neztratil ani Švehla. Proti vládě se vytvořila široká opozice, 

do které se otevřeně postavila i komunistická levice. Cílem vlády bylo vzhledem ke 

světovému dění zadržení narůstání revoluční vlny.29 Vzhlížejíce ke komunistické 

internacionále se napříč republikou tvořily uvnitř závodů dělnické rady (centrum bylo 

na Kladně), a tak docházelo v květnu a červnu 1920 k přípravám komunistického 

převratu. „V červnu, červenci a srpnu 1920 vstoupilo revoluční hnutí v Československu 

do vrcholné fáze.“ 30 Tusarova vláda se snažila udržet a zdolat revoluční hnutí izolací 

republiky od mezinárodního dění. Zahraniční politika vedená Benešem zahájila 

mezinárodní obranu, ve které se opírala o četné mírové dohody uzavřené v minulosti (s 

Rakouskem, úspěšná jednání s Německem). Ty rozšířila v polovině srpna 1920 

podpisem dohod s Jugoslávií a Rumunskem. „Tento tzv. malodohodový blok svým 

postupem umožnil překonání revoluční krize ve střední a východní Evropě a 

Československo na tom mělo největší podíl.“31 Výsledkem chování bloku byla i porážka 

Rudé armády u Varšavy a ústup sovětských vojsk z Polska. 

 Po překonání krize došlo na podzim ke střetu demokratických sil v republice 

s komunistickým a nacionalistickým hnutím. V polovině září 1920 pak Tusarova vláda 

podala demisi. S novou vládou se neotálelo. Hned druhý den jmenoval Masaryk tzv. 

vládu odborníků v čele s Janem Černým.32 Politickou stránku vlády měla zajišťovat tzv. 

Pětka. „Pravou Pětku tvořili vůdci pěti nejsilnějších československých státotvorných 

stran, odleva bráno: sociálně demokratické, čs. socialistické, lidové, agrární, národně 

                                                 
28

 „Nejsilnější sociální demokracie získala 1 590 520, tj. 37,4 % všech hlasů. Daleko za ní byla strana 
lidová (699 728 = 16,4 % hlasů), agrární (603 618 = 14,2 % hlasů) a národně socialistická (500 821 = 11,8 
% hlasů). Národně demokratická strana získala 387 552, tj. 9,1 % hlasů.“ (Olivová, Věra. Dějiny první 
republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 101.)  
29 Sovětská vojska postupovala. Rudá armáda vedla vítězný postup do nitra Polska. Polsku hrozil pád, a 
v důsledku toho stoupalo komunistické hnutí.  
30 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 110. Marxistická levice využívala 
postupu Rudé armády v Polsku a stupňovala revoluční ofenzivu. Rudá armáda byla jen pár desítek 
kilometrů od československých hranic.  
31 „Vytvoření Malé dohody, jež upevnilo mezinárodní postavení jejích členů, posilovalo současně i vnitřní 
pozice vlád těchto států. Umožnilo jim důslednější obranu proti komunistickému hnutí.“ (Olivová, Věra. 
Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 115.)  
32 „Při volbě premiéra úřednické vlády vybíral Masaryk mezi Benešem, Englišem, Šámalem a 
prezidentem zemské správy moravské, osvědčeným byrokratem Janem Černým. Engliše a Šámala ale 
pokládali vůdcové stran za málo schopného pro tento úřad, bylo těžko možné, aby Beneš zastával v tak 
krizový čas funkci premiéra i ministra zahraničí. Zvolil tedy Černého, i na doporučení Tusara, který jej 
dobře znal, a po souhlase Švehly.“ (Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 
1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. Str. 204.) 
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demokratické. Občas se – třeba nakrátko – měnila, ale její klasické složení bylo:          

R. Bechyně, J. Stříbrný, J. Šrámek, A. Švehla, A. Rašín. Nejsilnějším mužem uskupení 

byl Švehla.“ 33 Hlavou Pětky byl sám Masaryk. Na podzim se též konal sjezd sociálně 

demokratické strany, na kterém se levice ustavila jako samostatná Československá 

sociálně demokratická strana a prohlásila převzetí veškerého majetku (Lidového domu, 

tiskárny a sekretariátu). S koncem roku 1920 se Černého vláda pustila do tvorby celé 

řady zákonů, kterými chtěla stabilizovat politický i hospodářský vývoj země. Mj. šlo 

vládě o oslabení politického působení komunistického hnutí. V květnu 1921 se ale 

v Praze konal ustavující sjezd české komunistické strany. Následně pak na přelomu 

října a listopadu byla vytvořena jednotná Komunistická strana Československa jako 

sekce Třetí internacionály s celosvětovým centrem v Moskvě.34 Špatný stav ekonomiky 

se vláda snažila zvrátit řadou hospodářských zákonů. Hlavním cílem bylo povzbudit 

podnikatelskou činnost. Úřednická vláda na podzim 1921 odstoupila po dokončení 

stabilizačního procesu. „26. září 1921 jmenoval prezident nový, nikoli ryze parlamentní, 

nýbrž poloúřednický kabinet v čele s E. Benešem.“ 35 V důsledku mezinárodního dění 

kolem Maďarska a neúspěšné Benešově zahraniční politice se jeho vláda položila již 

v říjnu 1922.36 Jen pět dní po demisi vlády, „už 7. října 1922, nastoupil kabinet 

Antonína Švehly; měl vytvořit rekord v dlouhověkosti meziválečných vlád. Ve Švehlově 

parlamentní sedmnáctičlenné vládě všenárodní koalice, do které přešlo osm ministrů 

z dřívějšího kabinetu, zasedli všichni členové Pětky.“ 37  Pozice komunistické strany byla 

oslabena. Politický život dostal ránu, když byl 5. ledna 1923 spáchán atentát na ministra 

financí Aloise Rašína. Rozvířený politický prach kolem smrti Rašína připravil živnou 

půdu pro přijetí zákona na ochranu republiky v březnu 1923. „Jeho cílem bylo upevnit 

                                                 
33

 „Její zárodky můžeme spatřovat už při vzniku státu, znovu se formovala za Černého vlády a do plné síly 
se rozkvetla za Masarykovy nemoci a rekonvalescence.“ (Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny 
české. Svazek XIII, 1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. Str. 228.) 
34 Cílem stále zůstávalo nastolení diktatury proletariátu a komunistické revoluce. Tomu měly napomoci i 
různé pomocné organizace: „V květnu 1921 byl vytvořen Svaz komunistických legionářů. V téže době 
vznikla Federace dělnických tělocvičných jednot. V říjnu 1922 pak došlo k utvoření komunistického 
Mezinárodního všeodborového svazu (tzv. Rudé odbory).“ (Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: 
Karolinum, 2000. Str. 127.) 
35 „V necelých třech letech šlo už o pátou vládu. Seděli v ní po třech agrárníci a sociální demokraté, dva 
lidovci a čs. socialisté, jeden národní demokrat a čtyři odborníci, počítáme-li mezi ně – správně – i 
Beneše, byť formálně zařazovaného mezi ministry poslané do vlády za poslanecký klub čs. socialistů.“ 
(Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. Str. 
295 – 296.) 
36 Beneš byl tímto nezdarem politicky zdiskreditovaný, a padla tak zatím možnost být následníkem 
Masarykem, kterého trápily zdravotní problémy.  
37 Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. 
Str. 355 – 357. 
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systém pluralitní parlamentní demokracie a posílit stabilitu státu.“ 38 Zákon neměl pouze 

dočasnou platnost kvůli smrti Rašína, měl trvalou působnost.39 Politický život 

v Československu se od roku 1924 začal vyznačovat sporem mezi vedoucí agrární a 

sociálně demokratickou stranou. Mezi stranami existovala dohoda o vzájemné podpoře 

navrhovaných zákonů z obou táborů, která prakticky naplno nefungovala, což přinášelo 

rozbroje mezi stranami. „Boj mezi stranami znamenal již zřejmé a otevřené rozštěpení a 

přeskupení demokratického proudu v čele s Hradem, které až dosud určovalo hlavní 

vnitropolitickou linii v republice.“ 40 Agrárníci doposud podporující Hrad se cítili natolik 

silní, že začali prosazovat vlastní politiku. Strana se začala obracet na průmyslové státy 

Německo a Rakousko, k čemuž ji vedly vlastní hospodářské zájmy. Domácí 

vnitropolitická situace měla dopad i na československou zahraniční politiku, která byla 

do té doby orientovaná na Francii. Tak se dostala strana do rozporu s Benešem a tím i 

s Hradem. Národní socialisté v letech 1925 a 1926 řešili spor o politickou orientaci 

strany, který skončil vítězstvím Beneše a jeho myšlenek, což znamenalo posílení pozice 

Hradu.41 Spory uvnitř stran i mezi stranami měly společného jmenovatele – blížící se 

volby. Ty se konaly v listopadu 1925 a přinesly velké překvapení. Nejsilnějšími 

stranami se stala strana agrární a komunistická.42 Po volbách byla ustavena všenárodní 

Švehlova vláda, která byla pouze přechodem k úřednické vládě opět v čele s Janem 

Černým od března 1926. Cílem bylo dospět k vládě, která bude odpovídat politickému 

přesunu sil v republice. Po demisi Černého úřednického kabinetu na podzim téhož roku 

vznikla vláda nová opět v čele s Antonínem Švehlou a agrární stranou. Část křesel ve 

vládě bylo ponecháno „úředníkům“, kteří přešli ze staré Černého vlády. Opozici této 

vládě tvořil socialistický blok, který byl k vládě dosti loajální. Zahraniční politika se 

odklonila od profrancouzské hradní linie na proněmeckou. V květnu 1927 se konaly 

                                                 
38 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 133.  
39

 „Velmi zostřoval tresty za tzv. politické zločiny, za akce směřované proti jednotě, bezpečnosti a 
charakteru státu, včetně jejich pouhé přípravy. Zřídil pro zvlášť těžké činy proti bezpečnosti země 
neporotní státní soudy, připouštěl zastavení periodického tisku, jehož psaní by závažně ohrožovalo 
bezpečnost státu a jeho činitelů, porušovalo národní či náboženskou toleranci atd. Některá jeho 
ustanovení byla nejasná s možností značně volného výkladu. Kdyby se dostala k moci vláda 
s totalitářskými sklony, získala by v něm dobrý nástroj. Zvýšenou ochranu poskytoval státním symbolům a 
ústavním činitelům.“ (Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 1918 – 1929. 
Praha: Paseka, 2000. Str. 385.) 
40 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 142. 
41 Ve straně došlo ke sporu radikálně nacionalistického křídla v čele se Stříbrným a druhým křídlem 
kolem Beneše.  
42 „Agrární strana obdržela 970 tisíc hlasů, tj. 13,66 % všech platných hlasů, a komunistická strana 934 
tisíc hlasů, tj. 13,15 % všech hlasů. Další strany zůstaly značně pozadu. Jako třetí se umístila lidová 
strana. Sociální demokracie zaujala čtvrté místo. Následovala národně socialistická strana a národní 
demokracie.“ (Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 144.) 
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prezidentské volby, ve kterých proti sobě stáli dva kandidáti: Masaryk a komunista 

Václav Šturc. Masaryk nakonec opět vyhrál a stal se prezidentem na dalších sedm let.43 

Antonín Švehla k Masarykově volbě vyřkl výrok: „Dokud je naživu Masaryk, bude 

prezidentem.“ 44 

 Zde se vraťme k situaci uvnitř komunistické strany. V rámci komunistické 

internacionály se upevňovala pozice J. V. Stalina a tlačilo se na revoluční akce za 

každou cenu. Aby se i Komunistická strana Československa podřídila instrukcím přímo 

z Moskvy, pověřila Internacionála vedením KSČ Klementa Gottwalda. Gottwald a jeho 

nejbližší spolupracovníci – Rudolf Slánský, Jan Šverma a Václav Kopecký – se plně 

ztotožňovali s prostalinskou politikou. Na pátém sjezdu strany v únoru 1929 byl 

Gottwald jmenovaný do čela vedení KSČ.45 

 Dne 24. října 1929 se zhroutila burza v New Yorku. Následná hospodářská krize 

zachvátila celý svět. To s sebou neslo i dalekosáhlé politické důsledky. V Evropě 

znamenala krize boj o nejslabší oblast – střední a jihovýchodní Evropu. Největší 

velmoci přicházely s nejrůznějšími plány, které zahrnovaly i osud naší země. Plány 

navrhované Francií, Itálií či Německem ale ztroskotaly. E. Beneš hájil zájmy 

Československa na nejrůznějších jednáních, z nichž nejdůležitější byla setkání v rámci 

tzv. Malé dohody.46 „ČSR byla krizí postižena podstatně hůře než většina srovnatelných 

států. Přičinily se o to nedostatečná, zpožděná modernizace průmyslu i zemědělství, 

přeindustrializovanost s nerovnoměrným rozložením výroby, velká role lehkého 

exportního průmyslu, finanční slabost republiky a jejích peněžních ústavů.“ 47 Co se týká 

důsledků hospodářské krize v Československu, projevily se nejprve v zemědělství. 

                                                 
43

 „Šturc obdržel 54 hlasů. Bylo odevzdáno 104 prázdných lístků plus dva neplatné. Masaryk dostal hlasů 
274. Bílými listy se proti němu vyslovili nejen němečtí nacionalisté, ale i dvě vládní strany: Kramářovi 
národní demokraté (kromě údajně čtyř volitelů) a všichni Hlinkovi luďáci. Pro volbu prezidenta v prvém 
kole byla potřeba třípětinová majorita volitelů při účasti většiny z nich. Hlasovalo jich 434, takže 
Masaryk zvítězil o pouhých 13 hlasů.“ (Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 
1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. Str. 607.) 
44 Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918 – 1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá 
léta republiky (1918 – 1929). Praha: Libri, 2000. Str. 403. 
45 To se ale nelíbilo řadě členů komunistické strany, kteří kritizovali a vystupovali proti dosazení nového 
vedení strany. Někteří ve straně zůstali, někteří přešli např. do sociálně demokratické strany. 
46 Z iniciativy Beneše docházelo postupně k užšímu seskupení a posílení malodohodových států po 
stránce organizační i správní. Během prvních roků 30. let došlo v rámci Malé dohody k vytvoření 
několika rad, které koordinovaly jednání a podmínky členských států, aby vedly jednotnou politiku a 
snahu v boji s následky světové ekonomické krize a proti snahám evropských velmocí. Důležitost 
integrace států narůstala hrozícím nebezpečím, pocházejícím z hitlerovského Německa. 
47 Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIV, 1929 – 1938. Praha: Paseka, 2002. 
Str. 15 – 16. 
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Později došlo i na průmysl, kde byl nástup krize pozvolnější.48 Ruku v ruce s tím šla i 

krize finanční. Lidé přišli o práci, nezaměstnanost dosahovala obrovských čísel.49 Krize 

s sebou nesla nespokojenost obyvatel, která se samozřejmě promítla v politickém životě 

sympatiemi s extremními proudy – komunistickým a nacionalistickým.50 Díky krizi se 

projevila nacionální různorodost Československa. „Nacionální demagogie, která 

jednoznačně svalovala vinu a odpovědnost za kritickou hospodářskou situaci na 

československý stát, se stala jednoduchým argumentem srozumitelným prostým členům 

národů žijících v republice.“ 51 Jako řešení krize označoval nacionalistický směr rozbití 

Československa.  

„V druhé polovině září 1929 byly vypsány parlamentní volby na 27. říjen 1929; 

parlament si tak zkrátil volební období o dva roky. Zdálo se to být paradoxní, protože 

vládní koalice evidentně ztrácela.“ 52 Ve volbách svoji vedoucí pozici obhájila agrární 

strana, dokonce zaznamenala přírůstek získaných hlasů.53 Komunistická strana se 

umístila na čtvrtém místě a zaznamenala úbytek hlasů. Na základě voleb byla v prosinci 

vytvořena vláda „široké koalice“, vláda koalice širšího republikánského bloku. V jejím 

čele stanul vedoucí představitel agrárníků František Udržal.54 Jeho vláda musela bojovat 

s postupující hospodářskou krizí. Nastartovala proto řadu subvencí a půjček jak pro 

zemědělské, tak průmyslové odvětví. Současně musela řešit sociální důsledky krize, 

především nezaměstnanost, a tudíž vzrůstající nouzi. Tři roky od posledních voleb se 

znovu měnila vláda. Struktura zůstala stejná. Předsedou vlády se stal představitel 

nejsilnější československé republikánské strany Jan Malypetr.55 Vláda dál musela 

                                                 
48

 „V roce 1930 se ze spotřebního průmyslu držely na dobré úrovni obuvnictví, porcelán, konfekce. 
Investice, příznačné pro expandující hospodářství, byly také na dobré úrovni, zaměstnanost dokonce 
dosáhla v roce 1930 vrcholu a konjunktura trvala i v těžkém průmyslu. Pozitivně působily jistě už rozjeté 
programy elektrifikace, stavby a rekonstrukce silniční sítě a s tím spojené automobilové dopravy.“ 
(Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918 – 1938). Díl druhý. Československo a České 
země v krizi a ohrožení. (1930 – 1935). Praha: Libri, 2002. Str. 34.) 
49 Vedle nezaměstnanosti se projevovala jakási polozaměstnanost. Podniky omezovaly svoji činnost, 
pracovní doba se zkrátila nebo se pracovalo jen některé dny. Míra nezaměstnanosti s sebou přinášela i 
další problém – přebytek pracovní síly a snaha udržet si práci tlačily výši mezd dolů. 
50 Komunistická strana využila krize ke svým akcím. Začala organizovat po celé zemi hnutí 
nezaměstnaných, nabádala k velkým stávkám, které trvaly i měsíce. Za stávková hnutí si KSČ vysloužila 
pochvalu Komunistické internacionály v Moskvě. 
51 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 170. 
52 Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII, 1918 – 1929. Praha: Paseka, 2000. 
Str. 693. 
53 Na druhém místě se umístila sociálně demokratická strana, na třetím skončila československá národně 
socialistická strana. I tyto dvě strany zaznamenaly ve volbách nárůst získaných hlasů. 
54 Udržal vystřídal ve vedení agrární strany nemocného A. Švehlu. 
55 „Tomu se do toho zezačátku příliš nechtělo. V koutku srdce hýčkal naději, že se stane prezidentem, a 
vedení vlády v čase hluboké krize neslibovalo zvýšení popularity.“ (Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí 
Koruny české. Svazek XIV, 1929 – 1938. Praha: Paseka, 2002. Str. 191.) 
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bojovat s vývojem po hospodářské krizi. Řešení viděla v zásahu státu do ekonomického 

procesu. V souvislosti s tímto plánem vydala nové zákony a desítky opatření. Došlo i ke 

zklidnění sociálních konfliktů. Malypetrova vláda vydala také mnoho politických 

zákonů na obranu demokracie, čímž začala budovat silnou demokracii a bojovala proti 

nacionalistickým, nacistickým, fašistickým i komunistickým proudům. V lednu 1934 

odešla z vlády národně demokratická strana kvůli neshodám kolem finanční politiky 

vlády. Kolem strany se v průběhu roku 1934 začal koncentrovat nacionální český 

pravicový blok a vzniklo v dubnu 1935 Národní sjednocení, ve kterém se spojila 

národní demokratická strana s nacionálními a fašistickými skupinami (Národní liga, 

Národní fronta). V čele Národního sjednocení stál Karel Kramář a společně usilovali    

o orientaci československé zahraniční politiky na Itálii.56 Národní sjednocení se snažilo 

o zničení jak komunistických, tak demokratických směrů. Komunistická strana měnila 

svoje priority, kterými se stal protifašistický boj.  

Na květen 1935 byly vypsané parlamentní volby (do senátu o týden později). 

V předvolebním boji se vykrystalizovaly dva proudy: jeden se zaměřoval na 

demokratický stát a orientaci na francouzsko-sovětsko-československou spolupráci, 

druhý šel proti vnitřní demokracii a prosazoval orientaci státu na Německo, Itálii, popř. 

Maďarsko či Polsko. Prostředník mezi těmito dvěma proudy byla agrární strana. „Dne 

4. června jmenovaná třetí Malypetrova vláda znamenala obnovu velké koalice, 

personálně se od předchozí lišila málo.“57 Na přelomu října a listopadu zasáhlo dění 

uvnitř agrární strany další vnitropolitický vývoj. Zemřel předseda agrárníků a předseda 

poslanecké sněmovny Bohumír Bradáč. Novým předsedou agrární strany se stal Rudolf 

(reprezentant pravicového křídla). Díky novému vedení strany ukončila svoji působnost 

Malypetrova vláda a „Masaryk sdělil Hodžovi 31. října, že souhlasí s jeho premiérstvím. 

Jako přední úkol Hodžovy vlády vyzvedl Masaryk zajištění volby nového prezidenta, za 

nějž doporučil Beneše; Hodža to slíbil splnit.“58 Jinak zůstalo složení vlády téměř stejné. 

Hodžovo jmenování se sešlo se sympatiemi všech pravicových stran v zemi. Svoji šanci 

cítila Henleinova strana. Když koncem listopadu 1935 oznámil prezident Masaryk svoji 

abdikaci a na jeho místo byl navrhovaný Beneš, byl to jasný impulz, že se formuje 

                                                 
56 Zahraniční politika státu se ve skutečnosti orientovala na sovětské Rusko. Jako obrana proti sílící pozici 
nacistického Hitlerova Německa vytvořilo Československo pod vedením Beneše francouzsko-sovětsko-
československý spojenecký systém na základě podepsaných smluv v květnu 1935. 
57 Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIV, 1929 – 1938. Praha: Paseka, 2002. 
Str. 321.  
58 Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIV, 1929 – 1938. Praha: Paseka, 2002. 
Str. 335. 
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demokratický blok kolem Hradu k boji proti pravicovým silám v republice. Nakonec 

byla 14. prosince 1935 oficiálně oznámena Masarykova abdikace s doporučením 

Beneše jako nástupce.59 Prezidentské volby byly vypsány na  18. prosince 1935. Agrární 

strana postavila proti Benešovi svého kandidáta dr. Bohumila Němce. „340 hlasovacích 

lístků znělo na jméno Edvard Beneš. 24 hlasů obdržel Bohumil Němec. 76 hlasovacích 

lístků bylo prázdných. Šlo o hlasy Henleinovy sudetoněmecké strany.“60 Nový prezident 

soustředil svoji činnost do tří rovin: zajištění obrany státu, vnitřní politika a zahraniční 

politika. Ministrem zahraničních věcí byl zvolen jako nepolitický odborník historik a 

diplomat Kamil Krofta v únoru 1936. Úzké vazby Krofty na prezidenta zajišťovaly 

kontinuitu dosavadní československé zahraniční politiky.61 Na podzim 1936 došlo 

k narušení spojeneckého systému Československa, který byl orientovaný na západ.62 

Spojencem zůstalo jen Rusko. Nacistické Německo rozšiřovalo Evropou lživé 

informace o sovětském útoku na Evropu se základnami v Československu, a tím 

zvyšovalo protičeskoslovenské nálady ve střední a východní Evropě. Uvnitř 

Československa tedy začaly různé politické skupiny přemýšlet nad 

mezinárodněpolitickými východisky. Od listopadu 1936 došlo k velké diskuzi uvnitř 

parlamentu ohledně naší zahraniční politiky. Většina poslanců hájila dosavadní kurz. 

Tak uzavřel diskuzi i sám Krofta. „Podpořil Hodžovu středoevropskou politiku, 

spolupráci s Malou dohodou i orientaci na země římského protokolu. Žádoucí je také 

navázat kulturní vztahy s Itálií a Německem. Za základní linii československé zahraniční 

politiky považoval však její hospodářskou a politickou spolupráci s Francií.“63 Od 

tohoto okamžiku se ale fakticky kromě oficiální politiky vedla samostatná 

zahraničněpolitická jednání.64 Agrární strana navázala vztah s Německem, ale to bylo 

ochotno jednat pouze za podmínky vyřešení sudetoněmecké otázky, tzn. jednání 

s Henleinovou stranou. Hitler vyslal za Benešem vyjednavače, ale Beneš jejich návrhy 

                                                 
59

 „Masaryk mohl abdikovat, kdy by chtěl, jenže měl jednu nezměněnou a nezměnitelnou podmínku – 
v československé politice absolutně důvěřoval a spoléhal se pouze na Edvarda Beneše, o kterém řekl, že 
bez něho by Československo nebylo. Nemyslel tím však jen válečná léta, ale celou dosavadní historii 
mladého státu.“ (Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918 – 1938). Díl druhý. 
Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930 – 1935). Praha: Libri, 2002. Str. 564.)  
60 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 201. 
61 To fakticky odsunulo Hodžu a agrární stranu z vlivu na zahraniční politiku země. 
62 Francie a Anglie, které byly oporou Československa, uzavíraly oboustranné dohody s Německem. 
Československo nechtělo uzavřít podobnou dohodu, a tím se stávalo v očích západních mocností 
nepřítelem. 
63 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 216. 
64 Hodža se snažil realizovat své středoevropské koncepce a agrární strana chtěla vyjednat dohodu 
s Německem. 
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zamítl. Hitlerova naděje na připoutání Československa k Německu nevyšla. Německo 

obviňovalo Československo kvůli sudetoněmeckému problému „s oficiálním 

prohlášením, že vláda chce zásadně řešit otázku německé menšiny v Československu.“65 

Hodža začal spolupracovat s německými neaktivistickými stranami, což vyústilo 

v dohodu z 18. února 1937, která měla přispět k česko-německému národnostnímu 

vyrovnání. Proti Hodžovu programu ostře vedla jednání SdP. Ujednané vyrovnání 

nakonec nebylo realizováno, což dovedlo Hodžovu vládu v červenci 1937 k demisi. 

„Nový, opět Hodžou vedený kabinet byl s jedinou změnou: ministerstvo financí řídil 

místo Kalfuse jako prozatímní správce Franke. Franke byl za pár měsíců, 2. října 1937, 

vystřídán opět Kalfusem.“66  Dne 14. září 1937 zemřel Tomáš G. Masaryk.  

1.1.2 Vývoj za tzv. Druhé republiky a během okupace 

Ne dlouho po smrti bývalého prezidenta demokratické republiky začal náš stát skutečně 

bojovat o svou samostatnou existenci. Nápor proti Československu začal v říjnu 1937 

na sjezdu sudetoněmecké strany v Teplicích. Přestože Hitler i Henlein již počítali 

s brzkým rozbitím Československa, nebyla situace tak jednoduchá a naše země 

odolávala. Přituhovat opět začalo, když v březnu 1938 Německo obsadilo Rakousko a 

německé hranice s Československem se tedy značně prodloužily. Obsazením Rakouska 

se také zhroutila Hodžova mezinárodní vize o středoevropské spolupráci. Na základě 

dění v Rakousku uvnitř ČSR značně posílila Henleinova SdP, „která reprezentovala již 

80 % všeho německého obyvatelstva v Československé republice.“ 67 Na přímý rozkaz 

Hitlera si kladla SdP takové požadavky v sudetoněmecké otázce, jaké nemohla 

československá strana nikdy splnit. Hodžovy návrhy k řešení vyrovnání byly proto 

Henleinem smeteny ze stolu. Hitler připravoval útok proti Československu. Beneš se 

obrátil na Francii, Anglii a Rusko s otázkou, zda jsou s to dostát svým závazkům vůči 

ČSR. Dostalo se mu kladného ujištění. Ve Francii se ale změnila vláda a té se nechtělo 

kvůli ČSR do konfliktu s Německem. Po jednání s Anglií mj. o Československu 

přednesl v Praze britský vyslanec Newton Kroft ujednání, že v případě konfliktu 

s Německem nemůže Anglie pomoci. Anglie i Francie tlačily na ČSR, aby vyhovělo 

Henleinovi ohledně sudetoněmeckého vyrovnání, a zabránilo tak konfliktu. 

Československá zpravodajská služba ale získala informace, že se k hranicím blíží 

                                                 
65

 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 219. 
66 Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIV, 1929 – 1938. Praha: Paseka, 2002. 
Str. 463. 
67 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 230. 
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vojenské jednotky SS a SA. „A tu se československá vláda vymanila ze své 

nedobrovolné pasivity, chopila se iniciativy a udělala čáru přes berlínský a londýnský 

rozpočet. Byl to její první a zároveň poslední pokus v roce 1938 osvobodit se z nátlaku 

západních mocností a vzít svůj osud do vlastních rukou.“ 68 Proto naše vláda vyhlásila 

20. května 1938 částečnou mobilizaci. Hitler ale význam mobilizace otočil proti 

Německu, a zdiskreditoval tak Československo, když z něj udělal agresora.69 Během 

letních měsíců zůstávala situace víceméně stejná. Československo se snažilo zachovat si 

suverenitu. Anglie donutila Beneše akceptovat anglického prostředníka při vyjednávání 

mezi Henleinem a ČSR. Beneš i vláda byli ochotni ústupkům v sudetoněmecké otázce, 

ale při zachování suverenity státu. Henlein na nabídky nepřistupoval, ale zachovával při 

tom stále dojem, že chyba je na straně Československa. Hitler byl rozhodnut řešit situaci 

zbraní. Francie s Anglií dál tlačily na Československo. Pod mezinárodním tlakem 

zveřejnil 5. září 1938 Beneš tzv. „čtvrtý plán“, který splňoval veškeré podmínky 

Henleinovy strany. Nikdo tak nemohl Československo obvinit, že je agresorem, který 

nechce řešit problém. Henleinova strana i Hitler tímto řešením byli zaskočeni. Německá 

zpravodajská služba začala Evropu plnit lživými informacemi o protiněmeckém teroru 

v Československu. Evropu díky tomu zachvátila válečná psychóza. Anglie dál jednala 

s Francií a výsledkem bylo společné anglo-francouzské poselství, které bylo naší vládě 

předáno 19. září jako ultimátum, aby Československo vydalo Hitlerovi pohraniční 

oblasti. Československá vláda následující den ultimativní požadavky odmítla. Anglie i 

Francie svůj nátlak na Beneše zesílily a ten pod tíhou okolností nakonec 21. září 

ultimátu vyhověl. Československý lid s tím ale nesouhlasil, vyšel do ulic pod vedením 

Výboru na obranu republiky, v jehož čele stál Ladislav Rašín. V den přijetí ultimáta 

bylo rozhodnuto o demisi vlády.  Záhy vznikla nová vláda všenárodní koalice, ale byla 

to vláda úřednická, vláda odborníků. V jejím čele stanul bývalý generál Jan Syrový. 

Prvním činem vlády bylo vyhlášení mobilizace 23. září.70 Hitler si opět kladl nové 

podmínky. Když se dozvěděl o mobilizaci v Československu, zuřil. „ Pokud 

Československo nepřijme Hitlerovy požadavky do středy 28. září do 14 hodin 00 minut, 

dají se německé ozbrojené síly do pohybu a Německo zahájí proti Československu 
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 Čelovský Bořivoj. Mnichovská dohoda 1938. Ostrava: Tilia, 1999. Str. 173. 
69 Když Anglie a Francie chtěla od Hitlera vysvětlení situace o blížících se vojskách SA a SS 
k československým hranicím, otočil Hitler situaci ve svůj prospěch. Zprávy o pohybech německých vojsk 
jsou prý výmyslem a Československo se svojí mobilizací chystá na útok proti Německu.  
70 Mobilizace byla odpovědí československému lidu, který chtěl bránit svoji republiku a nesouhlasil 
s přijetím anglo-francouzského ultimáta. Byl to také jasný impulz, že vláda je odhodlaná bránit suverenitu 
státu. 
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válku.“ 71 Československo učinilo k válce všechny obranné přípravy. „Generálové žádali 

Beneše, aby neustoupil a vypověděli Německu válku. Beneš to odmítl. Nevěřil, že 

evropské západní mocnosti Československu pomohou, a nemohl vzít na sebe 

odpovědnost za izolovanou válku. Dojde k evropské válce. Teď nechtějí západní 

mocnosti bojovat po boku Československa, ale budou donuceny to udělat za značně 

zhoršených podmínek pro Československo a bez něho.“ 72 Na konci září 1938 dosáhly 

mezinárodní diplomatické kruhy svolání mezinárodní konference v Mnichově (29. září) 

k projednání československé otázky. Účastnili se jí zástupci Francie, Anglie, Německa a 

Itálie (Daladier, Chamberlain, Hitler a Mussolini).73 Československu byla účast 

odmítnuta. Po několikahodinovém jednání podepsali zástupci čtyř mocností 

Mnichovskou dohodu, která stanovila podmínky postoupení pohraničních oblastí 

Československa během prvních 10 říjnových dnů.74 Československé vládě byla 

ponechána velmi krátká doba na rozhodnutí o přijetí Mnichovské dohody. Dne 30. září 

byla narychlo svolána vláda v čele s Benešem, který uvedl: „Kdybychom nepřijali, 

udělali bychom čestnou válku... Ale ztratili bychom samostatnost a národ by byl 

vyvražděn.“ 75 Nakonec Krofta pronesl k zástupcům mocností: „Jménem prezidenta 

republiky, jakož i své vlády prohlašuji, že se podrobujeme rozhodnutím, učiněným 

v Mnichově bez nás a proti nám. Nechci kritizovat, ale je to pro nás katastrofa, kterou 

jsme si nezasloužili. Podrobujeme se a budeme se snažit zajistit svému národu klidný 

život. Nevím, zda budou mít vaše země prospěch z rozhodnutí učiněného v Mnichově. 

Určitě však nejsme poslední, po nás to postihne i jiné.“ 76 Československý stát byl 

zničený v podobě, jak byl utvořen v roce 1918. Okleštěný stát přecházel pod 

velmocenský vliv Německa. Své nároky na území si začalo klást i Polsko a Maďarsko. 

Československo se začalo rozpadat i vnitřně. Slovensko vyhlásilo autonomii. Název 

země se změnil na Česko-Slovensko. V říjnu se vyměnila vláda. V čele zůstal generál 

Syrový. Novým ministrem zahraničí se stal František Chvalkovský. Pod nátlakem 

Hitlera abdikoval na svoji funkci prezident Beneš po jmenování Syrového vlády. Dne 

22. října 1938 byl Beneš dokonce donucen opustit zemi. V prosinci se opět měnila 

                                                 
71 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 273. 
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 Čelovský Bořivoj. Mnichovská dohoda 1938. Ostrava: Tilia, 1999. Str. 370.  
73 „Po 19. hodině 28. 9. 1938 byla československá vláda jednoduše postavena před skutečnost, že byla do 
Mnichova svolána konference čtyř. Chamberlain přitom slíbil, že nezapomene v Mnichově na 
československé zájmy.“ (Čelovský Bořivoj. Mnichovská dohoda 1938. Ostrava: Tilia, 1999. Str. 370.) 
74 V dodatku k Mnichovské dohodě bylo také stanoveno, že zbytku československého území zaručí 
Anglie a Francie existenci. 
75 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 283. 
76 Čelovský Bořivoj. Mnichovská dohoda 1938. Ostrava: Tilia, 1999. Str. 375. 
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vláda. V jejím čele stál agrárník Rudolf Beran, Chvalkovský zůstal, Syrový se stal 

ministrem národní obrany. V listopadu došlo k vytvoření Strany národní jednoty, 

v jejímž čele stál Rudolf Beran.77 S cílem stát se opozicí ke Straně národní jednoty 

vznikla Národní strana práce.78 Během října a listopadu se také uvažovalo, koho zvolit 

na post prezidenta republiky.79 Nakonec byl jako kandidát vybrán prezident Nejvyššího 

správního soudu JUDr. Emil Hácha. Jeho volba se uskutečnila 30. listopadu 1938. 

Od začátku roku 1939 přicházely zprávy, že chce Německo zlikvidovat zbytek 

Československa. K vpádu německých vojsk mělo dojít v březnu. V noci ze 14. na 15. 

března 1939 jednal prezident Hácha s Chvalkovským v budově říšského sněmu 

v Berlíně s Hitlerem. Hitler se vyjádřil, že vývoj v Československu ho nutí k tomu, že 

již vydal rozkaz svým vojskům obsadit ČSR a připojit ho k německé říši. Zároveň Hitler 

donutil podepsat Háchu prohlášení, že „vkládá osud Československa dobrovolně do 

rukou německé říše a že současně zajistí, aby okupace Československa nenarazila na 

vojenský odpor a mohla být provedena bez incidentů.“ 80 Dne 15. března 1939 začala 

německá vojska provádět okupaci Čech a Moravy, čímž došlo k porušení Mnichovské 

dohody i jejích dodatků. Následujícího dne vyhlásil Hitler v Praze osobně svůj výnos, 

podle kterého byl na obsazeném území zřízen Protektorát Čechy a Morava jako součást 

Velkoněmecké říše. Protektorát měl být samosprávní a autonomní. Čeští obyvatelé 

reagovali na události posledních dní převážně odmítavě a s nastalou situací nesouhlasili. 

Také mnoho zahraničních velmocí vyjádřilo nesouhlas a neakceptaci německé okupace. 

Patřila sem Anglie, Francie, USA a Sovětský svaz. Důležité kroky se teď děly den po 

dni. Dne 18. března jmenoval Hitler Konstantina von Neuratha do funkce říšského 

protektora. Jeho pomocníka potom zastával Karl Hermann Frank v oficiální funkci 

státního tajemníka. Přestože se v mnoha věcech jejich postoje a názory rozcházeli, 

v důležitém byli za jedno. „Hlavním cílem byla úplná likvidace českého národa, 

spojená s osídlením českomoravského prostoru německým obyvatelstvem, a současně 

s tím i maximální vytěžení veškerých postupných zdrojů protektorátu pro účely vedení 

války. Vše mělo být přitom realizováno za postupného omezování protektorátní 
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 Programové prohlášení strany uvádělo: „Nové hnutí chce soustředit a usměrnit národní síly a tuto vůli 
vyjádřit autoritativní demokracií: rychlou a výkonnou, tvrdou k tomu, co zklamalo.“ (Olivová, Věra. 
Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 295.) Strana z národní pospolitosti vyřazovala 
židovské obyvatelstvo. 
78Tato strana vznikla ze sociální demokracie. 
79 Musela to být osoba, která byla ochotná přijmout nejvyšší politickou funkci v okleštěném státě 
s nejasnou budoucností. Musela vyhovovat Berlínu i autonomnímu Slovensku. 
80 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. Str. 305. 
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autonomie.“ 81  Během léta 1940 předložili Neurath a Frank svoje koncepty týkající se 

dalšího postupu na území protektorátu, ve kterých šlo především o to najít nejlepší 

postup ke germanizaci území i obyvatel. „Frankův spis byl propracovanější, proto 

schválil Hitler, původně obhajující pouhou germanizaci prostoru, nejprve předběžně a 

poté dne 12. října 1940 definitivně Frankův elaborát jako východisko dalšího postupu 

v českých zemích.“ 82 Koncepce byla definitivně ustavena teď, faktická germanizace ale 

probíhala od počátku okupace. Jedním z nejhorších zásahů bylo vytlačování českého 

jazyka německým. Druhým bodem protektorátní politiky bylo vedle germanizace 

hospodářské vytěžení našich zdrojů. Oba procesy šly ruku v ruce. „Celá protektorátní 

ekonomika byla v letech 1939 – 1941 přizpůsobena potřebám vedení války přestavbou 

na systém tzv. řízeného válečného hospodářství. To – přes německá ujišťování, že tyto 

zásahy v žádném případě nejdou nad regulace v ostatní říši – umožnilo nacistům 

dokonalé podchycení všech existujících lidských i materiálních zdrojů a českému 

národu způsobilo nenahraditelné ztráty.“83  

Prakticky ihned po obsazení země německými vojsky se začala tvořit odbojová, 

protiněmecká uskupení. Největším uskupením bylo založení Národního souručenství. 

Kolem státního svátku 28. října 1939 propukaly mezi českým lidem vlny vlastenectví a 

protiněmeckých snah, konaly se demonstrace. Přestože do té doby používala německá 

nadvláda k udržení pořádku především zastrašování a přesvědčování, hned v září 1939 

byla vlna velkého zatýkání. Množící se projevy odboje a nesouhlasu mezi českým 

obyvatelstvem změnil postoj a nacisté sáhnuli po násilí a teroru, což mělo znovuobnovit 

pořádek. Tomu přispěla porážka Francie, úhlavní nepřátelské velmoci, čímž v létě 1940 

Německo získalo sebedůvěru a neskrytě mohlo začít uplatňovat svoje záměry. Zřetelně 

dalo tedy najevo, že protektorát není jen přechodným státním zřízením. „Němci nyní 

mohli v klidu přistoupit k realizaci dlouho odkládaného projektu, jehož smyslem bylo 

zajištění těsnějšího připoutání tohoto regionu k říši a odstranění bariér bránících 

rozvinutí potenciálu velkoprostorového hospodářství.“84 Jak Německo sílilo a válečným 

vítězstvím získalo moc, ztrácelo některé protivníky a získávalo sebedůvěru, zhoršovala 

se naopak situace pro české obyvatelstvo, které se nacisté zpočátku snažili obalamutit 

sliby o faktickém dodržení protektorátní zřízení. Přiostřovala se situace, židovské 

obyvatelstvo čekala deportace, lidé nesouhlasící s okupací byli zatýkáni, budoucnost 
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byla stále temnější a temnější a vyhlídky na brzké změny poměrů byly v době zuřící 

války v nedohlednu. Naše země, čeští obyvatelé před sebou měli ještě roky 

podřízenosti, násilí a nesvobody, než zase vysvitlo slunce naděje a svobody, které přišlo 

až s koncem války na jaře roku 1945. 

1.2 Historický vývoj v letech 1918 – 1941 na Klatovsku  
Po vhledu do historie naší země a rekapitulaci dějů odehrávajících se v letech 

1918 – 1941 na celostátní úrovni, se podíváme, jak ty samé roky plynuly a jaké změny 

přinášely lidem města Klatovy, respektive celému Klatovsku. Oproti předchozí kapitole 

se na období 1918 – 1941 na Klatovsku podíváme detailněji, abychom si utvořili jasný a 

přehledný obrázek o době, lidech a životu jednoho šumavského regionu, kde se znovu 

po čtyřech letech probouzí k životu i týdeník Šumavan. Celou kapitolu začneme 

zlomovým 28. říjnem 1918, který končí období první světové války a otevírá dobu 

samostatného Československého státu, období tzv. První republiky. 

1.2.1 Klatovy za První republiky 

Končí éra monarchie, Rakousko-Uherska, končí první světová válka – je         

28. října 1918 a Klatovy se probouzejí v novém státním zřízení, v Československé 

republice. Přestože v té době nebylo šíření zpráv tak bleskové jako dnes, informace       

o faktické kapitulaci Rakouska-Uherska se do Klatov dostala velmi rychle. 

„Přeradostnou zvěst o tom, že se Rakousko podrobuje a přijímá americké mírové 

podmínky, se podařilo definitivně potvrdit kolem 12. hodiny, kdy o tom přišla 

telefonická zpráva Živnobance i Klatovským listům (bohužel nevíme od koho) a kdy se 

vrchní poštovní oficiál Pelant spojil s plzeňským poštovním úřadem, který mu ji 

potvrdil. Klatovská veřejnost o ní byla oficiálně informována okolo 15. hodiny, kdy 

vyšlo mimořádné číslo Klatovských listů.“ 85 Zvláštní vydání 23. ročníku Klatovských 

listů, listu České státoprávní demokracie, které vyšlo pouze o jedné straně, přineslo 

následující zprávu: „Rakousko se podrobuje. Dle došlých telefonických zpráv odpověděl 

zahraniční ministr Andrassy na Wilsonovu notu dle povšechného obsahu toto: Rakousko 

přijímá všechny podmínky Wilsonem v poslední notě položené. Uznává zvláště 

samostatný Českoslovanský a Jihoslovanský stát. Nabízí okamžité příměří na všech 

frontách rakouských a separátní mít bez Německa. Občané! Hodina české státnosti 

                                                 
85 Valeš, Lukáš, Marcel, Josef, Kříž, Martin. Klatovy v době první světové války 1914 – 1918 anebo 
konec Říše rakousko-uherské a vznik Republiky československé v královském městě Klatovy. Klatovy: 
Arkáda, 2006. Str. 78. 
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udeřila.“86 Národní výbor pro okres klatovský dále vyzval občany, aby i ve chvílích 

radosti zachovávali klid. Na podvalu Klatovských listů ještě byly uvedeny informace     

o konání řádné schůze Národního výboru ve večerních hodinách a následujícího dne 

dopoledne. V ulicích města se slavilo, na náměstí bylo možné po několika letech slyšet 

píseň Kde domov můj, provolávala se sláva Masarykovi. Občané čekali, zda například 

z radnice promluví alespoň z některých politických zástupců města, ale nikdo se zatím 

neobjevoval.  

Jako první se na radnici dostavil Robert Zýka (národní socialista), doprovázený 

redaktorem Šumavana Otakarem Čermákem. Zýka později vzpomínal, že na podnět 

Čermáka „vida s balkonu jako moře vlnící se zástupy, čekající na oslovení, promluvil 

jsem sám, tak, jak mně srdce kázalo, nepřipraven, ale o to upřímněji. A lid mě 

pochopil!“ 87 Klatované brzy pochopili, že přichází změna a začali odstraňovat nejbližší 

symboly teď již doby minulé.88 K tomu téměř neodmyslitelně patří i přejmenovávání 

ulic, se kterým se neotálelo. „Studenti odstranili pouliční tabulku ve Vídeňské ulici a 

nahradili ji provisorní tabulkou Masarykova třída. Podobně i tabulka v Říšské ulici byla 

nahrazena tabulkou s nápisem Wilsonova třída.“ 89 Klatovské listy k tomu dodaly, že 

městská rada souhlasila s konáním studentů a provizorní tabulky budou brzy nahrazeny 

oficiálními nápisy. Hudbou se oslavovaly první zprávy, hudbou se pokračovalo i 

v průběhu celého dne. S blížícím se koncem prvního dne nastupující nové doby přerušil 

hudbu jednatel Okresního národního výboru Rudolf Pelant, aby se s občany Klatov 

podělil o první československý zákon vydaný Národním výborem v Praze. Zákon 

prohlašoval, že „samostatný československý stát vstoupil v život, že do doby ustavení 

řádné vlády bude orgánem jednomyslné vůle národa a vykonavatelem státní 

svrchovanosti. Národní výbor, všechny dosavadní zákony zůstávají v platnosti a            

o definitivní podobě státní formy rozhodne až Národní shromáždění po dohodě 

s Československou národní radou v Paříži.“ 90 První československý zákon si mohli 
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občané Klatov sami přečíst ve zvláštním jednolistovém vydání Klatovských listů 

následujícího dne 29. října 1918. Toto vydání bylo výjimečně psané červeným písmem. 

Následující dny byl hlavním aktérem dění Okresní národní výbor, který 

prozatímně přebíral veškerou veřejnou správu. Své sliby směrem k výboru pronášeli 

jednotliví reprezentanti krajských, okresních či místních úřadů, mj. i starosta města 

Klatov i okresu JUDr. Karel Hostaš. 

To byl 28. říjen 1918 a následující dny na Klatovsku. Lidé frustrovaní válkou a 

nesvobodou pustili otěže svých emocí, radovali se z nových dnů, které musí přinést 

změnu. V novém státním zřízení a samostatnosti země viděli především konec utrpení, 

konec nedostatku potravin, materiálu, životních potřeb. Země se konečně mohla 

svobodně otevřít světu a všemu, o co byla v předchozích letech ochuzena – modernímu 

životu, mnohým vynálezům, pokroku. Jak to u velkých zvratů bývá, Klatované čekali 

změny a nápravy „hned“. Vystřízlivění přišlo poměrně brzy. Ze dne na den nebylo 

možné provést nemožné. Proto se obyvatelé Klatov s novým rokem přidali k celé zemi a 

8. ledna 1919 protestovali proti zdražování. „Výtržností se účastnilo několik tisíc lidí 

z Klatov a širokého okolí. Byly napadeny především obchody s potravinami, ale i 

s textilem a dalším zbožím.“ 91 Přestože političtí představitelé Klatov měli snahu             

o nápravu ekonomické a sociální situace svých občanů, nedařilo se ceny stlačit dolů. 

Lidem stále chyběly základní životní potřeby a žili v nedostatku.  

Do toho všeho probíhal v Klatovech předvolební boj do obecních voleb.92 Ty se 

konaly dne 15. června 1919 a vyhrála je sociální demokracie, která „získala 15 mandátů 

v 36 členném zastupitelstvu (40,6 %) a spolu s pěti mandáty národních socialistů (14,9 

%) utvořila na klatovské radnici novou většinu“. 93  Nakonec byla rada města složena 

napříč politickým spektrem, což umožnilo zachovat návaznost na předválečné období.94 

Novým starostou města byl 31. července jmenován člen vítězné strany Ladislav Novák. 

Ten musel ihned začít řešit kromě nedostatku potravin i nedostatek bytů, se kterým se 

město a lidé potýkali. Apel směrem k podnikům a firmám, aby zajistily byty pro svoje 

zaměstnance, se minul účinkem, proto muselo město začít s výstavbou samo. Výsledky 

                                                 
91 Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Str. 386. 
92 Vypsání voleb proběhlo v lednu 1919, o což se nejvíce zasloužila sociální demokracie, které nahrávala 
současná situace. Byl přijat nový volební zákon do obcí, díky kterému obdrželi volební právo i ženy a 
vojáci, čili se zvedl počet možných voličů.  
93 Valeš, Lukáš. Klatovy v éře První republiky I. (1918-1928). In: Fišer, Marcel, Hůrková, Jindra. Sborník 
prací z historie a dějin umění 04/2006. Klatovy: Galerie Klenová/Klatovy, 2006. Str. 221. 
94 Do rady města se tak dostal bývalý starosta Karel Hostaš (národní demokraté) nebo vydavatel 
Šumavana Otakar Čermák (národní demokraté).  
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červnových voleb se promítaly i do personálních změn, které s nadcházejícím 

podzimem započaly v samosprávních celcích okresního významu. Koncem srpna začal 

úřadovat Alois Morávek, nový okresní hejtman. Počátkem září se datuje zrod okresní 

správní komise (ta nahradila okresní samosprávu), v jejímž čele stál agrárník Ferdinand 

Vitáček.95 Kromě změn, o které se v Klatovech zasadili svým hlasováním přímo občané 

města, probíhaly v šumavském centru změny „celonárodního charakteru“, jakými se 

stalo například počátkem března kolkování bankovek, které dávalo jasně najevo 

oddělení země od bývalých zemí monarchie.96  

V první polovině roku museli klatovští k dalším volbám. V dubnu 1920 proběhly 

v samostatném československém státu první volby do poslanecké sněmovny a vzápětí 

do senátu. Přestože byla volební účast povinná, k volbám do poslanecké sněmovny se 

18. dubna 1920 „v politickém okrese klatovském nedostavilo 6000 voličů. Jak se 

dovídáme, byl z ministerstva vnitra okr. politickým správám vydán přísný rozkaz, aby 

ihned zahájily trestní řízení proti všem voličům, kteří nevyhověli své volební povinnosti. 

Zákon předpisuje pokutu od 20 do 5 000 Kč nebo vězení od 24 hodin do 1 měsíce.“ 97 Za 

Klatovy byl do sněmovny zvolen Emil Kasík (sociální demokrat). V tomto volebním 

roce se v Klatovech začíná modernizovat doprava. Vedle stále převažující železniční 

dopravy se začala rozvíjet i autobusová.98  

Stále se nedařilo zastavit zdražování, růst všemožných poplatků a rostoucí 

výdaje, které se přes rok 1920 přehouply i do roku následujícího. Československá 

ekonomika byla stále v krizi, což se promítlo i do rozpočtu Klatov. „Schodek městského 

rozpočtu dosáhl 1 210 855 korun.“ 99 Sociální problémy, se kterými se země potýkala, 

vyústily v radikalizaci levice, což vedlo ke vzniku Komunistické strany 

Československa. Její klatovská okresní organizace datovala svůj počátek ke dni           

15. června 1921. 

Po více než deseti letech se v roce 1921 uskutečnilo sčítání lidu. Sčítací komisaři 

napočítali v Klatovech „907 domů, 3 170 bytů. Počet obyvatel se ustálil na čísle 13 631. 

Město bylo téměř ze 100 % české – nejsilnější menšinou byli Němci, kterých v Klatovech 

                                                 
95 Na okresní úrovni vyhrála totiž v červnových volbách strana agrární.  
96 Přímo v Klatovech „bylo okolkováno 5 522 000 korun, na celém okrese 14 522 045 korun“. (Sýkorová, 
Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. str. 387) 
97 Pořádkové tresty za neúčast při volbách. Šumavan. 21. 4. 1920, roč. 52, č. 32, str. 2 – 3. 
98 „Dnem 1. července t. r. zahájena byla autobusová doprava na trati Klatovy-Horažďovice-Babiny. 
Jízdné stanoveno pro osoby na 80 haléřů za kilometr. Za zavazadla do 10 kg, které je možno vzít do vozu, 
neplatí se nic. Za zavazadla od 10 kg do 30 kg stanoven poplatek 4 K 40 h za každých 10 km.“ 
(Autobusová doprava do Horažďovic. Šumavan. 3. 7. 1920, roč. 52, č. 53, str. 3.) 
99 Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. str. 390. 
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žilo jen 180. K židovské národnosti se hlásilo 51 obyvatel Klatov a 95 obyvatel mělo 

jinou státní příslušnost než českou.“ 100 Oproti poslednímu sčítání se počet domů a bytů 

zvýšil. V případě počtu obyvatel došlo k poklesu. Bylo jen krátce po válce, ve které 

umíralo mnoho lidí a díky špatným životním podmínkám se i rychleji šířily nemoci a 

epidemie. 

Z roku 1922 bude určitě zajímavé zmínit, že byly Klatovy poctěny návštěvami 

významných politických osobností. Jako první navštívil v červnu Klatovy 

československý generální štáb a zemský velitel generál Syrový. Hned následujícího 

měsíce přijeli do města členové zdravotnických výborů Poslanecké sněmovny a Senátu 

v čele s ministrem zdravotnictví Dr. Vrbenským, doprovázeným již zmíněným 

poslancem zvoleným za Klatovy Emilem Kasíkem, který působil ve funkci předsedy 

zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny. Návštěvy vysokého postavení zavítaly 

do Klatov i následujícího roku. Dne 3. května 1923 přijel do Klatov i první 

československý prezident prof. Dr. Tomáš G. Masaryk doprovázený dalšími politickými 

představiteli státu. Celá výprava strávila v Klatovech jeden den a jejich návštěva se 

nesla ve vojenském duchu.101 Jako by významná návštěva předznamenala, že se Klatovy 

postupně dostávaly z krize. Tohoto roku byla totiž zahájena stavba obecné a měšťanské 

školy v Klatovech, která byla dokončena následujícího roku a plně hrazena z rozpočtu 

města. Další pozitivní zpráva přišla z Prahy. „Železniční rada státu rozhodla o zavedení 

rychlíkového spojení na tzv. transverzální dráze Brno – České Budějovice – Klatovy – 

Domažlice. První rychlík přijel z Brna na klatovské nádraží 1. června 1924.“ 102 

Po čtyřech letech se museli obyvatelé Klatovska opět dostavit k volebním 

urnám. Dne 16. září 1923 se konaly obecní volby a opět je vyhrála sociální demokracie. 

Přestože získala sedm mandátů, nestala se sociální demokracie vládnoucí stranou. 

Komunistická strana si vedla v Klatovech dobře, když získala šest mandátů.103 Do čela 

města byl zvolen národní demokrat a gymnaziální profesor Karel Peters. Nová koalice 

                                                 
100 Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. str. 390. 
101 „Prezident přijel do Klatov zvláštním vlakem v 11:30. Po oficiálním uvítacím ceremoniálu na 
klatovském nádraží nasedl prezident na koně a vydal se k Okresnímu domu. Navštívil muzeum a pak se 
v kočáře vydal do sadů Pod Vodojemem a k pomníku padlých, kde ho vítali legionáři. Návštěvu 
pokračoval prohlídkou starých i nových kasáren, odkud prezident na koni vyrazil na vojenské cvičiště U 
Chaloupek. Poslední cesta vedla na železniční zastávku v Točníku, kde prezidentova návštěva končila.“ 
(Valeš, Lukáš. Klatovy v éře První republiky I. (1918 – 1928). In: Fišer, Marcel, Hůrková, Jindra. 
Sborník prací z historie a dějin umění 04/2006. Klatovy: Galerie Klenová/Klatovy, 2006. Str. 230) 
102 Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. str. 393. 
103 Právě oddělením komunistické strany tratila oproti předchozím volbám sociální demokracie. Kromě 
těchto dvou stran byli zvoleni zástupci Československé národní demokracie, Československé strany 
živnostensko-obchodnické a Československé strany národně socialistické. 
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byla složena opět napříč politickým spektrem. „I opoziční strany tak byly vtaženy do 

přímého výkonu správy města. Zájmy města měly dostat přednost před úzce stranickou 

politikou.“ 104  

Uprostřed letních prázdnin roku 1925 se nově zvolené vedení Klatov a všechny 

městské úřady mohly přestěhovat do přestavěné budovy radnice.105 Nové vedení, nová 

budova, ale staré problémy Klatov. Tak vypadala situace na počátku roku 1925. Město 

bylo zadlužené, proto se tento rok nesl ve znamení půjček. „Již v lednu 1925 schválilo 

zastupitelstvo půjčky v souhrnné výši 650 tisíc, v březnu si vzalo město úvěr ve výši půl 

milionu u městské spořitelny v Nepomuku a v průběhu roku další – nejvyšší zněla na 

částku tři miliony korun.“106 Peníze potřebovalo město dostat zpět, což pro občany 

znamenalo zavedení nových poplatků a zvýšení těch starých. Na druhou stranu se 

Klatovy díky penězům mohly pustit do nových projektů, do rozvoje města. Klatovům 

přibyly dvě nové ulice Pod Spravedlností a Na mlýnské stoce (dnešní Masarykova). 

Tyto stavební počiny souvisely s výstavbou budovy krajského soudu, na které se 

finančně významnou měrou podílelo město.  

Ne jednu stranu se roku 1925 stavělo, na druhou stranu se také ničilo – Klatovy 

zasáhly katastrofy: smrt několika bývalých politických představitelů města či požáry. 

„Série požárů ve městě začala v únoru, kdy vyhořela stodola v Nepomucké ulici a 

stodola hostince  U červeného vola. Oba ohně byly úmyslně založeny, stejně jako 

dubnový požár v pekárně Františka Kubíka či zářijový požár v nové budově domu Julia 

Hájka v Koldinově ulici.“ 107  

S koncem roku 1925 museli jít nejen klatovští 15. listopadu předčasně k parlamentním 

volbám. Klatovy ze svých řad poslaly do sněmovny agrárníka Františka Machníka, 

dosavadního ředitele Vyšší zemědělské školy v Klatovech.  

Roky 1926 a 1927 znamenaly pro město rozvoj a modernizaci. Rozvíjela se 

infrastruktura, pokračovalo se v elektrifikaci, rekonstruovala se kanalizace, stavěly nové 

bytové domy.108 O všem informoval krajinský list. Šumavan přinesl například 27. dubna 

                                                 
104 Valeš, Lukáš. Klatovy v éře První republiky I. (1918 – 1928). In: Fišer, Marcel, Hůrková, Jindra. 
Sborník prací z historie a dějin umění 04/2006. Klatovy: Galerie Klenová/Klatovy, 2006. Str. 231. 
105 V době přestavby radnice (červen 1923 – červenec 1924) úřadovalo vedení města z budovy bývalého 
jezuitského gymnázia. 
106 Valeš, Lukáš. Klatovy v éře První republiky I. (1918 – 1928). In: Fišer, Marcel, Hůrková, Jindra. 
Sborník prací z historie a dějin umění 04/2006. Klatovy: Galerie Klenová/Klatovy, 2006. Str. 233. 
107 Tamtéž, str. 234. 
108 Město si na pokrytí všech výdajů muselo vzít další dvoumilionovou půjčku. „Zajímavou modernizační 
novinkou bylo usnesení obecního zastupitelstva z 2. září 1927, na základě kterého byly v Klatovech na 
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1926 článek „Provádění přípravných elektrizačních prací na Klatovsku“. V roce 1926 

sužovaly Klatovy a celé okolí živelné pohromy. „Stálé deště a živelní pohromy, které 

v poslední době tak krutě stíhají pošumavské kraje a které vyvrcholily v ohromné živelní 

pohromy 24. června 1926 v okresu strakonickém a sušickém, kde krupobitím a průtrží 

mračen zničena byla úplně letošní slibná úroda, zastihly minulou neděli i náš kraj a 

naše město, které od r. 1883 ušetřeno bylo všech katastrofálních pohrom.“ 109 Zaplaveny 

byly pole, domy, mnoho lidí přišlo o střechu nad hlavou, veškerý majetek. Šumavan 

proto vyzývá na svých stránkách k solidaritě a pomoci postiženým spoluobčanům.  

Nejdůležitější událostí roku 1927 byly volby do obecního zastupitelstva. Konaly 

se dne 16. října a v číslech znamenaly v Klatovech následující. „Voličů zapsaných do 

volebních seznamů bylo 8 043, vlastních voleb se účastnilo 7 311 občanů, kteří 

odevzdali 7 245 platných hlasů.“110 Výsledky voleb měly téměř stejný scénář jako 

předchozí volby. Vyhrála sociální demokracie, jejíž lídr kandidátky Adolf Nevláčil byl 

zvolen starostou města. V radě strany opět usedli zástupci téměř všech politických stran.  

Volbami se pokračovalo i v roce novém. Dne 2. prosince 1928 se souběžně 

konaly volby do nově zřízených zemských a okresních zastupitelstev. Prvního června 

1928 byla za přítomnosti místních významných osob i ministra spravedlnosti Dr. Mayr-

Hartinga slavnostně otevřena budova krajského a okresního soudu v Klatovech. 

„Náklady na její výstavbu se vyšplhaly až na částku 6 834 000 korun. Stavbu realizovali 

inženýři Nekvasil a Horák z Klatov.“ 111 A konečně byl rok 1928 rokem oslav desátého 

výročí samostatného československého státu, což vedlo také k nejrůznějším bilancím. 

Přestože počátek mladého státu sužovaly problémy, které si s sebou přinesl z válečných 

let, postupně se Klatovy i celá země draly kupředu, modernizovaly, stávaly se 

soběstačnými v podmínkách parlamentní demokracie.  

Taková prosperita vrcholila v roce 1929. Město se proto pustilo do investičních 

staveb a mj. dál řešilo nedostatek bytů.112 S rostoucím počtem obyvatel v Klatovech 

                                                                                                                                               
veřejných místech rozmístěny první koše na papír a odpadky.“ (Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. 
Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. str. 397.) 
109 Katastrofální živelní pohroma na Klatovsku. Šumavan. 10. 7. 1926, roč. 58, č. 53, str. 6 – 7. 
110 Valeš, Lukáš. Klatovy v éře První republiky I. (1918 – 1928). In: Fišer, Marcel, Hůrková, Jindra. 
Sborník prací z historie a dějin umění 04/2006. Klatovy: Galerie Klenová/Klatovy, 2006. Str. 
111 Valeš, Lukáš. Klatovy v éře První republiky I. (1918 – 1928). In: Fišer, Marcel, Hůrková, Jindra. 
Sborník prací z historie a dějin umění 04/2006. Klatovy: Galerie Klenová/Klatovy, 2006. Str. 238. 
112 „Probíhala výstavba malometrážních bytů v Koldinově ulici. Individuální bytovou výstavbu podpořilo 
město prohlášením čtvrti Pod Hůrkou za vilovou. Stavební boom pokračoval ve městě v nových čtvrtích a 
ulicích – Pod Vodojemem, Na Rozvoji, Pod Nemocnicí nebo Na Mlýnské stoce. Důkazem rychlého 
rozšiřování města bylo schválení nových názvů ulic. Klatovanům tak mimo jiné přibyly ulice Pod 
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souvisí i potřeba rozšířit stávající městskou elektrárnu, plynárnu a vodárnu, na což si 

město muselo vzít další půjčku. Ten samý rok postihla celý svět ekonomická krize 

obrovského rozsahu. Začala ve Spojených státech, do Čech dorazila s jednoletým 

zpožděním a v Klatovech jí jako první padla za oběť chemická továrna v srpnu 1930, 

což zvýšilo nezaměstnanost. „Počet nezaměstnaných dosáhl v celém tehdejším okrese 

Klatovy v červnu 1931 čísla 1 356. Nejhorší ale byly zimní měsíce, kdy bylo bez práce 

více jak 2 500 lidí.“ 113 Na pomoc nezaměstnaným se konaly různé charitativní sbírky 

peněz, oblečení, potravin atd. Město se snažilo o oživení a zmírnění nezaměstnanosti 

dalšími výstavbami, kterými se opět nemálo zadlužilo. Začalo se se stavbou poštovního 

a telegrafního úřadu v únoru 1931 a budova byla za dva roky. Hned vedle pošty se po 

zbourání starých budov začal stavět Okresní dům (dnešní sídlo Policie ČR), jehož 

stavba trvala tři roky. Pokračovalo se vystavěním třech nových mostů přes Drnový 

potok. Co se týče soukromých investic, největší byla stavba hotelu Centrál, který byl 

otevřen v červenci 1932. 

Po deseti letech byly v Klatovech zveřejněny v lednu 1931 výsledky sčítání lidu. 

V porovnání s čísly z roku 1921 v Klatovech „přibylo 249 obyvatel a 214 domů. 

Celkový počet obyvatel tak stoupl na číslo 14 091. Klatované žili v 1 106 domech a 

3 632 bytových jednotkách. Méně radostně vyznívalo sčítání pro klatovský politický 

okres, zahrnující Klatovsko, Nýrsko a Plánicko. Počet obyvatel okresu klesl o 2 171 lidí 

na 75 847.“ 114 V září 1931 se opět po čtyřech letech konaly volby do zastupitelstva 

města. Občané dali svým hlasováním najevo spokojenost s dosavadním vedením města. 

Posílila sociální demokracie a opět vyhrála. Oproti posledním volbám se propadli 

komunisté z druhého až na čtvrté místo. Starostou města byl po několika letech znovu 

zvolen sociální demokrat Adolf Nevláčil, bývalý starosta Peters se stal prvním 

náměstkem.  

Rok 1932 a hrozba napadení Československa vedla v Klatovech v březnu 

k ustavení výboru Obrana obyvatelstva, v říjnu se konal letecký den na vojenském 

cvičišti U Chaloupek. Letectví mělo v Klatovech trvalou podporu, což vyvrcholilo 

v březnu 1936 založením Pošumavského aeroklubu, v jehož čele stál tehdejší 

                                                                                                                                               
Vodojemem, Za Chaloupkou, Na Vršek, Pod Vrškem, Štefánikova, Na Čedíku či Sportovní.“ (Sýkorová, 
Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Str. 400.)  
113 „Přestože oficiálně trvala hospodářská krize čtyři roky, zůstal počet nezaměstnaných vysoký i v lednu 
1935, kdy dosahoval čísla 3 675 a přes určité známky oživení činila nezaměstnanost na okrese v lednu 
1937 ještě plných 2 149 osob.“ (Tamtéž, Str. 402 – 403.) 
114 Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Str. 404. 
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nejvýznamnější klatovský politik, ministr národní obrany František Machník, který 

„slavnostně uvedl do provozu 21. června 1936 klatovské letiště a otevřel jeho první 

hangár. V době svého zrodu disponoval Aeroklub třemi letadly. O rok později již měl 

deset vlastních letadel a vycvičil prvních 13 pilotů.“115  

Agresivita západního souseda rostla, na důležitosti nabývala obranyschopnost 

národa. V Klatovech se ve dnech 28. a 29. září 1935 konal sraz národních gard 

Československé republiky, kterého se účastnil i ministr obrany Machník a několik 

generálů. „Obranu samotného města měl posílit třetí prapor pěšího pluku č. 35 Foligno, 

který přijel do Klatov 24. září 1935. Uvítací projevy na klatovském nádraží pronesli 

velitel klatovské posádky podplukovník Ladislav Nedbal a starosta Nevláčil, načež byli 

noví klatovští vojáci v průvodu všeho občanstva doprovázeni do svých ubikací, které pro 

ně město na své náklady připravilo.“116  

Uplynulo 14 let a do Klatov zamířila na návštěvu opět nejvyšší hlava země, 

prezident Edvard Beneš, který ve funkci nahradil nemocného Masaryka. Návštěva 

Beneše, který přijel 8. května 1937 vlakem stejně jako tenkrát Masaryk, měla 

pragmatický význam. Prezident měl uklidnit obyvatele Klatov a dalších měst kvůli 

obavám z nacistického Německa. Celou návštěvu provázela vysoká bezpečnostní 

opatření. Po uvítacím ceremoniálu, který se obešel bez přítomnosti Klatovanů, se celá 

kolona odebrala na klatovské náměstí. Cestou již občané zdravili prezidenta vlaječkami 

a praporky. Na tribuně před radnicí pak Beneš poděkoval za přijetí a pronesl řeč. „V ní 

mimo jiné reagoval na nebezpečí napadení naší země, když zdůraznil mírumilovnost 

československého národa, která ale neznamená, že by nebyl ochoten se v případě 

napadení bránit i silou. Přesto vyjádřil naději, že budoucnost bude optimistická, čemuž 

má pomoci také spolupráce a klidné soužití Čechů a československých Němců. Buďte 

klidni, jisti, nic se u nás nestane.“ 117 Prezident Beneš s chotí strávili v Klatovech celý 

den, během něhož se seznámili s mnoha politickými představiteli města i kraje, 

prohlédli si radnici a poobědvali v bytě ministra Machníka. Nedlouho po této radostné 

události se Klatovy zahalily do černé, když vyjadřovaly soustrast nad smrtí prezidenta 

Masaryka. Smrt Masaryka jako by předznamenala události nadcházejícího roku 1938.  

Po té, co v březnu 1938 došlo k připojení Rakouska k Německu, začala naše 

země reagovat na hrozbu obsazení. „V sobotu 26. března 1938 přibyl do Klatov 35. pěš. 

                                                 
115 Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Str. 406. 
116 Tamtéž, str. 408.  
117 Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Str. 410. 
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pluk Foligno z Plzně a jeho příchod do města byl radostně uvítán veškerým 

obyvatelstvem starobylého našeho města.“118 Bylo proneseno mnoho projevů, během 

slavnosti bylo naplánované připnutí stuhy (kterou nechala zhotovit klatovská městská 

rada) na prapor pluku Foligno, promluvil i starosta Nevláčil: „ My nežádáme po nikom 

cizí území jen proto, že na něm žije statisíce Čechoslováků, ale své nikomu nevydáme. 

…… Jako mnohde musí se obyvatelstvo bránit před dravou zvěří s puškou v ruce, nemá-

li se samo státi její obětí, tak i my volajíce po míru musíme míti ruku na rukojeti meče. 

…. Vaše přítomnost jako části československé armády na půdě města Klatov je 

potvrzením této změněné situace.“ 119 Místním novinám bylo do té doby zakázáno 

otisknout jakékoliv zprávy o této slavnosti.120 Když ve středu 30. března 1938 přinesl 

Šumavan na prvních dvou stranách článek Otakara Čermáka „Krásná vojenská slavnost 

v Klatovech“, stále se neubránil obavám, zda se za to list nedočká konfiskace. „Ale 

poněvadž jsou o příchodu pluku zprávy ve všech pražských i plzeňských listech, tož je i 

naší povinností, abychom pro věčnou paměť zaznamenali, jak byli u nás pětatřicátníci 

uvítáni.“121 

V květnu 1938 přicházely zprávy o zvýšené koncentraci německých jednotek      

u hranic země, proto vláda vyhlásila částečnou mobilizaci, které se účastnily i jednotky 

Foligno. Ty byly rozmístěné v okolí Klatov od Holešova u Staňkova až po Velhartice. 

Opatření skončila v půlce července. „Po dlouhých jednáních v koaličních stranách 

rozhodla konečně min. rada, aby obecní volby se konaly v posledních dnech květnových 

a začátkem června.“ 122 Klatovské komunální volby se konaly 12. června 1938. Aniž by 

si to občané uvědomovali, šlo o poslední svobodné volby. Šumavan na svých stránkách 

vybízel občany, aby volili kandidátku číslo 5, kandidátku Národního sjednocení. 

„Žádáme všechny rozvážné voliče, aby při volbách obecních 12. června 1938 odevzdali 

svůj hlas národně uvědomělým kandidátům Národního sjednocení.“ 123 Ve volbách měly 

logicky největší podporu strany, které se angažovaly v obraně země. Vyhrála opět 

                                                 
118 Čermák, Otakar. Krásná vojenská slavnost v Klatovech. Šumavan. 30. 9. 1938, roč. 70, č. 26, str. 1. 
119 Tamtéž. 
120 Přesto před příchodem 35. pěšího pluku Foligno do Klatov otisknul Šumavan ve dvou číslech 
(Šumavan. 23. 3. 1938, roč. 70, č. 24, str. 2. Šumavan. 26. 3. 1938, roč. 70, č. 25, str. 3) v rubrice Místní a 
různé zprávy dvě krátké zprávy o plánované akci na neděli dne 27. března 1938, kdy má být připnuta 
městská stuha na prapor pluku.  
121 Čermák, Otakar. Krásná vojenská slavnost v Klatovech. Šumavan. 30. 9. 1938, roč. 70, č. 26, str. 1. 
122 Jdeme do voleb. Šumavan. 4. 5. 1938, roč. 70, č. 36, str. 2. 
123 Kandidátka Národního sjednocení do obecních voleb v Klatovech je označena číslem 5. Šumavan. 8. 
6. 1938, roč. 70, č. 46, str. 1. 
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sociální demokracie, výrazně si ale polepšili agrárníci.124 „Sociální demokraté vyhráli se 

1 739 hlasy, tzn. získali 8 mandátů, druzí byli agrárníci s 1 323 hlasy, tzn. získali           

6 mandátů. Stejný počet mandátů získali Národní socialisté s 1 279. Národní sjednocení 

zůstalo čtvrté s 1 069 hlasy čili čtyřmi mandáty.“125 Po těchto volbách zůstal ve své 

funkci i nadále starosta města Nevláčil.  

1.2.2 Klatovy za Druhé republiky a během okupace 

Ve čtvrtek 22. září 1938 došlo k obsazení Železné Rudy a Hojsovy stráže.126 Na 

místo byl hned druhý den vypraven úderný oddíl pluku Foligno, který měl společně 

s posilami z Domažlic získat zpět zabrané území. Vojáci tento úkol splnili. Ten samý 

den se Klatovy začaly měnit v pevnost, byly obsazeny bunkry v linii, armáda zahájila 

celou řadu opatření,  byla totiž vyhlášena mobilizace. „Mobilisace voj. záložníků do 40 

let byla vyhlášena na základě rozhodnutí presidenta republiky včera v pátek o 10. hod. 

večer a byla veřejně ohlášena do všech měst.“ 127 K vyhlášení mobilizace došlo z důvodu 

ochrany hranic státu, kde henleinovci přepadávali české obyvatele. Šumavan  o tom 

přinesl zprávy. „V posledních dnech událo se na československých hranicích se strany 

německé několik incidentů proti příslušníkům našeho státu. Na ulicích mluví se               

o velkých přestřelkách a o neslýchaných přepadáních rodin českých příslušníků, kteří 

konají zde úřední službu.“128 Na přístupových cestách ke Klatovům se objevily záseky a 

překážky z klád. V nadcházejících dnech se Klatovy chystaly na válku. Občané se 

dočítali z různých vyhlášek, co mají dělat a jak se mají připravit.129 Lidé si dělali také 

zásoby potravin.  

Koncem září se i do Klatov dostaly zprávy o přijetí mnichovského diktátu 

československou vládou. Z pohraničí odcházely masy Čechů a nahrazovala je německá 

armáda. Uprchlíci mířili především do Klatov. „Většina oblastí bývalého okresu Klatovy 

byla zařazena do tzv. 3. pásma. To mělo být obsazeno v průběhu 3. – 5. října 1938. Do 

Klatov přicházeli lidé hlavně ze Železné Rudy, Špičáku, Nýrska, Janovic a 

z Domažlicka, ponejvíce s holýma rukama, s ručním kufrem nebo pytlem na zádech. Tito 

lidé byli bez prostředků, odkázáni na veřejnou podporu. Celkový počet uprchlíků byl 

                                                 
124 Tomu zajisté pomohla oblíbenost osoby ministra obrany Machníka. 
125 Obecní volby v Klatovech. Šumavan. 15. 6. 1938, roč. 70, č. 48, str. 1. 
126 O den dříve se ještě na klatovském náměstí konala demonstrace na podporu obrany republiky. 
Klatovští dělníci se také připojili k celorepublikovému stávkovému hnutí. 
127 Mobilisace voj. záložníků. Šumavan. 24. 9. 1938, roč. 70, č. 75, str. 4. 
128 Nepokoje v pohraničním území. Šumavan. 24. 9. 1938, roč. 70, č. 75, str. 4. 
129 Z jedné takové vyhlášky se občané dozvěděli, jak mají zatemnit okna. 
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odhadován na 350.“130 Pro první pomoc uprchlíkům byla uvolněna sokolovna. Nová 

hranice s Německem vedla v blízkosti Janovic nad Úhlavou, Strážovem a Čachrovem. 

Přesto ale na začátku října otisknul Šumavan upozornění „Neopouštějte pohraniční 

území!“. „Zemský úřad v Praze upozorňuje, aby obyvatelstvo z pohraničního území 

neopouštělo svá bydliště, ježto za žádných okolností nelze připustiti, aby se stěhovalo do 

zázemí. Všichni uprchlíci vráceni budou zpět do svého domovu.“ 131 

Zklamání a upadání demokracie se stalo příčinou pro rezignaci Adolfa Nevláčila 

na post starosty Klatov 30. listopadu 1938. Ve svojí rezignaci Nevláčil uvedl, že „nové 

seskupení mocenských sil v obecním zastupitelstvu ukládá mu za povinnost, aby z úřadu 

starostenského odstoupil a ponechal členům obec. zastupitelstva k volnému rozhodnutí, 

kdo má nadále státi v čele jako starosta.“132 Nově se také seskupily dosavadní strany 

klatovského zastupitelstva. „Stranu národní jednoty vytvořily ze svých členů dosavadní 

strany republikánská (agrární), národní sjednocení (dříve Národní demokracie), 

živnostenská, lidová a národně socialistická. Sociální demokracie se transformovala 

v nově vzniklou Stranu práce a komunistická strana byla rozpuštěna.“133 Nové 

zastupitelstva pak 13. ledna 1939 zvolilo nového starostu Františka Bicka ze Strany 

národní jednoty. Dne 15. března 1939 dorazily do Klatov zprávy o tom, že osud národa 

byl vložen do rukou Německa a území Čech a Moravy začalo být obsazováno 

německým vojskem. „První motorisované oddíly říšské obrany dorazily do Klatov ve 

středu 15. března 1939 o půl 8. hod. ranní.“134 „Zbytek pluku přibyl do města od Nýrska 

kolem osmé hodiny. Současně s německými vojáky vjely do města i oddíly SA a 

německého polního četnictva. Zvláštní komando gestapa se do Klatov 15. března 1939 

pro sněhovou vánici na Šumavě nedostalo.“ 135 Obyvatelé Klatov museli trpět nová 

omezení, pěší pluk Foligno podal kapitulaci. Ve městě byly postupně obsazeny všechny 

strategické body jako kasárna, letiště, pošta a další. V Klatovech poprvé zavlála 

říšskoněmecká vlajka. „Ve městě ihned vyvěšeny dvojjazyčné vyhlášky, ve kterých činí 

se opatření k udržení klidu a pořádku. Zavírací hodina hostinců stanovena na 20. hod. a 

                                                 
130 Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Str. 418. 
131Neopouštějte pohraniční území! Šumavan. 5. 10. 1938, roč. 70, č. 77, str. 3. 
132 Starosta města Klatov p. Adolf Nevláčil resignoval. Šumavan. 3. 12. 1938, roč. 70, č. 89, str. 3. 
133 Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Str. 422. 
134 V Klatovech se začalo jezdit do prava. Šumavan. 18. 3. 1939, roč. 71, č. 21, str. 4. 
135 Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Str. 423. 



35 
 

v době od 21 do 6 hod. nikdo bez povolení nesmí meškati mimo domov. Schůze, tábory 

lidu atd. zakázány.“136 

Hned druhý den začalo i v Klatovech zatýkání odpůrců okupace. Kriminální 

komisař Wilhelm Lehmann zřídil v Klatovech sídlo gestapa v budově radnice.137 Další 

složkou, která se ve městě usídlila, bylo komando bezpečnostní služby Sicherheitdienst 

(SD). Po vojenské správě protektorátu, která trvala do půlky dubna, byly v Čechách a na 

Moravě zřízeny tzv. oberlandráty. „V tzv. protektorátu byl oberlandrat Klattau jeden 

z největších a v jeho čele stanul dr. Handschuh.“138 V den zrušeného svátku práce 

zorganizovali Klatovští brigádu a chtěli položit novou dlažbu na náměstí. Město 

vyhlásilo na akci sbírku. Opravy se dočkala i kašna, náměstí dostalo nové osvětlení.  

S prvními dny okupace začala žít svým životem v Klatovech odbojová činnost a 

vzniklo několik odbojových skupin, které rozšiřovaly letáky a šeptanou propagandu.139 

V okolí města se také zřizovala tajná skladiště zbraní pro případné povstání. Postupně 

ale docházelo k odhalování odbojářů, kteří pak putovali do vězení a koncentračních 

táborů. 

V polovině dubna 1940 bylo rozpuštěno klatovské zastupitelstvo. „Zemský úřad 

v Praze rozpustil s odvoláním na § 106 obecní zastupitelstvo města Klatov. Bude 

jmenována správní komise, o jejíchž členech není dosud rozhodnuto.“140 V čele správní 

komise nakonec stanul bývalý starosta Bicek. Na počátku roku 1940 byla v Klatovech 

zřízena první autoškola. „Ministerstvo školství a národní osvěty zřídilo v Klatovech 

automobilní školu. Škola bude umístěna v budově Rašínovy živnostenské školy a jejím 

vedením jest pověřen p. Josef Sadil. Vyučování zahájeno bude počátkem února t. r.“141  

Tíživou situaci země a města nevydržel ani zvon Vondra, který musel být kvůli 

prasklině v únoru 1940 spuštěn z Černé věže a byl dán do opravy. „Po třídenní přípravě 

bylo ve čtvrtek dne 8. února 1940 po 2. hod. odpol. započato se spouštěním našeho 

zvonu Vondry. Okno u zvonu na jižní straně věže bylo vybouráno natolik, aby zvon lehce 

prošel, zřízeno bylo první lešení a zvon kladkostrojem dopraven ven z okna a pomalu 

                                                 
136 V Klatovech. Šumavan. 18. 3. 1939, roč. 71, č. 21, str. 2. 
137 V květnu se gestapo přestěhovalo do budovy starého hejtmanství v rohu náměstí, v září pak do budovy 
Singrovy vily, kde zůstalo do konce války. 
138 Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Str. 425. 
139 Odbojové skupiny nesly názvy: Petiční výbor věrni zůstaneme, Politické ústředí, ÚVOD I., Obrana 
národa atd. 
140 Obecní zastupitelstvo města Klatov rozpuštěno. Šumavan. 24. 4. 1940, roč. 72, č. 32, str. 2. 
141 Automobilní škola v Klatovech. Šumavan. 10. 1. 1940, roč. 72, č. 2, str. 3. 
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spouštěn dolů.“142 Vondrovi se věnovala také další čísla novin, která přinesla čtenářům 

jeho kompletní historii, a informovaly o sbírkách na jeho opravu. Na své místo se 

Vondra vrátil za necelý měsíc a půl za velkého zájmu obyvatel. „Ve čtvrtek 21. března  

t. r. o 9. hod. dopoledne učinil starosta města pan ředitel František Bicek při příležitosti 

navrácení našeho starobylého zvonu Vondra na Černou věž projev.“ 143 K článku byl 

otištěn obraz zvonu Vondra dle kresby K. Votlučky. 

V květnu 1941 muselo být na příkaz okupačních úřadů zastaveno vydávání 

týdeníku Šumavan. Místní tak přišli o zdroj seriózních informací a museli se spokojit 

s Klatovskými listy, které se mohly vydávat dál.144  

1.2.3 Kulturní a společenský život 

Od 60. let 19. století, kdy skončila bachovská cenzura, se rozvíjí kulturní život 

především kolem vydávání českých knih, novin, českých divadelních her. České 

obyvatelstvo Klatov se vrací k užívání češtiny, němčina je postupně vytlačována. 

V rámci spolkového života se začínají pořádat kulturní a společenská představení, bály.  

První a nejstarší kulturní stánky, kde probíhaly koncerty a ochotnická divadelní 

vystoupení, vznikaly v Klatovech již v 18. století.145 Od druhé poloviny 19. století byl 

otevřen sál hotelu Střelnice, který disponoval jen pódiem. Tento prostor byl proto 

využíván k plesům a bálům, tanečním zábavám, vystupovaly zde pěvecké a hudební 

soubory. Ke kulturním zařízením se se svým sálem zařadila i restaurace Villa, která 

stejně jako Střelnice sloužila především k zábavám, plesům a hudebním produkcím. 

Další restaurace Živnostenská beseda, později nazývaná Měšťanská beseda, 

propůjčovala svůj menší sál k vystoupení městských spolků a sdružení. Když byla 

v roce 1907 otevřena Sokolovna, přesunula se velká část kulturní a společenské činnosti 

                                                 
142 Zvon Vondra spuštěn z Černé věže. Šumavan. 10. 2. 1940, roč. 72, č. 11, str. 1. 
143 Tamtéž. 
144 Klatovské listy začaly vycházet 7. ledna 1882 jako list mladočeské strany. Vznikly jako opozice 
k vedení města, které bylo staročeské. Prvním odpovědným redaktorem byl Jan Šebek. List vycházel jako 
týdeník. Od roku 1890 vycházel střídavě jako čtrnáctideník s Pošumavskými listy, aby se noviny mohly 
věnovat politickému dění, což jako týdeníky nemohly. Po dvou letech byly 15. října 1892 listy zastaveny 
na dobu pěti let. Klatovské listy opět začaly vycházet 20. listopadu 1897. S konečnou platností byly 
Klatovské listy zastaveny začátkem září 1942.  
145 „Prvním sálem pro koncerty a divadlo ochotníků byl velký sál radnice, kde asi bylo menší pódium. 
Dalším nejstarším kulturním zařízením byl divadelní sál v místě zrušené jezuitské koleje a semináře v 1. 
patře. Zde probíhala první představení ochotníků a kočovných společností, ale i plesy, bály. Třetím 
význačným divadelním sálem byl divadelní sál hotelu Menšík, kde probíhala představení ochotníků 
z Klatov, ale pravidelně tam vystupovaly i kočovné divadelní společnosti. Klatovy byly proslulé u 
kočujících společností jako výborná štace divadla milovného publika.“ (Weinmann, Jiří. Zajímavosti 
z historie Klatov od založení města až do konce roku 1939. Klatovy: Typos, 1997. Str. 119) 
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do velkého sálu, kde bylo vybavené pódium. „Tam se konaly společenské akce, plesy a 

hlavně velmi populární sokolské šibřinky, které byly hojně navštěvovány.“ 146   

Klatovy byly a stále jsou spojené s velkým množstvím hospod, hostinců a 

nejrůznějších restaurací, které hrají velkou roli v kulturním životě města. Tato zařízení 

se stala místem setkávání lidí, pořádání zábav, posezení, zde se v uvolněné atmosféře 

rodily zajímavé plány v hlavách klatovských obyvatel.  V některých hospodských 

zařízeních se pravidelně scházeli lidé patřící k určitému spolku. Tak tomu bylo i 

v případě domu čp. 13/III, kde se říkalo U Zlatého jelena. Nacházel se po levé straně 

Domažlické ulice za Drnovým potokem. „Později se tam říkalo Dělnický dům, protože 

byl střediskem spolkové a společenské činnosti dělnické sociální demokracie, jakož i 

dělnické tělovýchovné jednoty DTJ.“ 147 Směrem do zahradní restaurace se nacházel větší 

sál, který využíval loutkařský a dramatický kroužek DTJ. Živnostníci a obchodníci se 

zase scházeli v hostinci Na Ostrém rohu v domě čp. 94/I, který se nacházel na rohu 

ulice Denisovy a kpt. Jaroše naproti dnešnímu divadlu. Na rohu ulice Na Chuchli a 

Rybníček se nacházel hostinec U Bílého beránka. „Měl velmi starou tradici jako 

středisko dělnického hnutí. Své akce a shromáždění tam i před hostincem za prvé 

republiky konala KSČ.“ 148 Tento hostinec byl zrušen po druhé světové válce a budova 

sloužila k jiným účelům. Dobrý obchod či koupi chodili trhovci z Dobytčího trhu 

zapíjet do hostince U Města Plzně nebo do hostince U Červeného vola. Podobných míst 

k setkávání za různými účely bylo v Klatovech mnohem, mnohem více. 

 Rok 1918 by významný nejen pro náš stát, ale také pro kulturní život Klatov. 

Vše přitom začalo 10. června 1918 ráno požárem v Říšské ulici v centru města, kde 

shořelo několik domů a zděné masné krámy. Právě na místě těchto krámů stojí dnes 

klatovské divadlo. V té době ale ještě probíhala válka, a tak se nechalo spáleniště 

nějakou dobu ležet ladem. „Teprve 26. září bylo ustaveno Družstvo pro postavení 

divadelního domu v Klatovech. Město vykoupilo spáleniště od původních majitelů 

„krámů“ za 51 500 Kč. Dle plánů ing. Hanuše Hladíka z Prahy byla stavba zadána 

staviteli B. Holmannovi z Prahy.“ 149 Slavnostní začátek stavby divadla se datuje na den 

12. června 1919. Před dokončením získala budova statut „Městské přednáškové, 

                                                 
146 Tamtéž, str. 119 
147 Weinmann, Jiří. Zajímavosti z historie Klatov od založení města až do konce roku 1939. Klatovy: 
Typos, 1997. Str. 98. 
148 Weinmann, Jiří. Zajímavosti z historie Klatov od založení města až do konce roku 1939. Klatovy: 
Typos, 1997. Str. 103. 
149 Rubáš, Iwan, Protiva, Josef. Klatovy kdysi a dnes. Netradiční pohled do historie města II. Klatovy: 
Nakladatelství Majka, 2010. Str. 36.  



38 
 

koncertní, biografické a divadelní síně“. Slavnostní otevření budovy divadla padlo na 

sobotu 18. září 1920.150 Šumavan téhož dne přinesl v rubrice Místní a různé zprávy 

informaci o tom, že „dnes o 11. hod. dopol. vykonán byl v nové budově divadelní 

slavnostní akt předání budovy veřejnosti“. 151 Šumavan dále informoval o kulturním 

programu, který je od 11:30 pro veřejnost připraven. Vystoupil orchestr pod vedením 

Jana Janáka, zazpíval zpěvácký spolek Šumavan za řízení sbormistra J. Janáka a další. 

Slavnostní projev pronesl starosta města Ladislav Novák. Po jeho projevu zazněla 

hymna a program byl ukončen. Šumavan přinesl ještě pozvánku na následující program. 

„Odpoledne o 3. hod. a o 7. hod. večer bude slavnostní představení Smetanovy opery 

Hubička, kterou provede operní sbor měst. divadla v Plzni.“152 Hned druhý den po 

otevření se konalo první biografické promítání v budově divadla. Od té doby se 

v divadle konaly veškeré hlavní kulturní činnosti ve městě. Budova divadla ale trpěla 

jedním nedostatkem. Byl jím malý prostor pro divadelní zázemí. „Bylo proto ustaveno 

Družstvo občanů pro dostavbu divadla (DODD), které si vytklo za cíl vybudovat 

v prostorách uličky mezi divadlem a hlavní školou budovu pro pomocné složky 

divadla.“ 153  

Zaštítěn hlavičkou tohoto družstva, fungoval v Klatovech nejznámější a 

nejvýznamnější ochotnický soubor známý pod zkratkou spolku DODD, který nacvičil 

velké množství činoher pro všechny věkové kategorie diváků.154 A byl to právě DODD, 

který společně s operními herci Národního divadla vystoupili ve dnech 21., 22., 24. a 

25. září 1929 s operou Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta přímo v přírodním prostředí 

sokolského stadionu. O něco později, v září 1936, bylo divadelní počínání obohaceno    

o dramatické sdružení s názvem Nová scéna.  

                                                 
150 „Celá stavba stála skoro milión korun, i když původní rozpočet byl propočítaný na 645 940 Kč. I na 
tento městský projekt se dělaly a přijímaly dary od občanů a podniků. Několikaletá sbírka vynesla 
bezmála 80 000 korun.“ (Rubáš, Iwan, Protiva, Josef. Klatovy kdysi a dnes. Netradiční pohled do historie 
města II. Klatovy: Nakladatelství Majka, 2010. Str. 38). V roce 2010 jsme si v Klatovech připomínali 90. 
výročí postavení divadla.  
151 Slavnostní otevření nové městské biografické, koncertní, přednáškové a divadelní budovy 
v Klatovech. Šumavan. 18. 9. 1920, roč. 52, č. 75, str. 4. 
152 Slavnostní otevření nové městské biografické, koncertní, přednáškové a divadelní budovy 
v Klatovech. Šumavan. 18. 9. 1920, roč. 52, č. 75, str. 4. 
153 Weinmann, Jiří. Zajímavosti z historie Klatov od založení města až do konce roku 1939. Klatovy: 
Typos, 1997. Str. 119. 
154 Ve městě působily i další ochotnické spolky. Z nich uveďme ještě například dramatický soubor DTJ, 
který měl i kroužek loutkového divadla. Ochotnická představení nacvičovali i studenti gymnázia. 
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Již výše jsme zmínili biografické promítání, které proběhlo v kině v budově 

divadla. Toto kino s názvem Bio města Klatov bylo druhým stálým kinem ve městě.155 

Právě zde se dne 13. září 1930 promítal vůbec první zvukový film „Singing fool 

(Zpívající bloud) s hercem All Jolsnem v hlavní roli“.156 „Následujícího roku, dne        

18. dubna, byl již promítán první československý zvukový film, slavný C. k. polní 

maršálek s králem komiků Vlastou Burianem v hlavní roli.“ 157 Kino bylo několikrát 

přejmenováno. Nejprve po roce 1945 neslo název Květen, během protektorátních let 

bylo přejmenováno na kino Viktoria.158  

Co se týká hudby, tak „nejpopulárnější kapelou v době první republiky byla 

kapela Eduarda Klímy, nejoblíbenějším tanečním orchestrem soubor Stanislava 

Wohlmuta, který nesl název Alfa“. 159 Ve 30. letech byl hostem nejrůznějších kulturních 

akcí ve městě místní pěvecký soubor Jednoty Sokol pod vedením dirigenta Bouzka, 

později pana Pártla. V Klatovech odehrála svůj koncert v roce 1924 Česká filharmonie. 

Do města také zamířily se svým vystoupením velké hvězdy hudebního světa. Svůj 

koncert zde dvakrát odzpívala operní pěvkyně Emy Destinová v květnu 1923 a 

listopadu 1926. Podle listu Šumavan byl úspěch druhého koncertu Emy Destinové 

v Klatovech mimořádný. „Pěvkyně vkládala celou duši svou do čarokrásných písní 

Jindřichových, Kuncových i od jiných skladatelů. Velkolepý účin měla arie ze Saint-

Saensovy opery Samson a Dalila. Staroitalská píseň Lottiho Pur dicesti musila být 

opakována.“ 160 Podle autora článku zakončila pěvkyně své vystoupení stejnou písní jako 

před třemi lety Žialo dievča od Dvořáka a Slováckou od Kovalovice. Při prvním 

klatovském koncertu doprovázel pěvkyni na klavír Zdeněk David. Při druhém 

vystoupení v listopadu 1926 se o doprovod postaral místní domažlický skladatel a 

hudebník Jindřich Jindřich. I klavírní doprovod zaznamenal obrovský úspěch a 

domažlický skladatel měl prostor předvést své vlastní skladby. „Z nich Vzpomínka jest 

efektním, vděčným kusem koncertním. Vystoupil i jako šťastný improvisator. Svým 

                                                 
155 První stálé kino Sokol začalo promítat dne 5. března 1910 a našli bychom ho tenkrát, jak již název 
napovídá, v budově sokolovny. 
156 Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Str. 404. 
157 Rubáš, Iwan, Protiva, Josef. Klatovy kdysi a dnes. Netradiční pohled do historie města II. Klatovy: 
Nakladatelství Majka, 2010. Str. 136. 
158 Kino Sokol bylo v téže době přejmenováno a od roku 1942 se nazývalo Astra.  
159 159 Weinmann, Jiří. Zajímavosti z historie Klatov od založení města až do konce roku 1939. Klatovy: 
Typos, 1997. Str. 120. 
160

 J. Koncert Emy Destinové. Šumavan. 20. 11. 1926, roč. 58, č. 90, str. 4 – 5. 
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improvizacím dal jména: Píseň večera a Furiant s variací. V nich zejména ukázal, kolik 

hudební potence chová jeho nitro, a co můžeme ještě velkého od něho očekávati.“161  

Ze Šumavy pocházel také známý český pedagog hry na housle Otakar Ševčík, 

který položil základ moderní houslové metodice a didaktice. Narodil se 22. března 1952 

v Horažďovicích. Hudební základy dostal od svého otce, skvělého houslisty a 

varhaníka. Nadaný hudebník pokračoval na pražskou konzervatoř. „V létech 1870 až 

1873 byl koncertním mistrem Mozartea v Salcburku, potom koncertním mistrem 

v Prozatímním divadle v Praze pod Smetanou, v Komické opeře ve Vídni, později          

u opery v Charkově a konečně se stal profesorem houslové hry na hudební škole carské 

společnosti v Kijevě.“ 162 Od roku 1909 se věnoval výuce. Nejprve nastoupil jako 

profesor na mistrovské škole hudební akademie ve Vídni, od roku 1919 byl profesorem 

na pražské konzervatoři. Poslední roky svého života strávil v Písku, kam za ním stále 

dojížděly osobnosti českého i světového významu. Mezi jeho žáky patřili Jan Kubelík a 

Jaroslav Kocian. Z cizích zemí potom Erica Morini, Ivonna Canale a další. Profesor 

Ševčík zemřel 18. ledna 1934 v Písku. O jeho smrti informovala mnohá světová média. 

„Veškerý evropský tisk a především velké americké žurnály zaznamenaly jeho úmrtí a 

uveřejnily mnoho podrobností o jeho životě.“163  

Krátce po smrti O. Ševčíka odchází na věčnost další hudebník a Ševčíkův 

vrstevník Jan Čanda. Narodil se v Klatovech 31. července 1852. Hudbě se začal učit už 

v deseti letech  

u tehdejšího kapelníka střelecké hudby Glásra a čtyři roky na to už hrál 

s ostrostřeleckou hudbou. Jako plnoletý vstoupil k divadlu Orfeus ve Vídni, jehož 

členem byl do roku 1874, kdy se vrátil do Klatov. Společně s dalšími hudebníky 

nastoupil celoroční turné po Rusku a následně Švédsku. Po návratu se stal členem 

několika sborů. „Pan Čanda hrál u veteránské i ostrostřelecké hudby, jejímiž kapelníky 

byli pp. Jos. Klíma a Jan Jahelka. Mimoto byl členem hudebního kostelního sboru, kde 

hrál při mších za ředitelů Mansveta Kličky, Jana Talicha a Jana Janáka.“164 Hudebník 

Jan Čenda zemřel dne 30. ledna 1934 v Klatovech ve věku 82 let. 

Po významných klatovských hudebnících bychom měli zmínit alespoň jednoho 

zástupce z řad výtvarníků. V roce 1926 přinesl Šumavan informace o sedmdesátinách, 

                                                 
161 J. Koncert Emy Destinové. Šumavan. 20. 11. 1926, roč. 58, č. 90, str. 4 – 5. 
162 Proslulý světový český pedagog hry houslové, prof. Otakar Ševčík mrtev. Šumavan. 20. 1. 1934, roč. 
66, č. 6, str. 2. 
163 Památce prof. Ot. Ševčíka. Šumavan. 31. 1. 1934, roč. 66, č. 9, str. 2. 
164

 Úmrtí. Šumavan. 31. 1. 1934, roč. 66, č. 9, str. 2. 
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kterých se 25. prosince 1926 dožil klatovský rodák, akademický malíř Jaroslav Heyda, 

činný člen Syndikátů výtvarných umělců v Praze. Svou uměleckou cestu nastoupil 

Heyda v roce 1872, kdy přišel na Akademii výtvarných umění v Praze. „Po absolvování 

této překvapil umělecký svět několika pěknými obrazy, z nichž Sirotek a V páté čtvrti 

pražské, které odbornou kritikou příznivě byly přijaty a zakoupeny Krasoumnou 

jednotou v Praze.“ 165 Do Klatov z Prahy často dojížděl a při té příležitosti vytvořil četné 

portréty klatovských měšťanských rodin a olejové náladové obrazy. Do šumavského 

města natrvalo přesídlil v roce 1916. V té době se věnoval krajinářství a vytvořil obrazy 

s lesním zátiším a pohledem na klatovskou Hůrku. Tehdy „mnohé byly vystaveny ve 

výkladní skříni papírnického obchodu p. Jana Jelínka na náměstí“.166 V mladých letech 

se věnoval také hudbě a jako barytonista vystupoval při koncertních večírcích 

v Měšťanské besedě v Klatovech.  

Kromě všech zmiňovaných divadelních, pěveckých, tanečních či biografických 

představení obohacovaly kulturní život Klatov také organizované výlety občanů 

například na nedaleké Hejno, do Spáleného lesa či na Loretu. „Organizátorem byly 

různé spolky v Klatovech, které touto formou přispívaly k sbližování svých členů a 

občanů a představení své činnosti i ostatním obyvatelům.“ 167 

Během 60. let 19. století má ve městě velké zastoupení taktéž spolkový život. 

Byly povoleny české spolky, čemuž pomohl fakt, že po roce 1848 dochází k oslabování 

a odstraňování proněmeckých jazykových opatření. Velký význam mělo v roce 1863 

založení Měšťanské besedy, jejímž cílem bylo dle stanov „šíření české vzdělanosti 

prostřednictvím společenských zábav, čtení časopisů, knih, pořádáním přednášek a 

dalších kulturních akcí“. 168 Vedle Měšťanské besedy pak vznikla v roce 1881 Literární 

jednota. Osmdesátá léta vůbec byla obdobím vzniku mnoha dalších společenských 

spolků. Byly to například spolek Turisté, místní odbor Ústřední matice školské, 

okrašlovací spolek, hospodářský spolek, spolky Úhlavan, Klatovan a místní odbor 

Národní jednoty pošumavské, který sloužil „k národnímu, duševnímu a hmotnému 

                                                 
165 Sedmdesáti let svého života. Šumavan. 11. 12. 1926, roč. 58, č. 95, str. 3. 
166 Tamtéž. 
167 167 Weinmann, Jiří. Zajímavosti z historie Klatov od založení města až do konce roku 1939. Klatovy: 
Typos, 1997. Str. 120. 
168 Valeš, Lukáš, Marcel, Josef, Kříž, Martin. Klatovy v době první světové války 1914 – 1918 aneb 
konec Říše rakousko-uherské a vznik Republiky československé v královském městě Klatovy. Klatovy: 
Arkáda, 2006. Str. 6. 
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zvelebování krajiny na jihu a západě Čech a který působil především v jazykově 

smíšených oblastech“. 169  

Další významnou událostí počátku 80. let 19. století, jejíž význam sahá až do 

současnosti, je založení klatovského muzea v roce 1882. „Tehdy městská rada rozhodla 

o zakoupení sbírky místního sběratele Františka Junga.“ 170 Od počátku bylo klatovské 

muzeum a jeho vývoj úzce spjat s osobností JUDr. Karla Hostaše, klatovského advokáta 

a starosty města. Dodnes nese muzeum jeho jméno: Vlastivědné muzeum Dr. Karla 

Hostaše v Klatovech. 

Součástí společenského života je bezpochyby i sport. „Jednou z prvních investic 

města do veřejného sportu a zároveň důkaz, že sport se stal nedílnou součástí života 

moderní české společnosti,“ bylo rozhodnutí zastupitelstva z července 1928 ke zřízení 

koupaliště a slunečních lázní.171 K tomu došlo následujícího roku a na řece Úhlavě mezi 

Červeným a Bílým mlýnem u Tajanova byly zřízeny „Městské vzduchové, sluneční, 

pískové a říční lázně, které měl od města v nájmu pan Hynek Eifler a lázně vybavil 

kabinami, dřevěnou restaurací, půjčovnou loděk, dvěma bazény, skokanskou věží, 

skákadly, skluzavkou a houpačkami“. 172 Dalším z nejvýznamnějších počinů v oblasti 

sportu v Klatovech se stala výstavba sokolského stadionu pod Hůrkou. Stadion si de 

facto postavili občané vlastníma rukama. Dobrovolní brigádníci jen za pomocí 

krumpáčů, lopat a koleček vybudovali svůj vysněný stánek sportu pod širým nebem. 

Dílo bylo dokončeno, a tak mohl být stadion slavnostně otevřen ve dnech 7. – 8. 

července 1930. Klatované mohli být hrdí na výsledek své práce. „Na západní straně 

stadionu byla vytvořena stupňovitá tribuna pro 1 450 sedadel a kolem cvičební plochy 

ochoz pro 15 tisíc osob k stání. Cvičiště pro prostná pojme 1 431 cvičenců. Okružní 

dráha závodní je 350 metrů dlouhá a rovina měří 130 metrů. Dráha je 5, 5 metrů 

široká.“173 Stadion měl také hřiště pro košíkovou a házenou a prostory pro různé 

atletické disciplíny. Na tomto místě si diváci mohli vychutnávat jak zážitek 

z probíhajících akcí, tak výhled na krásné panorama města.  
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 Valeš, Lukáš, Marcel, Josef, Kříž, Martin. Klatovy v době první světové války 1914 – 1918 aneb 
konec Říše rakousko-uherské a vznik Republiky československé v královském městě Klatovy. Klatovy: 
Arkáda, 2006. Str. 6. 
170 Tamtéž. 
171 Valeš, Lukáš. Klatovy v éře První republiky I. (1918 – 1928). In: Fišer, Marcel, Hůrková, Jindra. 
Sborník prací z historie a dějin umění 04/2006. Klatovy: Galerie Klenová/Klatovy, 2006. Str. 238. 
172 Weinmann, Jiří. Zajímavosti z historie Klatov od založení města až do konce roku 1939. Klatovy: 
Typos, 1997. Str. 113. 
173 Tamtéž, str. 77. 
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Klatovy taktéž nezůstaly pozadu a po vzoru jiných měst zde vznikl sbor 

dobrovolných hasičů a místní Sokolská jednota. Podnět k založení Sokola dal časopis 

Šumavan hned v roce 1868. Již po šesti letech existence došlo ke sloučení Sokola 

s dobrovolnými hasiči a následující rok 1875 zanikl úplně. K jeho znovuobnovení došlo 

až v roce 1886. Svatostánek Sokola, klatovská sokolovna, byla postavena v letech 1905 

až 1906. Na stavbu se dlouho sháněly a vybíraly peníze a vybíralo se i vhodné místo. 

„Až 24. dubna 1902 se valná hromada Společenstva řezníků v Klatovech usnesla, že 

klatovskému Sokolu zdarma věnují pozemek starých jatek. Náklady samotné stavby byly 

vyčísleny na 126 000 rakouských korun. Družstvo pro postavení sokolovny si muselo 

70 000 půjčit.“174 Sokolovna byla slavnostně otevřena dne 20. ledna 1907. Aby šel lépe 

splácet dluh, zažádala si sokolovna v roce 1910 o udělení biografické koncese a začala 

dvakrát v týdnu promítat. Bylo to vlastně první stálé kino v Klatovech a fungovalo až 

do roku 1945. V roce 1918 se ke stávající budově dostavila přístavba. Sokolovna byla 

místem pro sportovce, konaly se zde bály, plesy, taneční kurzy, taneční zábavy a 

podobné kulturní akce. Sokol byl iniciátorem nejen sportovních akcí, ale také mnohých 

přednášek, diskuzí a setkání se známými osobnostmi. Jako příklad uveďme  

návštěvu českých spisovatelů sdružených ve spolku českých spisovatelů a beletristů 

Máj. Na 31 literátů přijelo do Klatov na pozvání tělocvičné jednoty Sokol dne 9. října 

1926. „Nejsou pro nás lidmi cizími, naopak jsou nám blízcí, známe je, četli jsme v jejich 

knihách myšlenky, jež se nám mnohdy zdály, že vyvřely z vlastní naší duše.“175  Přátelský 

večer pro všechny občany Klatov se konal v sokolovně. Pozvání do Klatov přijali 

například Dr. Jiří Guth-Jarkovský s chotí, Josef Hais-Týnecký s chotí, Karel Leger a 

další.  

1.2.4 Literární život 

Oblast Pošumaví, celý okres Klatovy i samotné město bylo rodištěm, bydlištěm, 

místem odpočinku či snad jen inspirací pro mnohé více či méně významné české 

literáty. Pokusíme se zde zmínit jen několik těch, kteří se vztahují ke Klatovům a okolí 

v době vycházení časopisu Šumavana, tedy v letech 1868 – 1941.  
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 Protiva, Josef, Rubáš, Iwan. Klatovy kdysi a dnes. Netradiční pohled do historie města. Klatovy: 
Dragon Press, 2008. Str. 36. 
175 K příjezdu českých spisovatelů do Klatov. Šumavan. 9. 10. 1926, roč. 58, č. 78, str. 1. 
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Velkým jménem české literatury byl Jaroslav Kvapil176, který se narodil a své 

dětství prožil na chudenickém zámku, kde jeho otec působil jako panský lékař u hraběte 

Černína od roku 1864. I Kvapilova matka pocházela z chudenického kraje. Není divu, 

že se tudíž prostředí chudenického zámku, kde se střetával zámecký svět a venkovský 

lid, promítá v Kvapilových dílech, jako je např. veršovaná hra „Princezna Pampeliška“. 

Kvapil během prázdnin v Chudenicích hrál se svými kamarády ochotnické divadlo. 

Jeho lyrika je též plná obrazů chudenické krajiny a zámeckých scenérií. Kvapil studoval 

jeden rok přímo na klatovském gymnáziu. „Klatovy se zapsaly do Kvapilovy paměti 

jednak připomínkou Jaroslava Vrchlického jako slavného žáka, jednak tím, že se tu 

poprvé seznámil v divadle se Shakespearem a jeho Hamletem.“ 177 Toto představení si 

Kvapil vybavuje ve vzpomínkovém díle „O čem vím“. Pošumavský kraj se stal dějištěm 

další hry „Oblaka“, která se odehrává na faře, kterou „vykreslil podle vřeskovické fary, 

kde prožila mládí jeho první manželka. Venkovský farář má rysy faráře chudenického a 

lékař je vykreslen podle Kvapilova otce.“ 178 Kvapil během svého života vynikal jako 

dramatik, politik a je označován za „jednoho z velkých režisérů první třetiny               

20. století“.179 Obě Kvapilovy manželky byly herečky: Hana Kubešová i Zdeňka 

Rýdlová. Inicioval taktéž nejeden manifest. V roce 1917 se konal Manifest českých 

spisovatelů, účastnil se odboje za první světové války a manifestací za rodící se 

svobodnou zemi se v roce 1918 stalo 50. výročí Národního divadla, kde se Kvapil 

pasoval do role organizátora slavností.  

Mnoho významných osobností je spojeno s klatovským gymnáziem. Někteří 

absolventi se prosadili jako vědci, právníci, historici. Jiní obohatili dějiny literatury. 
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„Jaroslav Kvapil, lyrik navazující na poezii J. Vrchlického, autor divadelních her, v nichž se odrážejí 
symbolizující, lyrizující a impresionistické tendence dramatu z konce století, operní libretista, překladatel, 
divadelní a literární kritik, se narodil 25. září 1868 v Chudenicích u Klatov. Byl synem panského lékaře. 
Obecnou školu navštěvoval v rodišti, první třídu gymnázia v Klatovech, pak české reálné gymnázium 
v Plzni. Po maturitě (1886) studoval v Praze nejprve medicínu, potom filologii na filoz. fakultě a v zimním 
semestru 1890/1891 byl zapsán na právech.  Roku 1891 se stal členem redakce deníku Hlas národa, na 
začátku roku 1894 odešel z redakce a na podzim se stal žurnalistou v Národních listech. Od 90. let se 
věnoval divadelní problematice, nejprve jako kritik, 1898 se pokusil o svoji první režii v novém divadle 
Urania v Holešovicích. Od r. 1900 byl členem umělecké správy ND, působil nejprve jako režisér a 
dramaturg, od r. 1912 jako šéf činohry. Ve 20. a 30. letech spolupracoval s čs. filmem. Po celý život 
zastával funkce v kulturních i veřejných institucích. Z jeho podnětu vyšel v květnu 1917 Manifest českých 
spisovatelů. Za nacistické okupace byl pro odbojovou činnost kratší dobu vězněn. Roku 1946 byl 
jmenován národním umělcem. Zemřel v Praze 10. ledna 1950, jeho popel je uložen na hřbitově 
v Chudenicích.“ (Forst, Vladimír - autorský a redakční kolektiv. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, 
instituce. 2. díl/II (K – L). Praha: Academia, 1993. Str. 1075.) 
177 Buriánek, František. Literární Klatovy. Plzeň: Krajské nakladatelství v Plzni, 1962. Str. 83. 
178

 Kovářík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros, 1984. Str. 50. 
179

 Kovářík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros, 1984. Str. 49. 
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Z řad klatovských gymnaziálních studentů to byli Jaroslav Vrchlický, Josef Thomayer, 

Karel Klostermann a Karel Leger.  

Jaroslav Vrchlický180 přišel do Klatov v roce 1869 jako třináctiletý, ještě 

neznámý Emil Frída. Na klatovském gymnáziu nastoupil do sexty. Velkým přítelem se 

Frídovi stal Josef Thomayer z Trhanova, se kterým se oddával četným diskuzím             

o literatuře. Thomayer nešetřil kritikou, když mu Frída předčítal jako prvnímu 

posluchači své verše. Stál i za další dobrou radou svému příteli. „Protože bylo řádem   

c. k. gymnázií přísně zakázáno, aby studenti zveřejňovali plody ducha svého, navrhl 

Thomayer mladému básníkovi pseudonym, který zvolil podle zapadlého kutnohorského 

básníka Josefa J. Jelínka, píšícího pod jménem Jaroslav Vrchlický.“ 181 V Klatovech se 

Emil Frída zamiloval do Kateřiny Martínkové, pro kterou složil a jí věnoval mnohé 

svoje klatovské verše. Díla od Jaroslava Vrchlického otiskly i místní almanachy či 

časopisy. „Klatovský Šumavan přinesl jeho první povídku Prodavač biblí a další, Muž 

s Kohoutem měla dokonce klatovský motiv.“ 182 Vrchlického i jeho díla zkoumali četní 

literární historikové a ti se také vyslovili o tom, co přinesly Klatovy a krajina v okolí 

dnes již významnému českému básníkovi. „Do Klatov přišel mladík Emil Frída, ale po 

třech létech je opouštěl básník Jaroslav Vrchlický, aby se vydal za rozletem své bujné 

básnické pouti.“ 183 Emil Frída zakončil studium na gymnáziu v Klatovech 1. července 

1872. Hned po maturitě napsal báseň na rozloučenou „Zde písní mojich pučely květy“, 

ze které pochází verše umístěné na pamětní desce Jaroslavu Vrchlickému na gymnáziu, 

které dnes nese jeho jméno. Ke klatovským studentským i milostným radostem a 

starostem se autor vrací v první básnické sbírce „Z Hlubin“ z roku 1875. 

                                                 
180

 „Jaroslav Vrchlický, básník, dramatik, prozaik, překladatel, literární i divadelní kritik, esejista, vůdčí 
představitel lumírovské generace, se narodil 17. února 1853 v Lounech. Vlastním jménem Emil Frída. 
Jeho otec Jan Jakub Frída byl nepříliš úspěšný kupec. Do školy chodil Frída nedaleko Kolína. Gymnázium 
studoval ve Slaném, Praze a Klatovech. Po maturitě vstoupil roku 1872 do pražského arcibiskupského 
semináře, po roce přestoupil na teologii a filozofii. Po absolutoriu pracoval jako vychovatel v Itálii, po 
návratu pracoval jako učitel. Opakovaně byl navrhován na Nobelovu cenu za literaturu, stal se členem 
několika zahraničních akademií, po celý život byla mimořádná jeho veřejná společenská aktivita. 
Pracoval ve výborech literárního odboru Umělecké besedy, Jednoty spisovatelů, Svatoboru a ve 
spisovatelském spolku Máj. Zemřel 9. září 1912 v Domažlicích.“ (Merhaut, Luboš - autorský a redakční 
kolektiv. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 4. díl/II (U – Ž). Praha: Academia, 2008.  
Str. 1512 – 1513.) 
181 Kovářík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros, 1984. Str. 44. 
182 Kovářík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros, 1984. Str. 44. 
183 Tamtéž. 
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Blízkým přítelem Jaroslava Vrchlického byl Josef Thomayer184. Nadaný student 

matematiky, jenž již na gymnáziu mluvil plynule několika cizími jazyky, znal také 

dobře literaturu a v této oblasti byl Vrchlickému kritickým rádcem. Sám Vrchlický        

o něm napsal: „Zná každého sebemenšího škrabáka a ostrým vtipem každého tepá. 

Důvtip jeho přesahuje daleko můj, nadání mé básnické opět jeho.“ 185 

Pozdější básník Šumavy Karel Klostermann186 začal na klatovském gymnáziu 

studovat v roce 1858 v tercii. „Tehdy, jak vzpomíná v knize „Červánky mého mládí“, 

přednášel německou báseň k oslavám Schillerovým.“ 187 V mládí měla na rozvoj 

Klostermanna vliv matka vynálezce Františka Křižíka, se kterou se Klostermann setkal 

v domě rodiny Procházkových, kde bydlel a ona tam pracovala jako švadlena. Mladému 

studentovi často vyprávěla a tím mu dávala lekce z českých dějin. Právě v Klatovech 

začal spisovatel svoji literární činnost. Sám na to vzpomíná, že napsal „zamilovaný 

dopis děvčátku do Štěkně, ale maminka jeho dílo objevila a včas spálila“. 188  

Posledním z výše jmenovaných klatovských gymnaziálních studentů je Karel 

Leger189. V Klatovech strávil čtyři roky svého mládí. Bydlel u svého příbuzného 
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„Josef Thomayer, autor přírodních a cestopisných črt, causerií a fejetonů, vzpomínkových próz a 
novinových žánrů, často s medicínskými tématy, se narodil 23. března 1853 v Trhanově. Syn zahradníka 
pocházel z pěti dětí. Chodil na dvoutřídní školu v Trhanově a po soukromé přípravě složil zkoušky na 
gymnázium v Klatovech, kde ho vyučoval A. V. Šmilovský. Maturoval zde v roce 1871. Ve studiích 
pokračoval na pražské lékařské fakultě, 1876 složil rigorózní zkoušky a byl promován. Celý život pracoval 
jako lékař na různých klinikách. Absolvoval odborné stáže v zahraničí. Roku 1922 odchází do penze. 
Zemřel po dlouhodobé nemoci 18. října 1927 v Praze.“ (Merhaut, Luboš - autorský a redakční kolektiv. 
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4. díl/I (S – T). Praha: Academia, 2008. Str. 906 – 

907.)  
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 Kovářík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros, 1984. Str. 45. 
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 „Karel Klostermann, prozaik Pošumaví se smyslem pro osobitý přírodní ráz kraje, jeho lidské typy a 
sociálně ekonomické podmínky, se narodil 13. února 1848 v rakouském Haagu. Otec působil jako lékař 
v Haagu, Sušici, Žichovicích, Štěkni a v Kašperských horách, matka pocházela z rodu bohatých 
šumavských sklářů. Dětství tedy Klostermann prožil v Žichovicích a Štěkni. Na Šumavě trávil od 
středoškolských let do pozdního věku téměř každé prázdniny. Zprvu se učil doma pod matčiným vedením, 
později navštěvoval školy v Stříbrných Horách, gymnázium v Plzni, pokračoval v Klatovech, kde ho češtinu 
učil A. V. Šmilovský, dokončil je v Písku. Na otcovo přání začal studovat medicínu ve Vídni, ale studium 
nedokončil. V letech 1870 – 1872 byl soukromým vychovatelem v Žamberku, kde se věnoval studiu 
jazyků, na něž měl nadání. Roku 1873 přijal místo suplenta na německé reálce v Plzni, kde působil až do r. 
1908 a od r. 1878 pracoval jako řádný profesor francouzštiny a němčiny. Byl členem plzeňského obecního 
zastupitelstva, městské rady i okresního zastupitelstva, funkcionář v četných kulturních, humanitních a 
osvětových spolcích. Podnikl několik cest do ciziny. Poslední léta strávil ve Štěkni, kde 16. července 1923 
zemřel. Pohřben je v Plzni.“ (Forst, Vladimír - autorský a redakční kolektiv. Lexikon české literatury: 
Osobnosti, díla, instituce. 2. díl/II (K – L). Praha: Academia, 1993. Str. 729.) 
187

 Kovářík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros, 1984. Str. 45. 
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 Kovářík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros, 1984. Str. 45. 
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 „Karel Leger, básník, prozaik, dramatik, autor knih pro děti, vrstevník lumírovců, tvůrce veršovaných 
povídek a románů, se narodil 21. září 1859 v Kolíně. Pocházel z rolnické rodiny. Základní vzdělání získal 
v Kolíně, 1869 začal studovat na gymnáziu v Klatovech, kde žil v kulturní rodině své sestřenice provdané 
za prof. B. Pošíka. Zde se poprvé hlouběji seznámil s literaturou a pokoušel se o vlastní tvorbu ve 
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Bedřicha Pošíka, který byl profesorem na zdejším gymnáziu, kam i Leger začal 

docházet. Vztah k literatuře si Karel Leger formoval mimo jiné právě díky profesorům 

gymnázia, kteří studentům půjčovali literární časopisy. „Ke Klatovům se vztahuje i 

první láska Karla Legera, ze které později vzešel podnět k románu Augustin Fojík, který 

má zřetelně klatovskou lokalizaci.“ 190 Autor tento román věnoval Jaroslavu 

Vrchlickému, s nímž se Leger mohl setkat na gymnáziu. Vrchlický v době Legerova 

pobytu v Klatovech gymnázium končil. Od Bedřicha Pošíka poprvé Leger slyšel rané 

verše Jaroslava Vrchlického.  

Mladý básník Fráňa Šrámek191 pobyl v Klatovech velmi krátce během srpna 

1905, kdy tady probíhalo vojenské cvičení. Krátký pobyt v Klatovech se významně 

promítl v poezii vycházejícího autora. Šrámek byl nepřítel vojenství a války, proto 

napsal řadu antimilitaristických básní. Báseň „Píšou mi psaní“ vyšla právě během jeho 

pobytu v Klatovech. „Šrámek byl koncem srpna pod bodáky eskortován z Klatov do 

Českých Budějovic a postaven před vojenský soud. Dostal čtyři týdny ve vězení a byl 

zbaven hodnosti desátníka.“ 192 V roce 1906 vyšla sbírka „Modrý a rudý“, jejíž verše 

vznikaly právě v Klatovech a nesly podtitul „Verše o vojáčcích“.  

I v literárním životě utvořila mezník první světová válka. V poválečném období 

nastupuje směr proletářský, jehož představitelem je rodák z Plánice Josef Patrik Piťha, 

autor jediné sbírky básní „Veselý příboj“. Místem čilého literárního ruchu se po válce 

stává klatovské gymnázium, kde „vznikají rukopisné časopisy Sexta (1917 – 1918) a 

Septima – Oktáva (1918 – 1919), z nichž jako výběr nejlepších příspěvků vytvořil 

                                                                                                                                               
studentském rukopisném časopisu. Roku 1873 odešel s rodinou Pošíka do Prahy, kde odmaturoval na 
Akademickém gymnáziu v roce 1878. Po roční vojenské službě se vrátil do Kolína, 1881 převzal rodinný 
statek a 1882 se oženil. Poklidný život sedláka, spisovatele a milovníka polabské krajiny si zpestřoval 
nečetnými cestami do zahraničí a zájezdy do Prahy za svými literárními přáteli. Byl členem Umělecké 
besedy, spoluzakladatelem nakladatelského družstva Máj a spoluredaktorem čas. Zvon. Zemřel 5. dubna 
1934 v Kolíně.“ (Forst, Vladimír - autorský a redakční kolektiv. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, 
instituce. 2. díl/II (K – L). Praha: Academia, 1993. Str. 1155.) 
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 Kovářík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros, 1984. Str. 45. 
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 „Fráňa Šrámek, básník, prozaik, dramatik, publicista, se narodil 9. ledna 1877 v Sobotce. Jeden z pěti 
synů berního úředníka se musel v souvislosti s otcovou službou několikrát stěhovat. V Písku vychodil 
obecnou školu a začal studovat gymnázium, v roce 1894 složil maturitu v Roudnici. Na otcovo přání se 
zapsal na právnickou fakultu v Praze. Na fakultě složil několik zkoušek, ale roku 1903 studium skončil. 
Rodina se přestěhovala do Českých Budějovic, kam za nimi často jezdil a zde začal v Jihočeských listech a 
Stráži lidu svou publicistickou činnost a odtud jako dobrovolník nastoupil 1899 vojenskou službu. Účastnil 
se různých manifestací, což mu přineslo několikrát krátkodobé vězení. Těsná spolupráce s regionálním 
tiskem a zejména v roce 1901 první otištěné básně a prózy povzbudily Šrámka ke zvolení literární dráhy. 
Usadil se natrvalo v Praze, ale často jezdil do rodného města. Zemřel 1. ledna 1952 v Praze.“ (Merhaut, 
Luboš - autorský a redakční kolektiv. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4. díl/I (S – T). 
Praha: Academia, 2008. Str. 712 – 713.)  
192

 Kovářík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros, 1984. Str. 47. 
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Vojtěch Michal svůj Almanach“. 193 Na základě těchto snah vznikl mezi studenty pokus o 

vydávání tištěného časopisu Náš život, ale podařilo se nakonec vydat jen osm čísel 

jednoho ročníku v roce 1919. Literární život Klatovska podněcovali i vysokoškolští 

studenti, kteří se vraceli na prázdniny domů do Klatov. Do takového prostředí se 

narodili a sami ho potom dále tvořili básníci Jan Šnobr a František Gottlieb. 

Jan Šnobr194 se narodil v Klatovech 16. září 1901, později studoval na klatovském 

gymnáziu a po něm pokračoval studiem filozofie a češtiny na filozofické fakultě 

v Praze. Patří do generace básníků, kteří vstoupili do literatury po první světové válce. 

Psal fejetony, básně v próze, chvalozpěvy a vyznání. V jeho básnické tvorbě můžeme 

nalézt odkazy k jeho domovině (je věrný Šumavě, jihočeské krajině i samotným rodným 

Klatovům) a také inspiraci v osobě Jiřího Wolkera. Šnobrovy literární pokusy otiskly 

různé časopisy, mezi nimi i Šumavan přinesl přednášku „O lidské a básnické osobnosti 

Jiřího Wolkera“. Motivy domova jsou potom výrazné v pozdějších Šnobrových 

sbírkách „Severní záře“ a „Růže a smrt“.195 

O dva roky mladší František Gottlieb196 se také narodil přímo v Klatovech dne   

4. srpna 1903. Motiv rodného kraje se u něho projevuje zejména v době, kdy jako voják 

druhé světové války pobýval dlouho v cizině. Klatovy se objevují již v jeho prvotině 

„Cesta do Kanaán“. „Kus autorova klatovského dětství a mládí je uloženo v románu 

Životy Jiřího Kahna.“197 V povídkové knize „Čelem proti čelu“ se vyznává ze své lásky 

                                                 
193 Buriánek, František. Literární Klatovy. Plzeň: Krajské nakladatelství v Plzni, 1962. Str. 87. 
194

 „Jan Šnobr, básník, zachycující lyrický subjekt v proměnách času a nostalgické opojení zázrakem a 
tajemstvím bytí, píšící též pro mládež, publicista, literární kritik, bibliograf, autor knihovědných prací, 
editor, se narodil dne 16. září v Klatovech. Syn strojvůdce navštěvoval 1907 – 1912 obecnou školu 
v Klatovech, 1912 – 1920 zde absolvoval státní reálné gymnázium. V letech 1920 – 1925 studoval na 
pražské filoz. fakultě obor filozofie a čeština. 1925 – 1926 studoval na Státní škole knihovnické v Praze. 
Pracoval v lidovýchovném ústavu a jako knihovník. V letech 1928 – 1929 vykonal vojenskou službu. Od 
roku 1935 byl učitelem a zkušebním komisařem na Státní škole knihovnické, od 1937 přednášel světovou 
literaturu. V letech 1944 – 1948 přednášel knihovědu na Státní škole archivní. V knihovnickém oboru 
pracoval ještě na mnoha dalších místech. Od r. 1962 působil jako spisovatel ve svobodném povolání. 
Zemřel 1. prosince 1989 v Praze.“ (Merhaut, Luboš - autorský a redakční kolektiv. Lexikon české 
literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4. díl/I (S – T). Praha: Academia, 2008. Str. 681 – 682.) 
195

 Kovářík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros, 1984. Str. 46. 
196

 „František Gottlieb, básník a prozaik, se narodil 4. srpna 1903 v Klatovech. Pocházel z židovské rodiny. 
V letech 1914 – 1922 studoval na reálném gymnáziu v Klatovech, po maturitě práva v Praze (doktorát 
1927), ale navštěvoval i přednášky na filoz. fakultě. Roku 1925 byl studijně několik měsíců v Paříži. 
V Praze byl od r. 1927 advokátním koncipientem, 1932 – 1939 advokátem. V prosinci 1939 odešel do 
Palestiny, kde vstoupil do čs. armády. Pak odjel do Velké Británie, kde se stal úředníkem čs. ministerstva 
zahraničí v Londýně. Na tomto ministerstvu působil i v Praze od konce války do roku 1958, kdy se stal 
spisovatelem z povolání. Zemřel  
14. května 1974 v Praze.“ (Forst, Vladimír - autorský a redakční kolektiv. Lexikon české literatury: 
Osobnosti, díla, instituce. 1. díl (A – G). Praha: Academia, 1985. Str. 807.) 
197

 Buriánek, František. Literární Klatovy. Plzeň: Krajské nakladatelství v Plzni, 1962. Str. 90. 
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k rodnému městu. „Básnický obraz města v této próze patří mezi ty, které nejsou jen 

popisem skutečnosti, ale jejím hlubokým promyšlením.“198  

Jen krátký pobyt v Klatovech ovlivnil část tvorby Jaroslava Hůlky199, který přišel 

do Klatov ze Strakonic jako železniční úředník v roce 1922 a již v roce 1923 byl opět 

přeložen do Českých Budějovic. Přímo v Klatovech napsal Hůlka například povídku 

„Rodina“. „Klatovským datem jsou označeny povídky Mrtvé uctivě pohřbívati 

(Komunistický kalendář na rok 1923) a Vesnická povídka. Teprve v novoročním 

bibliofilském tisku Mladé fronty na rok 1961 vyšla Hůlkova dosud nezvěstná povídka 

Válka, napsaná v lednu a únoru 1923 v Klatovech.“200 Patřil do wolkerovské generace, 

která se snažila tvořit proletářskou literaturu. „Hůlka si volil náměty ze života lidí, které 

společnost odsunula na okraj, proletářů zbídačených kapitalistickým řádem, vyděděnců, 

samotářů.“201  

V dobách první republiky ztrácí literární život Klatov kontakt s centrem v Praze 

a pokrokem a uzavírá se ve svém prostoru, začíná se projevovat regionalismus. V kraji 

působila od r. 1928 pošumavská organizace Dnešní dílo, která sdružovala spisovatele, 

výtvarníky i hudebníky a neměla dostatečně silná kritéria pro tvorbu. „Pod heslem 

„Umění je pro každého a každý je pro umění“ se skrývalo nekritické sebepřeceňování i 

snížení umělecké úrovně na nejnižší konvenci.“ 202 Tribunou tohoto společenství byly 

Klatovské listy a jejich majitel, vlastním jménem Adolf Pechman, který sám vydal 

v Klatovech knihy „Hnedle jako v Káni Galilejské“ a „Talijánská ouvertura“. Tyto 

knihy jsou dokumentem „starého města klatovského, dožívajícího ve svérázných 

postavách bařtipánských měšťanostů, potulných brusičů, lidových muzikantů a 

drobných komických figurek. Mají lidový hovorový jazyk zabarvený klatovským 

dialektem a žel i vulgarismy, a trochu nenáročný humor.“ 203 „Podivínským a komickým“ 

byl pokus Františka Švece (přírodovědného a zemědělského odborníka), redaktora 
                                                 
198

 Tamtéž, Str. 90. 
199

 „Jaroslav Hůlka, prozaik sociálního zaměření, představitel české proletářské literatury začátku 20. 
století, se narodil 17. ledna 1899 ve Volyni. Jeho otec byl učitelem. V rodišti vychodil Hůlka obecnou 
školu. Od 1911 studoval na reálce v Písku, 1915 odešel na vyšší průmyslovou školu do Brna. Po maturitě 
pracoval několik měsíců v Brně jako dělník, úředník, kamelot a novinář, nějaký čas byl bez zaměstnání. 
Roku 1920 našel úřednické místo v železniční službě zprvu ve Strakonicích, 1922 v Klatovech, 1923 byl 
přeložen do Českých Budějovic. Oženil se v roce 1921, následujícího roku vstoupil do Děvětsilu. Zemřel 
raněn srdeční mrtvicí 4. května 1924 ve Volyni, kde je i pohřben.“ (Forst, Vladimír - autorský a redakční 
kolektiv. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 2. díl/I (H – J). Praha: Academia, 1993. Str. 
357.) 
200

  Buriánek, František. Literární Klatovy. Plzeň: Krajské nakladatelství v Plzni, 1962. Str. 93. 
201

 Kovářík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros, 1984. Str. 67. 
202

 Buriánek, František. Literární Klatovy. Plzeň: Krajské nakladatelství v Plzni, 1962. Str. 94. 
203

 Tamtéž. 
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prvního dílu „Vlastivědy Klatovska“a autora „Obrázků ze starých klatovských škol“, 

zveršovat „Přehledné dějiny města Klatov“.204  

O literární díla se pokoušeli také mnozí klatovští učitelé, z nichž můžeme 

jmenovat alespoň Miroslava Hrdličku a jeho vlastivědné práce „Pravěké tajemství 

šumavských hvozdů“, „V klínu pravěké Šumavy“, „Pod Černou věží“, které ovšem 

„ tápou mezi popularizujícím výkladem místních historických fakt a mezi zcela neumělým 

pokusem o jejich beletrizaci“. 205  

Z Klatov a okolního venkova neustále čerpal literát velkého jména pro Klatovy 

Josef Hais-Týnecký206, rodák z Klatov, který od roku 1904 spolupracoval se 

Šumavanem, v němž byla otištěna mnohá jeho díla. Jednou z prvních otištěných v roce 

1908 byla báseň „Klatovskému kraji“. V románu s klatovskými motivy „Katakomby“ 

můžeme sledovat snad všechny znaky typické pro Haisovu beletristickou tvorbu. 

V několika knihách, které pojednávají o minulosti Klatovska, se Hais snaží sestavit 

jakousi kroniku zaniklého života v Klatovech. „Daří se mu to pouze v místech, kde se 

opírá o skutečnost, jak ji objevil v dokumentech a zaznamenal z vyprávění svého děda 

Tomáše Tichého.“ 207 Jedná se především 

o historické romány „Kruhy“, „Světla“, „Zvony“, „Osení“ či „Cesta“. V nich se čtenáři 

setkávají i se známými postavami Jaroslavem Vrchlickým a Rudolfem Mayerem. Hais 

byl velmi plodným autorem mnoha žánrů. Vedle jmenovaných historických románů 

napsal celou řadu povídek, divadelních her a nespočet knížek pro děti. Řada těch 

pojednávajících o životě zvířat se čte dodnes, například „Bratři mravenci“, „Komár dělá 

vědu“, „Kmotr ježek“ a další.  

Opravdovým básníkem klatovského kraje se stal ve 30. letech 20. století 

Ladislav Stehlík208, který ze svého rodiště u Blatné přišel do Myslíva u Plánice jako 
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 Buriánek, František. Literární Klatovy. Plzeň: Krajské nakladatelství v Plzni, 1962.  Str. 95 
205

 Tamtéž. 
206

 „Josef Hais-Týnecký: romanopisec, povídkář, básník píšící též pro děti, autor divadelních děl, novinář. 
Narodil se 2. března 1885 v Klatovech. Od roku 1888, kdy se rozešli rodiče, vyrůstal u babičky v Týnci u 
Klatov. Vystudoval reálné gymnázium v Plzni, kde začal psát do regionálního tisku (Naše snahy, Plzeňské 
listy). Gymnázium opustil po absolvování septimy (1902) a pracoval v knihkupectví. Od roku 1905 působil 
v Praze v katolickém časopisu Vlast jako korektor a lokálkář, od r. 1910 přešel do redakce deníku Hlas 
národa, od 1917 působil v redakci agrárního deníku Večer, externě těž v redakci Lid. deníku. V letech 
1924 – 45 pracoval v redakci deníku Národní politika. Od roku 1904 můžeme sledovat básnické pokusy 
v Šumavanu. Zemřel 24. dubna 1964 v Praze.“ (Forst, Vladimír - autorský a redakční kolektiv. Lexikon 
české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 2. díl/I (H – J). Praha: Academia, 1993. Str. 25 – 26.) 
207

 Kovářík, Vladimír. Literární toulky po Čechách. Praha: Albatros, 1984. Str. 46. 
208

 „Ladislav Stehlík, básník, autor lyrických próz, knih pro děti, publicista, kreslíř, se narodil 26. června 
1908 v Bělčicích u Blatné. Otec byl krejčí a vlastnil i malé hospodářství, matka v mládí pracovala sedm let 
v New Yorku. Obecnou školu vychodil Stehlík v rodišti, měšťanku v Blatné, učitelský ústav v Příbrami, kde 
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venkovský učitel a zakotvil zde na řadu let. V té době byl již autorem dvou sbírek. 

Krátce poté, co přišel Stehlík do nového prostředí, napsal sbírku „Kvetoucí trnka“, ve 

které je poznat, jak hluboce lyrika ovlivnilo nové krajinné prostředí. Stehlík byl autor 

s výrazným výtvarným smyslem, proto některé sbírky doprovodil vlastními kresbami. 

Tak je tomu například ve vlastivědném jihočeském básnickém cestopise „Země 

zamyšlená“. „Stehlík se shoduje se svým vesnickým prostředím i tradičním názorem na 

život, na jeho řád. Ale zprvu silněji vidí přírodu, zem, nežli osudy lidí a jejich vztahy.“ 209 

Příklon k lidským osudům je potom vidět v díle „Zpěvy k zemi“. Ve zlomovém roce 

1938 vydává sbírku „Kořeny“, ve které reaguje na změny společenské v hlubokém 

styku s klatovským krajem. Stěžejní postavení v této sbírce má právě báseň „Klatovská 

krajina“. Po válce odešel Stehlík učit zpět do Prahy a upustil v dalších svých básnických 

počinech od inspirace šumavskou krajinou. Ne však úplně nadobro. Svými 

prázdninovými návraty i nadále sleduje proměny své vesnice, která ovlivnila část jeho 

života. 

1.2.5 Historie žurnalistiky v Klatovech 
Z období druhé poloviny 19. století až první poloviny 20. století známe dva 

velké listy. Týdeník Šumavan, který je předmětem našeho zájmu, a jeho protipól 

týdeník Klatovské listy. V Klatovech ale vedle těchto dvou časopisů vycházely i další 

listy. 

Do 60. let 19. století převládala jako úřední jazyk v Klatovech němčina.210 

S němčinou se muselo počítat na úřadech, ve školách, dokonce nápisy obchodů byly 

v němčině. „Hlasatelem veřejného mínění byl místní německý list Bote aus dem 

Bӧhmerwalde, jehož první číslo vyšlo dne 3. ledna 1863 a list vycházel až do konce roku 

1867.“ 211 Majitelem časopisu byl Josef M. Schmidt, který v Klatovech založil 

                                                                                                                                               
roku 1928 maturoval. Poté vyučoval na jednotřídkách a dvoutřídkách v rodném kraji, 1930 – 1945 na 
obecné škole v Myslívu u Klatov. V té době jezdíval do Prahy a do Plzně, kde navázal mnohé vztahy 
s regionálními spisovateli a výtvarníky. Roku 1945 se přestěhoval do Prahy, kde do r. 1966 působil na 
smíchovských školách, pak se stal spisovatelem z povolání. Zároveň se věnoval svým výtvarným zálibám. 
Zemřel 11. září 1987 v Praze.“ (Merhaut, Luboš - autorský a redakční kolektiv. Lexikon české literatury. 
Osobnosti, díla, instituce. 4. díl/I (S – T). Praha: Academia, 2008.  Str. 352 – 353.) 
209

 Buriánek, František. Literární Klatovy. Plzeň: Krajské nakladatelství v Plzni, 1962. Str. 101. 
210

 „V první polovině 19. století vyznívaly jazykové poměry v Klatovech jednoznačně ve prospěch 
němčiny. Měšťanstvo mluvilo především německy a čeština zůstávala jazykem jen sociálně nižších 
vrstev.“ (Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Str. 
297.)   
211 Jarušek, Josef. Klatovy a okolí. Praha: Národohospodářská propagace Československa, 1936. Str. 109. 
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knihtiskárnu.212 Přestože obsah listu nebyl politického vyznění, udával městu německý 

ráz, což se nelíbilo mnoha lidem snažícím se v Klatovanech probudit české národní 

cítění.213 Proto vznikaly snahy založit české noviny, jimž „básník Václav Čeněk Bendl 

už v roce 1862 předurčil jméno Šumavan a pro něž se snažil získati českou spisovatelku 

Boženu Němcovou“. 214 Velkolepé plány měly ale vadu – chyběla česká knihtiskárna. 

V té době pobýval v Praze Maxmilián Čermák, jenž dostal za úkol od klatovských 

vlastenců v čele s Ludvíkem Králem získat odborné znalosti v některém z pražských 

knihtiskařských závodů, aby se potom sám mohl ucházet o licenci k založení tiskárny 

vlastní. „Po vyučení roku 1867 zažádal Čermák za koncesi knihtiskařskou v Klatovech, 

která mu po intervencích poslance Palackého, Riegra a stavovského rady Hlávky byla 

udělena dne 15. září roku 1867.“ 215 To byl první důležitý krok k tomu, aby mohlo        

1. ledna 1868 vyjít první číslo prvních českých novin v Klatovech – Šumavana. 

Podrobněji se listu Šumavan budeme věnovat v samostatných kapitolách.  

Čtyři roky po založení Šumavana se lidem do rukou začaly dostávat Klatovské 

listy. Byl to list strany mladočeské a začal vycházet 7. ledna 1882 jako opoziční list 

proti tehdejšímu vedení radnice Klatov, které bylo staročeské.216 Prvním odpovědným 

redaktorem se stal Jan Šebek217, po jehož smrti v roce 1883 převzal tuto funkci Ludvík 

Max. Jánský, jenž převzal také knihtiskárnu v Krameriově ulici. V roce 1882 totiž 

vznikla v Klatovech druhá knihtiskárna, která byla založena sušickým tiskařem Alešem 

Jánským. Pro Čermáky nebyla tiskárna velkou konkurencí, jelikož obě rodiny žily 

v dobrých přátelských vztazích. V roce 1890 byly Klatovské listy přeměněny na 

čtrnáctideník a vycházely střídavě s Pošumavskými listy. V téže době se začal také 

                                                 
212 „Ta se pak změnila na českou a počala vydávat Klatovské listy.“ (Weinmann, Jiří. Zajímavosti 
z historie Klatov od založení města až do konce roku 1939. Klatovy: Typos, 1997. Str. 118). Mimo to 
vlastnil Schmidt i německou tiskárnu papírenského závodu. 
213 Mezi klatovské občanské vlastence patřili například bratři Josef a Václav Bozděchovi, Jan Kotáb a 
jeho zeť Ludvík Král. „S působením Matěje Spory na radnici (1861 – 1964) je spojeno zavedení 
důsledného užívání češtiny při úřadování, což mj. znamenalo, že se na německy psaná podání 
neodpovídalo.“  (Sýkorová, Lenka a autorský kolektiv. Klatovy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2010. Str. 317.) 
214 Jarušek, Josef. Klatovy a okolí. Praha: Národohospodářská propagace Československa, 1936. Str. 109. 
215 Tamtéž. 
216 Klatovské listy se začaly tisknout v Plzni. Pár měsíců po jejich založení převzala tisk tiskárna v Sušici. 
217 „Jan Šebek se narodil roku 1837 v Chlumu u Hořovic. V mladších létech byl inspektorem první české 
pojišťovací banky, ale pro namáhavost se své pozice vzdal a usídlil se v Klatovech. Zde se oženil a zařídil 
si obchod papírnický. Že byl vlastencem nad míru horlivým, toť známo. Veliké váženosti požíval u lidu 
chudšího, jemuž milerád, ba často poslední svůj haléř dal. Zvláště mládež školní měla v něm velkého 
dobrodince. Od počátku vycházení Klatovských listů byl jejich redaktorem. Byl členem skoro všech 
zdejších spolků a v Řemeslnické besedě zastával čestný úřad místopředsedy. Zemřel po dlouhé nemoci 
dne 8. srpna 1883.“ (Jan Šebek, redaktor Klatovských listů. Klatovské listy. 11. 8. 1883, roč. 2, č. 32, str. 
2.) 
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Šumavan střídat s nově vzniklým Úhlavanem. Pošumavské listy na jedné straně a 

Úhlavan na straně druhé vznikly pouze z taktického důvodu. Periodika na konci 80. let 

19. století svírala touha vyjadřovat se k politickým událostem. Jako týdeníky ale 

nemohla být periodika politickými. Právo psát politické články měly pouze deníky, 

čtrnáctideníky nebo listy, které složily peněžitou kauci. Úhlavan byl tedy týmž listem 

jako Šumavan, Pošumavské listy byly stejné jako Klatovské listy. Redakce, vzhled i 

cena listů byla totožná. Jelikož Klatovské listy hájily politiku mladočechů a napadaly 

protistrany, docházelo k žalobám a v konečné fázi i k zastavení vydávání dne 15. října 

1892 na dobu pěti let. K opětovnému životu se listy probudily až dne 20. listopadu 

1897.  

Dalším významným listem byl Český hasič, časopis českého hasičstva, který 

začal vycházet dne 18. dubna 1878 za vedení Václava Kohla, velitele sboru 

dobrovolných hasičů v Klatovech. Český hasič se stal prvním odborným časopisem 

vůbec. Vycházel jako čtrnáctideník a vydávala ho knihtiskárna Maxmiliána Čermáka, 

který vedl časopis deset let (1882 – 1892). V roce 1906 se Otakar Čermák stal 

majitelem listu, ale list musel být záhy zastaven pro malý počet odběratelů. 

Prvenství si připsaly i Vojenské listy, první český odborný vojenský list. 

„Zakladatelem jeho byl český důstojník Petr Blažek, jenž v Klatovech sloužil jako 

poručík u 36. praporu zemské obrany a jako opravdový vlastenec přemluvil svého 

přítele M. Čermáka, aby ujal se vydávání a redakce Vojenských listů, jichž první číslo 

vyšlo 23. února 1883 a poslední 17. května 1884.“ 218 Vydávání listů pak pokračovalo 

v Kolíně. Seznam a základní informace o dalších periodicích přinášíme přehledně 

v následující tabulce.219 

 

Název periodika Doba vycházení  Zaměření listu Redakce 

Israelitischer 

Lehrer-Bote 

27. 9. 1880 – 1. 10. 

1882 

Německy psaný 
měsíčník 

Tisknut u M. 
Čermáka, majitel 
listu Josef Franta, 
redaktor M. Berka. 

Hospodář 

pošumavský 

1884 – 11. 5. 1987 List věnovaný 
zájmům lidu 
rolnického 

Vycházel nákladem 
Hospodářského 
spolku klatovsko-
plánického, redakce: 
Rudolf Trejbal, 
tištěn u M. Čermáka 

                                                 
218 Jarušek, Josef. Klatovy a okolí. Praha: Národohospodářská propagace Československa, 1936. Str. 111. 
219 Tamtéž, str. 111 



54 
 

Mladá Šumava 22. 5. 1896 – 29. 2. 

1897 

Politický týdeník Redaktor a 
vydavatel listu 
Václav Petrželka 

Havlíček 11. 7. 1906 – 7. 9. 

1906 

Pokrokový 
státoprávní časopis 

Vydavatel a 
odpovědný redaktor 
V. Petelík, redakční 
sbor vedl Hugo 
Kepka, list tištěn ve 
Slaném 

Rohlíčkovy rodinné 

noviny 

20. 12. 1907 – 16. 

1. 1909 

Reklamní list 
beletristického 
obsahu 

Redigoval Josef 
Sedláček, majitel 
František Rohlíček, 
tištěn u M. Čermáka 

Hlídka 3. 1. 1908 – 31. 12. 

1908 

List organizace 
samosprávné 
bezpečnostní stráže 
v království českém 

Redaktor Alois 
Samec 

Světový 

oznamovatel česko-

německý 

27. 4. 1908 – 19. 1. 

1910 

 Vydávala 
knihtiskárna 
Ludvíka Jánského 
za jeho redakce 

Universum 19. 1. 1909 – 

polovina 1914 

Reklamní list Vydával Ludvík 
Jánský 

Náš život 17. 3. 1919 – 

červen 1919 

Časopis 
pošumavských 
středoškoláků, 
sešitové vydání 

Redaktor, majitel a 
vydavatel Karel 
Schimann 

Obrana Pošumaví 18. 4. 1919 – 31. 

12. 1931 

Sociálně 
demokratický 
týdeník 

Majitel a vydavatel 
Adolf Nevláčil, 
redaktor Emil Kasík 

Neodvislý 

republikán 

23. 5. 1919 – 

vycházel několik 

let. 

List malého lidu, 
vycházel 
nepravidelně, každý 
ročník má jen 
několik čísel 

Vydával a řídil 
Václav Prunar 

Zdroj: Jarušek, Josef. Klatovy a okolí. Praha: Národohospodářská propagace Československa, 1936. Str. 
111. 
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2 Osobnost Maxmiliána a Otakara Čermáka a vývoj knihtiskárny  
Maxmilián a Otakar Čermákovi jsou významnými personami Klatov a vlastně 

celého Pošumaví druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Maxmilián 

Čermák ve spolupráci s mnoha klatovskými vlastenci navázal na myšlenku vydávat 

v Klatovech český list s názvem Šumavan, k čemuž bylo zapotřebí zřídit českou 

knihtiskárnu. Maxmilián Čermák se tak v 60. letech 19. století stává vedoucí osobou jak 

české knihtiskárny, tak nedlouho poté českého pošumavského listu. Po jeho smrti se po 

dosažení své plnoletosti na otcovo místo staví syn Otakar Čermák, který rozvíjí po celý 

svůj život jak rodinnou knihtiskárnu, tak krajinský list Šumavan. 

2.1 Maxmilián Čermák  
Klatovský tiskař, vydavatel a nakladatel mnoha periodik se narodil 30. dubna 

1843 v domě číslo 1 ve Štěpánovicích, malé vesnici nedaleko Klatov. Jeho otec Josef 

Čermák byl šenkýřem a ve Štěpánovicích vlastnil hospodářství. Maxmiliánovou matkou 

byla Anna Čermáková, rozená Králová ze Svrčovsi. Podle výtahu z matriky křtěných 

vystaveného Farním úřadem v Klatovech dne 22. prosince 1866 byl Maxmilián hned    

1. května 1843 pokřtěn a dostal jméno po svém kmotrovi Maxmiliánu Prunarovi, mistru 

řeznickém a hostinském z Klatov. Maxmiliána pokřtil kaplan František Mayerhofr.220 

V letech 1857 a 1858 vystudoval dvě třídy nižší reálky a vzápětí vstoupil s počátkem 

října 1858 do učení do obchodu se smíšeným zbožím v Klatovech, který patřil jeho 

strýci Ludvíku Královi. Zde se tři roky učil a potom zůstal ještě další rok již jako 

příručí. Po těchto zkušenostech odchází do Prahy. Zde se stal „od 8. října 1862 do       

30. června 1867 příručím u firmy Wezel Muschka, obchod kořením, drogami a barvami, 

komisionářství a zasilatelství v Praze II. – 1069“. 221 Dne 24. července 1864 

Maxmiliánovi Čermákovi vydal c. k. úřad okresní v Klatovech pracovní knížku, ze 

které se dozvídáme některé Čermákovy údaje. Kromě roku a místa narození, rodinného 

stavu (svobodný) je zde detailní popis Čermákovy osoby: „náboženství katolické, 

velikost prostřední, obličej má kulatý, oči modré, obočí hnědé, nos tupý, ústa obyčejná, 

zuby zdravé, vlasy hnědé, vousy nemá, zvláštní znamení nemá.“ 222 Maxmilián se 

zamiloval do své sestřenice Marie Králové (starší dcera Ludvíka Krále) a chystala se 

                                                 
220

 Výtah z matriky křtěných. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, 
složka Čermák. 
221 Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 17. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
222 Pracovní knížka. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka 
Čermák. 
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svatba. Mladý pár se nakonec vzal v roce 1870. Manželé Čermákovi se postupně 

dočkali devíti potomků: Maxmilián, Anna, Ladislav, Otakar, Marie, Ludvík, Miloslav, 

Vladimír a Vratislav. Maxmilián Čermák se během svého života stal duší klatovského 

vlasteneckého, společenského a veřejného života. „U něj scházeli se místní vlastenci, 

aby rokovali o běžných záležitostech. Dům Čermákův hostil mnoho vzácných osobností 

z kruhů politických, spisovatelských a uměleckých a jméno Čermákovo stalo se známým 

nejen po celém městě, ale i po celém okrese.“ 223 Do společenského života tehdejší doby 

náleželo i členství v mnoha spolcích.  Ze zachovaných dokumentů rodiny Čermákových 

víme, že Maxmilián byl členem klatovského Sokola (roku 1868 byl mezi zakladateli 

Tělocvičné jednoty klatovské), činným členem spolku dobrovolných hasičů v Klatovech 

či přispívajícím členem Čtenářské besedy města Sušice.224 Taktéž byl členem 

Měšťanské besedy ihned od jejího počátku v roce 1863.  

Maxmilián Čermák zemřel v Klatovech dne 11. října 1892. Dle parte „zemřel tiše po 

delší nemoci v úterý dne 11. října 1892 ve 4 ¾ hod. ráno ve stáří 49 roků zánětem 

ledvin. Tělesná schránka drahého zesnulého bude ve čtvrtek dne 13. t.m. o 4 ½ hod. 

odp. v domě smutku       č. 106 v ulici Baštové vykropena a na hřbitově sv. Jakuba 

k věčnému pokoji uložena. Zádušní mše sv. sloužena bude v pátek dne 14. t.m. v osm 

hodin ráno v děkanském chrámu Páně.“ 225  

2.1.1 Vznik první české knihtiskárny v Klatovech  

Od 50. let 19. století se objevovaly v Klatovech snahy o vydávání českého 

časopisu. V těch letech se iniciativy ujal Václav Čeněk Bendl. „Již v letech 1854 a 1855 

vydával pod pseudonymem Fabián Čočka humoristicko-satirický časopis (4 svazky) 

Rachejtle.“ 226 Po svém vysvěcení roku 1860 se stal kaplanem v Klatovech a postavil se 

zde do čela vlasteneckého dění a mimo jiné se snažil ve městě založit český časopis. 

Bendl připravoval a plánoval začít dne 1. října 1861 vydávat časopis s názvem Šumavan 

(byl by zde také redaktorem). Narazil ovšem na odpor klatovského tiskaře Josefa 

Michala Schmidta, Němce, který od roku 1863 sám vydával německý časopis Bote aus 

                                                 
223

 Čermák, Otakar. Šedesát let trvání knihtiskárny Ot. Čermáka v Klatovech. Šumavan, 23. 11.1927, roč. 
59, č. 89, str. 2 – 3.  
224„ Legitimace č. 45 Sboru hasičů dobrovolných v Klatovech pana Max. Čermáka, majitele tiskárny, 
činný člen. Průkaz č. 8: Max. Čermák jest údem přispívajícím Čtenářské besedy kr. města Sušice ode dne 
22. 2. 1876.“ (Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka 
Čermák.) 
225 Parte Maxmiliána Čermáka. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní 
archiv, složka Čermák. 
226 Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 11. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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dem Bӧhmerwalde. Bendl byl navíc v roce 1862 odvolán z Klatov do Mírovic, což 

znamenalo konec jeho snahy zavést v Klatovech český časopis. Přesto tato snaha 

neumírá úplně. Ke vzkříšení nápadu pomohl zánik Schmidovy tiskárny a německého 

týdeníku v roce 1867. Po předchozích zkušenostech s plány Bendla bylo totiž jasné, že 

pokud chtějí Klatovy český časopis, bude zapotřebí české knihtiskárny. Tak se začalo 

uvažovat ve společnosti klatovských vlastenců, kde stál od počátku v čele kupec a 

měšťan Ludvík Král, o založení vlastní tiskárny. Otázkou zůstávalo, kdo na sebe vezme 

financování, realizování a vedení podniku. Jelikož se chystal sňatek Královy dcery 

Marie s Maxmiliánem Čermákem, jímž by se utvrdily vztahy obou rodin, padl úkol stát 

se zakladatelem první české knihtiskárny v Klatovech právě na Maxmiliána. Ten dostal 

za úkol, aby se v některém tiskařském závodě snažil získat odborné zkušenosti ve 

vedení tiskárny a mohl si potom na základě tohoto vyučení zažádat o udělení tiskařské 

koncese pro vlastní tiskárnu v Klatovech. „A tak Max. Čermák vstoupil do knihtiskárny 

Mikuláše Knappa v Praze, kde zapracovával se do tajů černého umění tak horlivě, že 

mu vydáno vysvědčení, které jej opravňovalo k zařízení samostatné knihtiskárny 

v Klatovech.“ 227 Oprávnění k zařízení již měl, dalším krokem tedy bylo podat žádost     

o koncesi. „Žádost za udělení koncese podána c. k. místodržitelství v Praze v řeči 

německé dne 6. července 1867.“ 228 Žádost adresovanou c. k. místodržitelství v Praze 

podepsal Maxmilián Čermák a zároveň s ní doložil a prokázal v několika bodech 

zákonité požadavky k udělení licence. Maxmilián musel dokázat svoji plnoletost, 

vysvědčení ze školy včetně hodnocení mravů a potvrzení z předchozích zaměstnání. 

V žádosti se musel Čermák taktéž zavázat k tomu, že si najde pro svůj podnik technicky 

vyučeného faktora.229 

Přijetí koncese ale zpočátku naráželo na odpor rozhodujících klatovských 

činitelů. I přesto se nelenilo a nastartovaly se přípravné práce k otevření knihtiskárny. 

Dle příslibu v žádosti bylo nutné sehnat zkušeného faktora a zajistit prostory, ve kterých 

by tiskárna mohla fungovat. „K přípravným zařizovacím pracím povolán byl odborník 

na slovo vzatý Josef Václav Žák230, který byl místoředitelem knihtiskárny v Záhřebě a 
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 Čermák, Otakar. Šedesát let trvání knihtiskárny Ot. Čermáka v Klatovech. Šumavan, 23. 11.1927, roč. 
59, č. 89, str. 2 – 3. 
228 Kalendář knihtiskárny Ot. Čermáka a redakce Šumavana v Klatovech, str. 21. Archiv Vlastivědného 
muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
229 Přesné znění žádosti o tiskařskou koncesi v českém jazyce je umístěno v přílohách práce. 
230 „Josef. V. Žák byl rodákem pražským a byl v oboru grafickém vynikajícím odborníkem. Byl to muž na 
tehdejší dobu neobyčejně inteligentní, vlastenec dobrého zrna, který býval v přátelském spojení 
s mnohými českými spisovateli a sám se pokusil v písemnictví českém o mnohé zajímavé básně, povídky 
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později faktorem největší pražské knihtiskárny firmy A. Haase, odkud přišel dne          

28. července 1867 do Klatov.“ 231 Zde se měl stát technicky vzdělaným odborným 

faktorem tiskárny Maxmiliána Čermáka. Co se týče prostor pro knihtiskárnu, naskytla 

se příležitost najmout dům od Strouhalových „na výborném místě na rohu tehdejší 

Říšské a Baštové ulice čp. 101/I za 225 zlatých ročního nájmu. Dům měl v přízemí čtyři, 

v prvním patře sedm místností. Přízemí bylo určeno pro podnik, ostatek pro 

čtyřpokojový byt s koupelnou a komorou.“ 232 V tomto domě knihtiskárna začínala a 

fungovala až do roku 1892. Brzy přišla řeč na vybavení tiskárny. „Byly objednány 

potřebné regály se zásuvkami na písmo, pracovní stůl, skříně a tiskařský ruční lis a 

samozřejmě různé druhy písma a okras a doplňky k tisku nutné jako tiskařské barvy, 

válce a zásoby papíru. Pro kancelář opatřen nejnutnější nábytek: dva psací stoly, 

vysoký psací stůl (pult), několik židlí a skříň.“233  

Vzhledem k tomu, že přijetí koncese nepřicházelo tak rychle, jak se očekávalo, 

byla nutná jistá intervence na správných místech. Žadateli tuto intervenci poskytnuli 

vlivní čeští politikové a poslanci: „František Palacký, Dr. Ladislav Rieger a zejména 

vládní stavební rada František Josef Hlávka, který byl vlastním strýcem žadatelovým a 

působil v Praze i ve Vídni. Tak po dlouhých milostech udělena Maxmiliánu Čermákovi 

dne 15. září 1867 pod číslem 44519 koncese knihtiskárenská pro Klatovy.“234 Otevření 

knihtiskárny se plánovalo na 15. listopad 1867, ale k jejímu slavnostnímu otevření 

nakonec došlo o pět dní později ve středu 20. listopadu 1867. Od prvního dne byl          

o tiskárnu veliký zájem a těšila se přízně mnoha lidí, kteří přicházeli, jelikož se chtěli 

podívat a proniknout alespoň okrajově do tajů tohoto řemesla. Podle vzpomínek 

Vratislava Čermáka „se bohužel nepodařilo zjistit, kteří typografové a kolik jich byli 

prvními zaměstnanci závodu Čermákova, jehož technickým vedoucím byl Josef. V. Žák a 

                                                                                                                                               
atd. Překládal též hodně z němčiny a chorvatštiny a napsal několik divadelních her, které provozovány 
v Praze v Areně za Kramuela a na venkovských ochotnických divadlech. Láska k divadlu způsobila, že v r. 
1852 v době svého působení v Táboře, byl též činný co ředitel divadla a jako dovedný herec. Žák přišel do 
Klatov pln vlasteneckého nadšení, kterým posílil i okruh tehdejších vlastenců, kteří poznali v něm muže 
nebojácného a odvážného, a tak Žák brzy v Klatovech zdomácněl.“ (Kalendář knihtiskárny Ot. Čermáka a 
redakce Šumavana v Klatovech, str. 23 – 24. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond 
osobní archiv, složka Čermák.) 
231Kalendář knihtiskárny Ot. Čermáka a redakce Šumavana v Klatovech, str. 23 – 24. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
232

 Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 19. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
233 Tamtéž, str. 19. 
234 Čermák, Otakar. Šedesát let trvání knihtiskárny Ot. Čermáka v Klatovech. Šumavan, 23. 11.1927, roč. 
59, č. 89, str. 2 – 3. 
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prvním sazečem pravděpodobně Theodor Knopp“.235 Ihned od počátku vynikaly práce 

vydané knihtiskárnou vysokou kvalitou, ladnou grafickou úpravou a tím vytvořily 

tiskárně dobré jméno. „První prací, která byla zhotovena, byla divadelní cedule pro 

tehdejší čilý spolek divadelních ochotníků klatovských k představení Debora.“ 236 

Všechno, co se v tiskárně tisklo (i například jen vizitky), muselo být předkládáno 

k cenzuře.  

Vznikem české knihtiskárny se nadále pokračovalo v úsilí o založení českého 

časopisu, čímž se navázalo na předchozí snahy Čeňka Bendla. Netrvalo dlouho od 

založení knihtiskárny, když Maxmilián Čermák získal na konci listopadu 1867 povolení 

k vydávání listů pod názvem Šumavan. Ten začal vycházet 1. ledna 1868. Tématu 

Šumavana budou věnovány následující samostatné kapitoly. 

2.1.2 Vývoj tiskárny pod vedením Maxmilána Čermáka 

Tiskárna a redakce Šumavana se staly střediskem klatovského života. Zde se 

připravovaly vlastenecké, národní, kulturní i jiné aktivity a akce. Hned v prvním roce 

života tiskárny dala jedna taková kulturní akce podnět k vydání pravděpodobně první 

tištěné publikace v Čermákově závodu. Byla jí knížečka „Upomínka na slavnost 

Krameriovu, konanou dne 28. září 1868 v Klatovech“. 237  

Dne 15. ledna 1870 na vlastní žádost opouští klatovskou knihtiskárnu faktor 

Josef V. Žák, jelikož usoudil, že majitel podniku bude již nadále schopný vést podnik 

sám.238 Stejného roku došlo k rozšíření závodu. Nebylo divu. Knihtiskárna 

prosperovala, přicházelo dost zakázek a byly dobré vyhlídky na nákladnější a 

objemnější zakázky, což by bylo obtížné zhotovit na ručním lisu. „Zakoupil se velký 

rychlolis od fy Augsburg ve Vídni.“ 239 To umožnilo rozšířit výrobu a tisknout knihy, 

časopisy, především s vazbou na kraj a šíření české literatury. Pravděpodobně první 

prací tištěnou na novém rychlolisu byla „Česká poetika od Václava Petrů, napsaná a 

                                                 
235 Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 25. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
236 Čermák, Otakar. Šedesát let trvání knihtiskárny Ot. Čermáka v Klatovech. Šumavan, 23. 11.1927, roč. 
59, č. 89, str. 2 – 3. 
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 Seznam spisů, publikací a děl vydaných v tiskárně Čermákových v Klatovech od r. 1867 do r. 1950.  
Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
238 Po odchodu od Čermáků se Žák „stal ředitelem První národní knihtiskárny v Plzni. Posléze se stal 
faktorem knihtiskárny Steinhauser a Novák v Praze, kde zemřel 31. května 1874.“ (Čermák, Vratislav. 
Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 26. Archiv Vlastivědného muzea Dr. 
Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák.) 
239 Kalendář knihtiskárny Ot. Čermáka a redakce Šumavana v Klatovech, str. 25.  Archiv Vlastivědného 
muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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vydaná společně s Bedřichem Pošíkem“. 240 Nový stroj potřeboval ke své obsluze 

několik pracovníků tiskárny. Prvními obsluhovači stroje se stali „tiskař Antonín Profeld, 

sazeči Jan Oswald a Václav Pokorný, klikou uváděl stroj do pohybu Jan Vacovský.“ 241 

Do tiskárny začali přicházet učni, kteří se pod vedením již zkušených tiskárenských 

pracovníků učili tiskařskému řemeslu a po svém vyučení zaujali v závodu řádné 

pracovní místo jako vyučení řemeslníci. „Od 1. března 1870 nastoupil u Čermáků do 

učení Josef Bosák, který působil v závodě plných 28 let a po smrti zakladatele tiskárny 

byl technickým jejím vedoucím. Od podzimu 1968 se zde učil Čeněk Lahoda, který jako 

sazeč a pak strojmistr zůstal Čermákovu podniku věren – s osmiměsíční přestávkou – až 

do r. 1891. Jeho učednickým o rok mladším druhem byl Stanislav Majer a snad i Daniel 

Halla.“ 242 Knihtiskárna bylo taktéž dobré místo, kde zřídit obchod. Při knihtiskárně byly 

prostory, ve kterých se dal záměr realizovat, a od října 1872 zde byl zřízen na 

Čermákův „ list na živnost obchod v papíru, psacím a kreslicím náčiním“.243 Za necelý 

rok získal povolení i k prodeji knih. Po celou dobu vedla obchod Maxmiliánova 

manželka Marie Čermáková. Téhož roku začala knihtiskárna vydávat první český 

hasičský časopis Český hasič, který se prodával po celé republice.244 Díky tomu dostálo 

jméno Čermákovo celorepublikového věhlasu. „Záhy po vydání prvého ročníku 

Českého hasiče objevil se na trhu knižním i Čermákův kapesní kalendář Českých hasičů 

a četné jiné brožurky hasičské, jimiž Čermák zasloužil se o rozkvět hasičských sborů.“ 245 

Na tomto místě můžeme ještě připomenout i další listy, jejichž nakladatelem se 

Maxmilián Čermák stal. Jednalo se o časopisy, jakými byly například „Domažlické 

listy, Naší mládeži, Vojenské listy a další“.246  

                                                 
240 Seznam spisů, publikací a děl vydaných v tiskárně Čermákových v Klatovech od r. 1867 do r. 1950, 
str. 1.  Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
241 Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 34. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
242 Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 34 – 35. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
243
Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 37. Archiv 

Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák.   
244 „První číslo Českého hasiče vyšlo 25. dubna 1878 a pak vycházel každého 10. a 25. dne v měsíci. 
Českého hasiče vyšlo 27 ročníků do roku 1904: za redakce V. F. Kohla do konce roku 1881, pak Maxe 
Čermáka do jeho smrti roku 1892 a od té doby až do zániku časopisu 30. listopadu 1904 redakcí Jana 
Tarantíka. Časopis vycházel 14denně s výjimkou roku 1901, kdy byl týdeníkem.“ (Čermák, Vratislav. 
Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 41. Archiv Vlastivědného muzea Dr. 
Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák.) 
245 Kalendář knihtiskárny Ot. Čermáka a redakce Šumavana v Klatovech, str. 25. Archiv Vlastivědného 
muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
246 Seznam časopisů a jiných periodik tištěných v Čermákově tiskárně 1868 – 1950, str. 12 – 13. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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Objem zakázek donutil po nějakém čase majitele opět k rozšíření vybavení 

tiskárny. Čermák si vyhlídl stroj na tisknutí malého formátu. „Proto r. 1887 zakoupil 

malý příklopový šlapací stroj zvaný Amerikánka na tisk letáků, pozvánek, vizitek, 

úmrtních oznámení a jiných tiskopisů nejvýš formátu kvartového.“ 247 Koupí dalšího 

stroje se stávaly prostory domu 101/I majitelů Strouhalových nedostačující. Navíc 

Strouhalovi tlačili na Čermáka, aby dům odkoupil, což se mu vzhledem k situaci, kdy 

stávající prostory tohoto domu se ukazovaly pro velké množství strojů jako 

nedostačující, nechtělo. Vypadalo to na nutné stěhování tiskárny, ke kterému nakonec 

opravdu došlo v roce 1892. „Závod přesídlil do nově postaveného domu čp. 106 

v Baštové ulici, zakoupeného od pana B. Doubka.“ 248 Nový dům potřeboval četné 

úpravy, aby vyhovoval potřebám již dosti velkého závodu a taktéž jedenáctičlenné 

rodiny Čermákových. Během několika dní byly stroje rozebrány a přeneseny do nových 

prostorů. Tiskárna se opět rozeběhla dne 1. června 1892. O přestěhování závodu přináší 

zprávu časopis Úhlavan ze dne 28. května 1892. V rubrice Místní a denní zprávy vyšlo 

následující „Oznámení“: „Sděluji, že počínaje příštím číslem, jež vyjde v sobotu            

4. června t. r., budou oba časopisy vydávány v nových místnostech v ulici Baštové, kam 

celý svůj závod knihtiskařský s vydavatelstvem časopisů během příštího týdnu přesídlím. 

Místnosti redakční a administrační nalézají se v přízemí vlevo.“ 249 V tomto článku 

Maxmilián Čermák taktéž dovysvětlil čtenářům situaci, která ho po 25 letech donutila 

ke stěhování tiskárny. Modernizace a strojové rozšíření závodu, které nyní umožňuje 

vyhovět zakázkám různého druhu, již nemohl majitel závodu plnit ve stávajících 

prostorách domu dědiců Strouhalových. Proto odkoupil od pana Bedřicha Doubka dům, 

který po značných úpravách prostorově vyhovuje tiskárenskému závodu se stávajícím 

vybavením. Bohužel zde nebyly prostory pro zachování obchodu, a tak přestěhováním 

na novou adresu obchod končí a veškerý materiál se musel zlikvidovat. Nějaký materiál 

se hodil Čermákovým dětem do školy, ostatní se vyprodávalo. V Úhlavanu se proto 

poněkolikrát objevil následující inzerát: „Vyprodám zásobu všelikých kancelářských a 

školních potřeb ku psaní, kreslení, malování, jako: papíry, sešity ku psaní a kreslení, 

obálky, inkousty, tužky, péra, násadky, prkna, pravítka, pryže, barvy, štětce, notesy, 

                                                 
247 Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 45. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
248 Kalendář knihtiskárny Ot. Čermáka a redakce Šumavana v Klatovech, str. 28. Archiv Vlastivědného 
muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. Baštová ulice se dnes nazývá 
Denisova ulice. 
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 Čermák, Maxmilián. Oznámení. Úhlavan, 28. 5. 1892, roč. 2, č. 10, str. 99 – 100. 
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pouzdra, misky, tabulky, houby, kalamáře aj. v.; dále zboží ozdobné, jako: památníky, 

alba na podobizny, krabice, rámečky, lístky gratulační a t. d.“ 250 

2.1.3 Tiskárna za vedení Marie Čermákové 

Po smrti Maxmilána Čermáka v roce 1892 přebírá řízení podniku pozůstalá 

manželka Marie a v podniku se angažuje taktéž Maxmiliánův syn Otakar Čermák. 

Přestože měl podnik po celou dobu hodně zakázek, nebyla na tom rodina finančně nijak 

dobře.  Ani koupě nového domu č. 106/I rodině finančně nepomohla. Po zesnulém 

Maxmiliánu Čermákovi zůstaly tím pádem taktéž dluhy. Marie Čermáková byla ale 

žena inteligentní, odvážná a za předchozí léta posbírala zkušenosti jak z kancelářské 

práce v tiskárně, tak ze svého obchodu. Proto se za pomoci nejstaršího typografa 

tiskárny Josefa Bosáka a svého zetě Jana Tarantíka251 (za manželku měl Annu 

Čermákovou) pustila do řízení knihtiskárny a věcí s tím spojených.  

Dne 20. listopadu 1892 vstupovala knihtiskárna do druhého čtvrtstoletí, ale jak 

bylo řečeno, nebyly peníze na velké oslavy. Marie Čermáková držela podnik v chodu, 

nemohla si dovolit velké investice, proto dokupovala jen nejnutnější materiál na plnění 

zakázek. Vedle syna Otakara začal v závodě pomáhat i syn Miloslav, který po 

měšťanské škole „vstoupil 1. srpna 1896 doma do učení a vyučil se po čtyřech letech. 

Na matčin návrh šel dále ale na zkušenou z otcovského závodu a přijal 20. dubna 1902 

místo sazeče v tiskárně Petra Prunara v Táboře.“252 Roku 1898 odchází po 28 letech 

dlouholetý pracovník závodu Josef Bosák. Technického řízení tiskárny se tehdy ujímá 

syn Maxmiliána a Marie Otakar Čermák.  

Marie Čermáková umírá 21. srpna 1902. Po matčině smrti se do tiskárny vrátil 

Miloslav Čermák, který měl již odborné vzdělání a mohl se zde dobře uplatnit. „Roku 

1912 se Miloslav ujal technického vedení závodu, kteréžto místo zdárně zastával až do 

28. září 1938, kdy odešel na odpočinek.“253 Po matčině smrti se podle pozůstalosti stal 

„univerzálním dědicem zesnulé její syn Otakar, který zdědil dům a tiskárnu s určitými 

závazky ke svým sourozencům.“ 254 Novým majitelem knihtiskárny Maxmiliána Čermáka 

                                                 
250 Úhlavan, 23. 7. 1892, roč. 2, č. 14, str. 145. 
251 „Do Čermákovy tiskárny a redakce Šumavana byl uveden hned po svém příchodu do Klatov tehdejším 
redaktorem Šumavana Aloisem Kalendou, aby tu uplatnil svoje vlohy, bohaté duševní fondy a praktické 
dovednosti jednak jako korektor, jednak jako spolupracovník všech časopisů a publikací u Čermáků 
vydávaných a tištěných.“ (Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 
1960. Str. 53. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák.) 
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se stal Otakar Čermák, který se k práci v tiskařském podniku vyučil v závodě svých 

rodičů. 

2.2 Otakar Čermák 
Otakar Čermák se narodil 26. května 1876 v Klatovech jako třetí syn majitelů 

knihtiskárny Maxmiliána a Marie Čermákových. „Studoval nižší reálné gymnázium 

v Klatovech, které dokončil v roce 1891. Záhy nastupuje do závodu svého otce, aby se 

zde vyučil umění tiskařskému a osvojil si jak práce technické, tak administrativní.“ 255 

Když na podzim roku 1892 zemřel jeho otec, musela Otakarova matka převzít rodinný 

podnik, jímž byla knihtiskárna. Otakar, který se v knihtiskárně učil, byl matce velkým 

pomocníkem. „Politické události po roce devadesátém nemohly zůstat bez vlivu na 

mladého Čermáka a po ustavení se strany radikálně-pokrokové stává se jejím horlivým 

pracovníkem.“ 256 Otakar se také zapojuje do dalšího rodinného počinu, jímž je 

Šumavan. Od roku 1898 se zde stal politickým zpravodajem a v roce 1900 přebral 

v Šumavanu od Ludvíka Krále vedoucí pozici a stal se odpovědným redaktorem 

českého pošumavského listu.257 Je také snadné pochopit, že když deset let po smrti otce 

zemřela v létě 1902 i jeho matka Marie, stal se Otakar univerzálním dědicem. Okamžitě 

začal řídit knihtiskárnu a přebral veškeré aktivity s tím spojené.  

Rok po matčině smrti se poprvé oženil. „Dne 23. července 1903 se Otakar oženil 

s Františkou Müllerovou, inteligentní a jemnou dcerou zámožného majitele 

obuvnického závodu a domů v Klatovech, s níž měl hned po roce 16. září 1904 syna 

Otakara a o rok později, 17. listopadu 1905, druhého synka Ladislava.“ 258 Manželství 

s Františkou bohužel nebylo dopřáno dlouhého trvání. Františka Čermáková předčasně 

zemřela „dne 29. dubna 1908, když podlehla zhoubné plicní chorobě“. 259 Jednatřicetiletá 

Františka tak po sobě zanechala dva malé syny a manžela, který se kromě podniku 

musel sám postarat i o svoji rodinu. „V roce 1912 je Otakar oposicí zvolen do obecního 

                                                 
255 Pachmayer, Josef. Otakar Čermák, redaktor Šumavana a maj. knihtiskárny v Klatovech, padesátníkem. 
Šumavan. 26. 5. 1926, roč. 58, č. 41, str. 3 
256 Pachmayer, Josef. Otakar Čermák, redaktor Šumavana a maj. knihtiskárny v Klatovech, padesátníkem. 
Šumavan. 26. 5. 1926, roč. 58, č. 41, str. 3 
257 „V Šumavanu hájil zájmy mladé národně sociální strany a, když se utvořila pak radikálně, později 
státoprávně-pokroková strana, dal Čermák svůj list do jejích služeb, jimž zůstal věren až do jejího 
splynutí ve státoprávní, po r. 1918 národní demokracii.“ (Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny 
v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 82. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond 
osobní archiv, složka Čermák.) 
258 Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 60. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
259 Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 61. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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zastupitelstva, kde nezištně pracoval pro vzrůst našeho města.“ 260 Sotva přešel smutek 

po ztrátě manželky, postavily se Otakarovi do cesty další nepříjemnosti.  

2.2.1 Osudy Otakara Čermáka během první světové války 

Přišel rok 1914, přiostřovala se politická situace a blížila se válka. Pro 

Šumavana znamenala válka konec a pro Čermáka jako jeho odpovědného redaktora a 

majitele knihtiskárny z toho plynuly problémy. Proti redaktorovi Otakaru Čermákovi 

bylo zahájeno trestní řízení a byl několikrát u klatovského soudu vyslýchán. Čermák se 

k soudu musel dostavit celkem třikrát. Poprvé přišlo obeslání obviněného s jednacím 

číslem 61/15 od c. k. okresního soudu ze dne 1. března 1915. „K výslechu o obvinění 

pro zločin dle § 65 tr. z., které jest od c. k. státního zastupitelstva jakožto soukromého 

žalobce na Vás vzneseno, předvoláváte se na den 4. března 1915 v poledne na            

11. hodinu před tento soud, do světnice čís. 14.“261 Necelý týden na to bylo od soudu 

odesláno další předvolání, datováno 10. března 1915, tentokráte mělo jednací číslo 

74/15. Znění předvolání bylo totožné. „K výslechu o obvinění pro zločin dle § 65 tr. z., 

které jest od c. k. státního zastupitelstva jakožto soukromého žalobce na Vás vzneseno, 

předvoláváte se na den 12. března 1915 v poledne na 11. hodinu před tento soud, do 

světnice čís. 14. C. k. okresní soud v Klatovech, oddělení V., dne 10. března 1915.“ 262 

Ve stejné věci šel Otakar ke klatovskému soudu ještě jednou. Tentokrát byl dle 

„obeslání obviněného, číslo jednací 84/15, Otakar Čermák předvolán k výslechu na den 

19. března 1915 dopoledne na 11. hodinu do světnice čís. 14. C. k. okresní soud 

v Klatovech, oddělení V., dne 18. března 1915.“ 263 Záznamy z výslechů v Klatovech 

byly odevzdány do Prahy, kde probíhal proces. „Redaktor Čermák byl předvolán na den 

26. března r. 1915 před vojenský soud do Prahy ku hlavnímu stání, kde po účinné 

obhajobě pražského advokáta Dra Boučka osvobozen.“ 264 Vojenský prokurátor se proti 

rozsudku odvolal. „Mezitím Otakar Čermák 7. května 1915 narukoval jako domobranec 
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do Dorny Watry v Bukovině.“ 265 Odchod Čermáka nesla špatně jeho nejbližší rodina, 

jelikož doma zůstaly dvě malé děti, které již před lety ztratily matku.  

Také knihtiskárna přišla o svého řídícího člena. Jelikož vojenským činitelům 

záleželo na tom, aby Čermák jen tak lehce neunikl vězení, došlo na odvolací soud, který 

se měl konat ve Vídni. Čermák byl v té době ale na vojně u rumunských hranic. Soud 

byl tedy přesunut do Stanislavi v Haliči. Na ty dny vzpomíná Čermák: „V Dormě 

Watře, kde jsem vojákoval, stihla mne v měsíci prosinci 1915 obsílka, že mám býti 

dopraven k novému vojenskému soudu do Stanislavi. Poslali mně tam 30. prosince 1915 

v průvodu desátníka, dobrého mého přítele, o osud můj měl více obav než já sám.“ 266 

Čermák taktéž popisuje pro něj jeden významný fakt: u vojenského soudu ve Stanislavi 

se vše projednávalo německy. Čermák byl přece hrdý český vlastenec, proto vypovídal 

česky a právě tím dával najevo svůj názor, že jakožto český redaktor má právo na 

projednávání jeho žaloby v českém jazyce. Kromě něho ale u soudu jako jediný mluvil 

česky jen vojenský auditor, který Čermákovi po skončení jednání přečetl rozsudek. „Byl 

jsem odsouzen do těžkého žaláře na dobu 9 měsíců, zostřeného měsíčně tvrdým lůžkem, 

samovazbou a postem, trest však měl jsem nastoupiti až po válce.“ 267  

Během války sloužil Čermák na několika místech: „Guyla v Maďarsku, 

Stanislav, Dorna Watra, Marmarošská Sihota, Hust, Hadigfalva, Cudina, Storožinec, 

Ruská Novoselice a Mohylov“. 268 Během jeho vojenského sloužení se v něm stále 

novinář nezapřel. Byl v písemném kontaktu se svými kolegy, přáteli a představiteli 

politického života a měl přehled o veškerém dění. „Nejspolehlivější informace sděloval 

mi redaktor Josef Pachmayer. Rukopis jeho byl hrozně nečitelný a tak se ani 

v censurních voj. kancelářích jeho obsahem nezabývali. Já sám chtěje obsahu jeho 

dobře rozuměti, musil jsem si celý dopis slovo za slovem přepsati, abych dobře rozuměl, 

co mi píše.“ 269 Čermák dobře znal hodnotu takto získaných informací pro všechny 

vojáky sloužící daleko od své země a svých rodin, proto si je nenechával pro sebe a stal 

se zpravodajem všech českých vojáků a důstojníků. S každou novou informací měli 

vojáci přehled o tom, jakou máme naději na vytouženou národní samostatnost. 
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Ať se Čermák na vojně přesouval kamkoliv, byl vždy informován o válečných 

událostech. Tak se dozvěděl i o porážkách německých a rakouských armád na 

francouzské a italské frontě, o postupu srbských vojsk společně s francouzskými. 

Čermák i ostatní z vývoje tušili, že se něco děje a možná se blíží brzký konec války. 

Takové informace vyvolávali mezi vojáky neposlušnost, vojáci odmítali nastoupit na 

frontu, nevraceli se z dovolených, což vedlo k tomu, že dovolené vojáků byly v září 

1918 zrušeny. V té samé době přišel rozkaz pro Čermáka, jehož vojenský oddíl se 

zrovna nacházel v Ruské Novoselici, že může jet domů na měsíční dovolenou. 

„Dovolenou tuto vymohl tehdejší říšský poslanec Václav Prunar, můj dobrý přítel. 

Nemohl jsem však dovolenou nastoupiti dříve až zrušen byl zákaz dovolených a tak se 

stalo, že přijel jsem domů v klidu a pořádku dne 25. X. 1918 a že měl jsem příležitost 

doma prožíti velebné okamžiky prohlášení naší národní samostatnosti, kterouž chvíli 

vítali jsme se slzami radosti v očích a s radostným nadšením.“ 270 Otakar měl díky své 

dovolené možnost prožít vyhlášení národní samostatnosti, kterou všichni vítali 

s obrovským nadšením a neskrývali slzy v očích. Čermák ještě vzpomíná, že on byl 

jedním z těch, kdo v Klatovech o konci války a národním osvobození informoval. Jeho 

spolehlivý přítel Josef Pachmayer Otakara telefonicky kontaktoval, aby mu oznámil 

kapitulaci Rakouska a že hrabě Andrassy podal na vyslanectví ve Švédsku nótu, v níž 

sděloval, že se Rakousko podrobuje mírovým podmínkám amerického prezidenta 

Wilsona. „Rozběhl jsem se k nejdůvěrnějším přátelům, abych jim tuto mír věštící zprávu 

oznámil. Bylo asi 11. hod. dopoledne. Mě potkalo to štěstí, že jsem prožíval tyto slavné 

dny našeho národního osvobození doma a že mám na ně dosud krásné vzpomínky.“ 271  

2.2.2 Život Otakara Čermáka po válce 

Jak bylo již zmíněno v předchozím textu, Čermák byl odsouzen na devět měsíců 

žaláře, k jehož výkonu měl nastoupit po válce. S koncem války přišla ale vlna amnestií, 

do které byl zahrnut i Otakar. O této skutečnosti se dozvídáme z posledních řádek 

dopisu Antonína Hajna otištěného po válce v prvním čísle Šumavana: „Pokud jsem 

rozuměl sáhodlouhému textu návrhu nařízení o amnestii, těch devět měsíců, které si 

máte odseděti na základě rozsudku c. a k. vojenského soudu po ukončení války, už si 
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odseděti nemusíte.“ 272 Zproštěn rozsudku, mohl se Otakar vrátit bez obav do běžného 

života. Vrhl se do práce. Na kandidátce národně-demokratické strany byl podruhé 

zvolen do zastupitelstva města. Znovu se postavil do vedení tiskárny, u níž si dal za 

úkol modernizaci a zdokonalení výroby. Zdokonalení byl cíl i pro další Čermákovo dítě 

– Šumavan. Netrvalo dlouho od konce války a v polovině listopadu 1918 již vychází 

první číslo obnoveného Šumavana.  

Necelé tři roky po návratu z vojny se Otakar Čermák podruhé oženil. „S druhou 

manželkou Annou, rozenou Lhotákovou, ze Strakonic, s níž byl oddán u okr. politické 

správy na Žižkově dne 24. ledna 1921, měli společně třetího syna Slávečka.“273 

Když pomineme tiskařskou a redaktorskou činnost, angažoval se Otakar po celý 

život stejně jako jeho otec Maxmilián ve veřejném životě. Josef Pachmayer o něm 

v článku k jeho padesátým narozeninám napsal, že Otakar „ je činným ve všech 

národních a kulturních spolcích klatovských, hlavně v Sokole a sokolské župě“. 274 Do 

spolkového života se zapojil ještě jako neplnoletý. „Otakar Čermák stál u kolébky 

národně sociálního zábavního a vzdělávacího spolku Barák, jehož byl prvním 

jednatelem a vyvíjel tu úspěšnou činnost.“275 Stál u zrodu i dalšího spolku, který se 

později angažoval i v sokolských záležitostech. „Roku 1893 se stal spoluzakladatelem a 

jedním z prvních členů zábavního Kroužku mládenců z Bašty, který se svojí činností 

tolik zasloužil o stavbu klatovské sokolovny; když se pak Kroužek roku 1905 přetvořil na 

zábavní odbor Sokola, stal se Čermák jeho předsedou na dlouhá léta.“ 276 Ve všech 

těchto spolcích vystupoval Otakar Čermák především jako divadelní ochotník, herec, 

režisér. Pro Sokola napsal a potom zrežíroval několik půlnočních šibřinkových scén.  

Členství v různých spolcích během jeho života dokazují dokumenty a členské 

průkazky nalezené v Čermákově osobní složce. Po své matce Marii Čermákové zdědil 

Otakar členství ve Výherním spolku Kramerius v Klatovech. „Podílní knížka č. 3 a 

členství ve spolku je přeneseno z paní Marie Čermákové na pana Otakara Čermáka na 

základě prohlášení ze dne 28. 9. 1903 a schválení vrchnoporučského úřadu v Klatovech 
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ze dne 24. 12. 1903, č. j. A418/2/16.“ 277 Jelikož Otakar vlastnil budovy, stal se členem 

dalšího spolku. „Členský lístek č. 3 říká, že pan Otakar Čermák, majitel domu čp. 106, 

jest členem Spolku majitelů domů v Klatovech ode dne 1. 12. 1906.“ 278 Po svém otci 

Maxmiliánovi zase zdědil lásku k hasičské tematice, a tak se stal i členem dobrovolného 

hasičského sboru. „Dobrovolný sbor hasičský a ochranný v královském městě Klatovech 

vystavil přijímací lístek pro pana Otakara Čermáka, majitele knihtiskárny v Klatovech, 

a potvrzuje, že jest přispívajícím členem (č. 61/9). V Klatovech 30. prosince 1909.“ 279 

Jelikož během první světové války musel narukovat na vojnu a byl odsouzen do žaláře, 

stal se členem Sdružení internovaných a vězněných. „Legitimace č. 60 se vztahuje 

k letům 1921, 1923 a 1924, kdy měl zaplacené příspěvky.“ 280 Čermák byl v poválečných 

letech členem i dalšího spolku spojeného s válečnou zkušeností. „Podle legitimace č. 14 

jest Otakar Čermák členem politicky vězněných a internovaných býv. Rakouskem 1914 

– 1918. Legitimace byla vystavena v Praze dne 30. 12. 1931 a legitimace tato platí pro 

rok 1932. Za členství se platí roční příspěvek 20 Kč.“281 Ze 30. let pochází další 

průkazky prokazující členství v mnoha spolcích. Ze začátku tohoto období pochází 

„ legitimace č. 265, podle níž redaktor Otakar Čermák jest členem literárního odboru 

spolku Umělecká beseda od 1. 11. 1930 do 31. 10. 1931.“ 282 Příspěvky platil Čermák 

také v legionářském spolku. „V roce 1934 měl Čermák zaplaceno za celý rok 24 Kč, 

v roce 1938 12 Kč na půl rok za členství v Nezávislé jednotě Čsl. Legionářů – Kruhu 

přátel klatovské odbočky.“ 283 Pochopitelné také je, že se Čermák přihlásil k členství do 

„Pošumavského autoklubu, minimálně v roce 1933, což říká průkazka č. 78 z 1. ledna 

1933“.284 A konečně se dostává i na spolek vztahující se k jeho profesi. Čermák byl 

vlastníkem průkazního lístku na rok 1935, který říkal, že „jest skutečným členem 

Jednoty československých novinářů v Praze.“ 285 Bylo samozřejmé, že Čermák se jako 

novinář a majitel tiskárny angažoval i v dalších oborových spolcích. „Byl členem 
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Syndikátu čsl. novinářů a Svazu redaktorů, vydavatelů a majitelů listů a zasedal 

v Gremiu knihtiskařů, v plzeňské jeho odbočce.“ 286 

Ve druhé polovině 30. let, kdy Čermák stále vedl knihtiskárnu i Šumavan, do 

kterého také hojně přispíval, nebyl již zcela zdráv. Doktoři mu diagnostikovali srdeční 

anginu. „Ostražitým strážcem jeho zdravotního stavu byl MUDr. V. Král, dovedný lékař 

a upřímný jeho přítel, který jej obětavě a svědomitě celá léta léčil.“ 287 Roky mu nemoc 

umožňovala naplno vykonávat jeho profesi a starat se o svůj podnik. Na podzim roku 

1938 v důsledku měnící se politické situace, kdy hrozilo obsazení našeho pohraničí 

Němci, zhoršil se Čermákův zdravotní stav. Klatovy ležící blízko německých hranic 

byly v bezprostředním ohrožení. Čermákova osobní perspektiva do budoucna nebyla 

růžová. Mohl očekávat další persekuci. Se svými obavami se svěřil v dopise ze dne     

 20. listopadu 1938: „Když Němci byli před branami našeho města, dostal jsem od 

Čechů ze Železné Rudy výstrahu, abych včas zmizel, neboť ordnéři z návodu našich 

pohraničních Němců po mně pasou. Půjdu-li pryč, přijdu o všechno, o ty krásné stroje a 

o vše, co jsem těžko shromažďoval, aby závod byl na výši doby.“ 288 Ve svém pietním 

článku vzpomíná Helena Wimmerová na rozhovor s Otakarem na podzim 1938, ve 

kterém se taktéž neubránil svým obavám o budoucí osud. „Mluvil jste se mnou               

o špatných vyhlídkách pro Českou zemi a bál jste se o její osud. Pravil jste bezútěšně. 

Což vy mladí, ale co bude se mnou a mou rodinou. Co si počnu na moje stará léta? Vše 

zde budu muset nechat – stroje si sebou vzíti nemohu.“289  

Přes všechno byl plný životní energie, a i když už na konci roku 1938 

nedocházel přímo do kanceláře, psal články pro Šumavana. Byl to též Šumavan, který 

ve svém čtvrtém čísle 71. ročníku přinesl smutnou zprávu o smrti svého majitele. 

„Zvěstujeme naší obci odběratelské a čtenářské žalostnou zprávu: Otakar Čermák, 

majitel knihtiskárny a redaktor Šumavana, národní a veřejný pracovník v Klatovech a 

Pošumaví, zemřel náhle, raněn byv mrtvicí, v sobotu 7. ledna 1939 před 5. hod. 

odpolední.“290 Otakarovi bylo 62 let. Přestože byl dlouhodobě nemocný, jeho smrt přišla 

náhle. Ještě v den své smrti psal svůj poslední článek pro Šumavana. O dni konání jeho 

posledním rozloučení se dozvídáme z parte: „Pohřeb drahého zesnulého bude se konati 
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v úterý 10. ledna t. r. o půl 2. hod. odpol. ze sokolovny v Klatovech a s tělesnými 

pozůstatky, které budou téhož dne o 5. hod. odpol. zpopelněny v plzeňském krematoriu, 

rozloučíme se u lípy v Koldinově ulici.“291 Do klatovské sokolovny se se zesnulým 

přišly rozloučit davy lidí. Pohřbu se kromě Čermákovy rodiny účastnili zástupci 

veřejného života, obce i okresu, různých úřadů, vojska, taktéž škol a spolků, ze kterých 

bylo nejvíce zastoupeno hasičstvo a sokolstvo. Při obřadu zazněly písně od sokolského 

sboru, byly proneseny dojemné projevy, vzdány pocty zemřelému. „Pohřební průvod 

ubíral se pak za veliké účasti občanstva z Klatov a okolí ulicí Wilsonovou na Náměstí 

Svobody a odtud ulicí Clémenceauovou na Rybníčky a do ulice Koldinovy k místu, kde 

stávala do nedávna stařičká lípa.“292 Opět proneseny byly projevy, zapěny písně, po 

kterých odebral se v autech smuteční průvod na cestu do plzeňského krematoria, kde se 

konal pohřební obřad. „Pohřeb Ot. Čermáka odpovídal jeho povaze. Nebyl pompésní, 

ale byl dojemný, pietní a krásný. A byl pohřeb ten jistě také nejkrásnějším projevem 

lásky a úcty, které se zvěčnělý v nejširších kruzích občanstva těšil.“ 293  

Taková byla poslední kapitola Otakarova života – nedlouhého, ale záslužného a 

bohatého. Svědectví o tom vydaly nejen smuteční prapory po celých Klatovech, ale také 

mnoho kondolenčních dopisů a nekrologů, které přinesly různé krajinské i pražské listy.  

2.2.3 Knihtiskárna pod vedením Otakara Čermáka 

V roce 1902 získal Otakar Čermák na základě dědictví po zesnulé matce 

knihtiskárnu, a ujal se tak jejího vedení a všech aktivit s tím spojených, jako bylo 

například vydávání časopisu Český hasič. Oznámení zaslalo okresní hejtmanství 

v Klatovech Čermákovi dne 25. září 1902. „Dnem 27. srpna 1902 stal jste se majitelem 

a vydavatelem periodického časopisu Český hasič vycházejícího v Klatovech, jejž 

nadále v témže obsahu vydávati budete za redakce pana Jana Tarantíka v místnostech 

knihtiskárny Max. Čermáka dědiců v Klatovech v Baštové ulici č. 106.“ 294 Když Otakar 

závod převzal, vedl ho zpočátku pod firmou „Max. Čermáka dědicové.“  

V závodu pracoval dlouhá léta i Otakarův bratr Miloslav na postu typografa. 

Otakar převzal závod nejen s dobrým jménem a pověstí, ale bohužel i s dluhy. Hlavním 

úkolem bylo vyrovnání dluhů a zároveň udržet podnik v dobrém stavu, což znamenalo 
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další investice do modernizace strojů a veškerého potřebného vybavení. Tím bylo v té 

době myšleno nahradit stroje ručního, popřípadě nožního pohonu motorovým pohonem. 

Svá léta taktéž měl stroj Amerikánka z r. 1887, který by zasloužil modernější náhradu. 

Ke změnám došlo v roce 1904. „V prvním patře tiskárenské místnosti nechal Čermák 

postavit plynový motor a zřídil potřebné transmisní vedení ke všem tiskařským 

strojům.“ 295  

V té době vyšlo za vedení Otakara několik dalších děl. Jako první byl „v roce 

1903 vydaný Průvodce po Klatovech o okolí - rukověť pro cestovatele a přátele 

turistiky, který vznikl pod vedením místního odboru Klubu českých turistů“.296 Ve 

stejném roce potom u Čermáků vyšly „verše od Arnošta Formánka Úhlavského pod 

názvem Království věčného smutku“. 297 V následujícím roce vydal klatovský učitel 

hospodářské školy „Josef Kaulfus dvě brožurky určené pro rolníky O kartelech a 

Nekratší národní hospodářství“.298  

Další modernizaci umožnilo závodu město, když došlo ke zřízení městského vodovodu 

v Klatovech a později i městské elektrárny. Do tiskárny byl vodovod zaveden v roce 

1905. „Bohužel pro nedostatek místa a prostředků pouze na dvůr, kde se mohly omývat 

tiskařské formy. Elektrické osvětlení bylo zavedeno v podniku i bytě, roku 1910 byl 

benzinový motor vystřídán motorem elektrickým.“299 Na počátku roku 1911 se Otakar 

odhodlal k dalšímu velkému kroku, když nahradil starý, již mnohokrát opravovaný 

rychlolis, který byl v podniku jakýmsi zakládajícím technickým členem a sloužil dobře 

po mnohé desítky let. Do tiskařské rodiny přibyl „ menší moderní rychlolis 

z Heidelbergu a starý historický ruční tiskařský lis si vzala firma na protiúčet“. 300 

Čermák musel stále řešit zadlužení podniku, a aby se stal podnik více samostatným, 

přemýšlel o technickém rozšíření strojů určených k práci na zakázkách k tištění 

přidružených knih. Řeč byla o tištění a vazbě menších publikací, rozmnožování 

inzerátů, obchodních tiskovin a dalších. „Byla zakoupena řezačka, která se velmi dobře 
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uplatňovala při řezání papíru na menší formáty, a pak doplnil svůj podnik stereotypem, 

potřebným zvláště na odlévání štočků pro tiskoviny častěji se opakující.“ 301  

S rostoucím množstvím strojů se začínal projevovat opět nedostatek místa ve 

stávajícím domě č. 106/I. V té době se naskytla možnost odkoupit dům v těsném 

sousedství. Jednalo se o dům čp. 81/I v Dlouhé ulici (dnešní Čs. Legií), který sousedil 

přes dvorek s tiskárnou. Na základě „ trhové smlouvy odkoupil Otakar Čermák od 

manželů Mansveta a Eugenie Šilhavých za částku 5600K dům čp. 81/I se stavební 

parcelou 648. Při podpisu smlouvy dne 5. prosince 1911 zaplatil pan Otakar Čermák 

kupujícím pánům manželům částku 1000 K a zavázal se, že do půl roku doplatí zbytek 

ceny.“ 302 Čermák měl s tímto domem do budoucna velkolepé plány. „Počítal s možností 

tento chatrný dům sbořit a na jeho místě přistavit k domu čp. 106 nové křídlo a 

vybudovat tak průchodicí dům z ulice Baštové do ulice Dlouhé a získat tím nové 

místnosti.“303 Bohužel ani finanční ani veřejné poměry nedovolily tento plán uskutečnit. 

V roce 1911 také rostla konkurence. Toho roku totiž koupil již dříve 

zmiňovanou druhou tiskárnu v Klatovech založenou Alšem Janským nový investor. 

„Tím byla akciová společnost, Závod tiskařský a nakladatelský, založená tehdejším 

starostou města MUDr. Aloisem Maškem.“ 304 S novým majitelem přišly do podniku 

nové peníze a tento závod mohl modernizovat. „Akciová společnost přestěhovala 

tiskárnu z dosavadního sídla v ulici Krameriově do nových místností na náměstí a 

zdokonalila závod novými stroji a jinými potřebami.“305 Díky velké firmě se starostou ve 

vedení (takže pro tiskárnu byla i politická náklonnost) se tiskárna stala velkou 

konkurencí pro Čermákovi. Tiskárnu ale poměrně brzy zasáhla těžká rána, když v roce 

1912 zemřel Alois Mašek. 

Čermákova tiskárna sice možná neměla tolik politické náklonnosti, ale také 

svírala trumf v rukávu, jímž byla přízeň veřejnosti. Proto nakonec i v těchto letech roste 

publikační činnost tiskárny. Začaly zde vycházet práce klatovského krajana Josefa 

Haise Týneckého. Hais byl od první poloviny 90. let 19. století přispěvatelem 

Šumavana, vycházely zde jeho básničky. Některá díla vydávala tiskárna separátně. 
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„Haisovým debutem mimo básně v Šumavanu byly básně Babí léto, které vyšly               

u Čermáků v roce 1909.  Po třech letech následoval Haisův román Kamenné srdce.“ 306 

V následujících letech 1912 – 1914 vyšlo u Čermáků mnoho spisovatelových děl a pro 

tiskárnu to byla plodná léta. „Nejprve byl vydán román z Polabí Bílý Dvůr (1912), 

trojdílný román z hereckého života Za bludičkou (1913), veršovaná vánoční povídka 

V růžovém oblaku (1913) a historický román Pikharté (1914). Poslední Haisovo dílo, 

veršovaná slavnostní scéna Mater Dolorosa, vyšla u Čermáků v roce 1923.“307 Josef 

Hais Týnecký nebyl samozřejmě jediným autorem v té době. Tiskl se například také 

„Katalog a Průvodce k Pošumavské výstavě konané v roce 1909, nebo Pamětní spis 

(1911) ke čtvrtstoletí klatovského Sokola“ a další.308  

Tiskárna měla plné ruce práce, ale blížil se rok 1914, do kterého stejně jako celá 

země ani knihtiskárna nevstupovala dobře. Na přelomu let 1913 a 1914 se vedla stávka, 

jelikož se zaměstnavatelé nedohodli s dělnictvem na mzdovém ceníku a dalších 

pracovních podmínkách. „Knihtiskárna Otakara Čermáka vstoupila do stávky             

27. prosince 1913. Podle příkazů z Prahy měla být zastavena práce a měl být zvolen 

důvěrník jako zástupce k jednání mezi majiteli a ústředím v Praze. Důvěrníkem byl 

v Klatovech zvolen Miloslav Čermák. V tiskárně zůstali pracovat majitel, učedníci a 

členové rodiny. Stávka skončila 23. února 1914.“ 309 Na jaře 1914 slavil 60. narozeniny 

Dr. Karel Hostaš, kamarád rodiny Čermákových a významná osobnost klatovského 

veřejného života. „K této příležitosti byl otištěn také článek v Šumavanu, na základě 

kterého potom knihtiskárna vydala dvacetistránkovou brožurku, jakousi životopisnou 

črtu, JUDr. Karel Hostaš.“310 

2.2.3.1Tiskárna během první světové války 

Přišla první světová válka, která rušivě zasáhla do chodu tiskárny. Prvním 

krokem byl zákaz pro vydávání Šumavana ze dne 29. srpna 1914. Přestože probíhaly 

okamžité snahy o jeho obnovení v podobě Nového Šumavana, nebylo dosaženo 
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úspěchu. Zastavení Šumavana šlo ruku v ruce s problémy, které to přineslo přímo 

majiteli Otakaru Čermákovi. Předvolání k soudům, odsouzení a pak jeho odchod na 

vojnu byly pro tiskárnu nejzávažnějším problémem. Válečné podmínky a nepřítomnost 

Otakara ještě zhoršil fakt, že „Otakarův bratr Miloslav, který byl faktorem tiskárny po 

Ulrichově smrti r. 1912, byl také odveden jako domobranec, 15. února 1915 narukoval 

a dne 17. října téhož roku se dostal do ruského zajetí“.311 Z tiskárny kvůli válečnému 

konfliktu postupně nedobrovolně odcházeli důležití muži, kteří řídili a zajišťovali chod 

podniku. V rok, kdy odešel z tiskárny Miloslav Čermák, vytiskl závod „Rukopis 

královédvorský a zelenohorský, nejvzácnější památky pěveckého umění nejdávnějších 

předků, který vydal Josef Oščádal“. 312  

O podnik se tedy museli postarat zbývající členové rodiny a mladší sourozenci. 

„Nejstarším dělníkem v závodě zůstal Roman Vacovský, který vzal na sebe péči              

o technickou stránku tiskárny, zatímco Otakarova svobodná sestra a po nějakou dobu i 

nejmladší bratr Vratislav a později i s příbuzným obchodníkem Matějem Kováříkem 

vedli podnik po stránce obchodní.“ 313 Oporou jim všem také zůstal švagr Jan Tarantík. 

Společnou prací a oddaností rodinnému podniku se podařilo udržet ve válečných 

dobách podnik v relativní prosperitě. Tiskárna měla v té době poměrně velké zásoby 

papíru, čemuž přispělo zastavení vydávání Šumavana. K dispozici zůstal papír 

nakoupený na jeho tištění. Z toho důvodu měl podnik zpočátku menší náklady při 

vyřizování zakázek. Menší náklady byly i ve vynuceném zmenšení počtu zaměstnanců. 

Oproti tomu „ceny prací a tiskovin stoupaly a tak rostly příjmy a výdělky závodu, jichž 

bylo prozřetelně používáno na splácení značných dluhů u jeho dodavatelů až do jejich 

úplného vyrovnání“. 314 Díky tomu tiskárna přežila válku, odchod svého majitele na 

vojnu a byla v dobré kondici připravena na nové a snad lepší zítřky. 

2.2.3.2 Tiskárna po první světové válce 

Otakar Čermák se po návratu z vojny a vzniku samostatné Československé 

republiky vrhl s chutí do práce a vzal do svých rukou vedení tiskárny. „Faktor tiskárny 

Miloslav Čermák se vrátil z Ruska 20. června 1920 slavně jako ruský legionář 5. pluku 
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T. G. Masaryka.“ 315 Do jeho návratu už pracovala tiskárna opět na plné obrátky a jen 

během roku 1919 vydala několik prací. Úplně prvním dílem po válce bylo „literárně 

historické pojednání od Vratislava Čermáka Z návštěv Tylových v Klatovech, příspěvek 

k životopisu slavného buditele. Dílo bylo od poloviny roku 1919 také otisknuto postupně 

v osmi číslech Šumavana.“316 Během roku vyšly u Čermáků ještě další dvě brožury. „Od 

autora Františka Alberta brožurka o deseti stranách Turistické cesty na Šumavě v úseku 

klatovském. Byla vydaná nákladem Odboru Klubu českých turistů v Klatovech.  Druhým 

dílem bylo od rolníka Rudolfa Ulovce z Ondřovic na Šumavě Světlo světa božího. 

Několik pokynů z učení Kristova, dle nichž jest se třeba říditi lidu československému.“ 317 

V roce 1920 tiskne Čermák další práce z oblasti sokolské. Byla jí jednak práce             

„O Sokole; sokolská osvěta, svazek č. 6, která vyšla nákladem České obce sokolské 

v Praze a jejímž autorem byl Jan Pelikán. Jako další vyšel svazek č. 8 s pojednáním 

Jana Hillera Naše nejbližší úkoly a Cyrila Stejskala Několik myšlenek z pedagogiky pro 

Sokoly.“ 318  

Po válce měla tiskárna dostatek práce i díky tomu, že se ještě před válkou 

dostala do potíží tiskárna akciové společnosti starosty Maška. Čermákova tiskárna byla 

v Klatovech číslem jedna a během roku 1919 se pyšnila největším počtem zaměstnanců 

za dobu své existence. V tiskárně tehdy pracovali: „6 sazečů – Kaplan, Mundl, Bureš, 

Altstern, Šestauber, Schmiedberger, tiskař Roman Vacovský, nakladačka Marie 

Voláková a jeden učedník Vacík, celkem tedy devět osob.“ 319  

Jelikož si byl Čermák vědom, že má prosperující závod, začal opět plánovat 

změny ve vybavení a nákup nových modernějších strojů. Nejprve provedl menší 

kancelářské změny. Potom došlo na jeho velkolepější akce. „Koncem září 1922 koupil 

Čermák sázecí stroj Typograf – Universal, výrobek berlínské firmy Typograph.“ 320 

Prvním strojovým sazečem se v tiskárně stal „Alois Kaplan, který se nejprve u Čermáků 

během let 1907 – 1911 vyučil, pracoval zde nejprve jako ruční, později strojový sazeč až 
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317 Tamtéž 
318 Tamtéž. 
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Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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do r. 1947 (s přerušením vojenské služby od r. 1913). Pracoval u Čermáků 35 let.“ 321 

Stroj dobře fungoval, zakázek bylo dost, proto Čermák s další modernizací čtyři roky 

počkal.  

V roce 1926 tiskařský závod obohatil nový stroj přispívající ke zdokonalení 

závodu. „Povzbuzen zadáním tisku Vančurových Dějin klatovských, koupil Otakar nový, 

velký rychlolis zakoupený u firmy Knӧlke v Opavě, jímž nahradil starý, vysloužilý stroj, 

na kterém se tisklo plných 56 let. “322 Starý stroj pamatoval úplné začátky tiskárny, 

zakoupil ho zakladatel podniku Maxmilián, proto nebylo divu, že se mu dostalo velkého 

a dojemného loučení. O svých pocitech napsal Otakar v dopise zaslaném svému bratru 

Vratislavovi do Kolína. „V sobotu došel nový stroj. Je to obrovský kolos. Přivezli ho na 

pěti povozech a sundavání s vozů budilo všeobecnou pozornost. Stroj je krásný, úplně 

nový a jakkoliv se na něj těším a splnila se moje touha po velkém stroji, přece bylo mi 

včera v pondělí 30. srpna smutno, když monteři stroj starý počali rozkládati.“ 323 Stroj 

byl jednou z posledních památek po otci Maxmiliánu Čermákovi, který stroj do podniku 

koupil v roce 1870. Proto se nemůžeme divit, že se jak Otakar, tak někteří ze starších 

pracovníků tiskárny (např. Roman Vacovský), neubránili slzám.  

Jak již bylo řečeno, popudem ke koupi stroje bylo k tisku chystané Vančurovo 

dílo. Jakmile byl stroj na svém místě a byl schopen provozu, dostal společně se sázecím 

strojem šanci ukázat, co dokáže. „Dějiny někdejšího král. města Klatov sepsal  Jindřich 

Vančura. Nákladem města Klatov vyšel v roce 1927 první díl, v roce 1936 potom díl 

druhý.“ 324  S pomocí obou strojů bylo vytvořeno velkolepé dílo, které se stalo chloubou 

autora, města a samozřejmě i tiskárny. 

Rok 1927 byl pro tiskárnu rokem slavnostním. Tiskárna slavila 20. listopadu 

1927 výročí 60 let od svého založení. O deset let dříve, když slavila tiskárna půlstoletí 

své existence, nevycházel Šumavan, v němž by bylo možné toto výročí připomenout. 

Ani o 60. výročí tiskárny se ale nepsalo hodně. Nedlouho po tiskárně slavil i Šumavan 

své 60. výročí. Na rozdíl od tiskárny se tomuto výročí dostalo mnoho prostoru. 

V prvním čísle 60. ročníku Šumavana ze dne 7. ledna 1928 vyšla několikastránková 

                                                 
321 Abecední seznam zaměstnanců Čermákových knihtiskárny v Klatovech, str. N. In: Čermák, Vratislav. 
Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše 
v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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324 Seznam spisů, publikací a děl vydaných v tiskárně Čermákových v Klatovech od r. 1867 do r. 1950, 
str. 7. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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studie o historii tiskárny napsaná samotným Otakarem Čermákem. Vyšly také mnohé 

další články, z nichž nejcennější je příspěvek od Jana Tarantíka. Historii Šumavana 

sepsanou Čermákem vydala tiskárna „jako separát Šedesát let Šumavana v roce 1928. 

V upomínku všem, kdož o jeho vydávání se zasloužili a jeho obsah svými příspěvky 

obohatili.“325  

Po oslavách přišel opět čas vrátit se k práci. Třicátá léta přinesla tiskárně mnoho 

zakázek a na publikační činnost tiskárny byla dosti bohatá. Během deseti let tiskárna 

vydala více jak 30 děl. Nebudeme zde samozřejmě jmenovat všechna, zmíníme pouze ta 

nejvýznamnější. V roce 1932 byla zasazena na budovu gymnázia pamětní deska 

Jaroslava Vrchlického, který v Klatovech studoval a před 60 lety na gymnáziu 

maturoval. Vše se odehrálo díky klatovskému spolku Úhlava. Tiskárna Vrchlického 

připomenula v rámci této události tím, že téhož roku vydala studii „Vratislava Čermáka 

Z klatovských studií Jaroslava Vrchlického, kterou si čtenáři mohli koupit za 28 

korun“. 326 Již jsme zmínili, že první chloubou tiskárny byly Vančurovy Dějiny. Další 

tiskárnou velkolepě zpracované dílo na sebe nenechalo dlouho čekat a opět se jednalo    

o historickou práci. „Šlo o Vlastivědu Klatovska a její první díl Příroda. Toto dílo 

vědeckého obsahu redigoval prof. dr. František Švec, řádný člen Československé 

akademie zemědělské. 246 stran textu vydala tiskárny Ot. Čermáka v Klatovech v roce 

1933.“ 327 V roce 1934 zemřela velká osobnost Klatovska, osobní přítel rodiny 

Čermákových a přispěvatel Šumavana JUDr. Karel Hostaš. Na počest velikého člověka 

v historii Klatov vydala tiskárna jeho práci „Dějiny městečka Poleně (zde se Hostaš 

narodil). K tisku ji připravil a poznámkami doplnil Karel Polák.“328 V druhé polovině 

třicátých let byl pro Čermáky velkou zakázkou projekt pocházející z Bezděkova. 

„Mladý učitel v Bezděkově u Klatov Josef Biskup se svým přítelem, rodákem 

bezděkovským, Josefem Polákem založili roku 1936 edici Vlastivědná knižnice 

Klatovska, kterou redigovali a kterou tiskla tiskárna Otakara Čermáka v Klatovech.“ 329 

Knižnice vycházela během let 1936 až 1941 a během čtyř let v rámci této edice vytiskla 

knihtiskárna 24 děl.  

                                                 
325 Seznam spisů, publikací a děl vydaných v tiskárně Čermákových v Klatovech od r. 1867 do r. 1950, 
str. 8. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
326 Seznam spisů, publikací a děl vydaných v tiskárně Čermákových v Klatovech od r. 1867 do r. 1950, 
str. 8. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
327 Tamtéž. 
328 Tamtéž. 
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Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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2.2.3.3 Tiskárna po smrti Otakara Čermáka 

Do vynikající publikační činnosti tiskárny a prosperity zasáhla obrovská rána. Po 

dlouhé nemoci zemřel 7. ledna 1939 její dlouholetý majitel Otakar Čermák. Po smrti 

Otakara převzali tiskárnu jeho dva synové z prvního manželství, Otakar a Ladislav 

Čermákové. Tiskárnu mohli provozovat na základě vdovské koncese druhé ženy 

zesnulého Otakara, jejich nevlastní matky. Oba synové měli tiskařské vzdělání, 

v tiskárně již pracovali (Ladislav spíše v kanceláři), proto dle přání svého otce převzali 

podnik a oba se stali i redaktory Šumavana.  

V prvních letech protektorátu nebyla podřízenost Němcům tak veliká, proto 

mohla tiskárna celkem dobře fungovat a publikovat. „Během neblahého roku 1939 vyšly 

u Čermáků další svazky spadající do Vlastivědné knižnice Klatovska, celkem to bylo šest 

děl rozšiřujících svazky číslo tři a čtyři. Čtvrtý svazek byl doplněn během roku 1940 

dalšími dvěma díly a započala vycházet díla spadající do posledního pátého svazku. 

Poslední sešity pátého svazku vydala tiskárna během roku 1941.“ 330  

V počátcích okupace neměla tiskárna moc zaměstnanců: „Otakar Čermák – 

faktor a kalkulant závodu, Ladislav Čermák – kancelářské práce, Roman Vacovský – 

tiskař, Alois Kaplan – strojový sazeč, Jaroš – ruční sazeč, Františka Kubíková – 

nakladačka.“ 331 Jejich počet se měl ale záhy ještě zmenšit. Přišel podzim roku 1939. 

„27. října 1939 v devět hodin ráno přišlo do tiskárny Gestapo a provedli důkladnou 

prohlídku závodu od sklepa až na půdu. Po 4 hodinách marného pátrání odvezli oba 

majitele na Gestapo, kde jim řekli, že hledali stopy po tisku letáků, vydaných              

k 28. říjnu.“ 332 Ve večerních hodinách museli oba majitele tiskárny pustit. Ani jeden 

z nich nikdy nebyl politicky činný, takže jim byla udělena pouze přísná výstraha. 

Prohlídka tiskárny dopadla nakonec špatně pro někoho jiného. „Při prohlídce 

zaměstnanců našli u Jaroše hanlivou písničku o Hitlerovi. Jaroš byl odsouzen na            

3 měsíce do žaláře a pak poslán na práci do Německa. Roku 1940 odešel do vládního 

vojska.“ 333  

V roce 1941 byla tiskárně zasazena další velká rána. Dne 15. května 1941 byl 

podruhé zastaven Šumavan, čímž tiskárna přišla v podstatě o veškerou práci. Velká 
                                                 
330Seznam spisů, publikací a děl vydaných v tiskárně Čermákových v Klatovech od r. 1867 do r. 1950, 
str. 10 – 11. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
331 Abecední seznam zaměstnanců Čermákových knihtiskárny v Klatovech, str. M – R. In: Čermák, 
Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Archiv Vlastivědného muzea Dr. 
Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
332 Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 94. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
333Tamtéž. 
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zakázka, jakou byla Vlastivědná knižnice Klatovska, byla kompletní a teď navíc skončil 

i Šumavan. Tiskárna se ocitla v německém poddanství v existenční krizi. Z dokumentu 

s názvem „Racionalisace v knihtisku“ vystaveného pravděpodobně v letech 1943 či 

1944 se můžeme na zadní straně dočíst jakéhosi zhodnocení, v jakém stavu se tiskárna 

nacházela. Tiskárna se nacházela ve vlastním domě a kromě nutnosti malých oprav má 

vyhovující místnosti. Jelikož proběhlo několik modernizací, bylo v dokumentu 

konstatováno, že téměř všechny stroje jsou zánovní „V podniku nyní je málo používán 

sázecí stroj a více by mohl běžeti velký rychlolis. Stálý okruh zákazníků hlavně 

v místních průmyslových podnicích (továrny na kůže, továrny na prádlo, úřady, nemoc. 

pojišťovny, nemocnice, hospodářská družstva, mlékárny, různé hospodářské skupiny, 

obchodní společnosti, spolky atd.). Pak-li by podniku přiděleno více práce, pak by nutně 

potřeboval nakladačku.“ 334  

Nebylo jednoduché v této době a politické situaci sehnat zakázky. „Zhotovování 

všech tiskovin bylo totiž od jisté doby vázáno na úřední povolení: plakáty, letáky a jiné 

veřejné tiskopisy povoloval okresní úřad. Ostatní práce, pokud byly nezbytně nutné pro 

vedení různých podniků, povolovala Hospodářská skupina Tisk v Praze. Mnohé tisky 

byly zakázány, jako byly oznámení sňatku, děkovací lístky, navštívenky apod.“335 Další 

komplikací bylo, že v této nelehké době existovalo v klatovském okresu několik tiskařů. 

Z jednotlivých dokumentů Racionalisace v knihtisku z roku 1943 se dozvídáme jména 

těch, kteří byli na okrese konkurenty pro Čermáky: „Antonín Ouřada – zásoboval okres 

přeštický, Josef Procházka – zásoboval okr. Sušice, tiskové místo Sušice, Karel Krutský 

– zásoboval okres Klatovy, tiskové místo Klatovy, Bohumil Pazourek – zásoboval okres 

Sušice a Tábor, tiskové místo Sušice, Rauscher a Laš, knihtiskařská a vydavatelská 

společnost Klatovy - zásobovali Klatovy, Plzeň, Praha, tiskové místo Klatovy.“ 336 Rušný 

a moderně vybavený závod rodiny Čermákových pomalu utichal. V tiskárně se tu a tam 

objevil někdo z pracovníků, ale v podstatě šlo o pozvolný konec.  

Jakmile byly Klatovy 5. května 1945 osvobozeny americkou armádou, začalo se 

připravovat i z mrtvých vstání klatovské knihtiskárny. Podmínky ovšem nebyly 

příznivé. Opět chyběl materiál a opět chyběli i zaměstnanci. „Typograf Jaroš se sice 
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vrátil z Německa a nastoupil zpět do tiskárny, ale po dvou měsících odešel za lepším 

platem. Z téhož důvodu odešel r. 1947 i Kaplan, za něhož se sazbě strojově naučil 

Ladislav Čermák. Tiskař Roman Vacovský zůstal až do své smrti 24. dubna 1949.“ 337 

Poté pracovali v tiskárně už jen sami dva majitelé. Z této poválečné doby máme pouze 

jednu zmínku o publikaci vydané u Čermáků. Pravděpodobně jde o poslední sbírku 

vydanou u Čermáků vůbec. Symbolické zde je, že posledním dílem je „Marií 

Čermákovou napsané dílo Vzpomínky na založení ženského odboru Sokola Klatovy, 

které vyšlo v roce 1948“. 338  

V polovině ledna 1950 umírá vdova po Otakaru Čermákovi starším. Jak bylo již 

napsáno dříve, právě Anna Čermáková byla držitelem vdovské koncese na řízení 

tiskárenského podniku. Jelikož nebylo během jejího života zažádáno o přenesení 

koncese na Čermákovy dědice, jeho syny, se smrtí Anny Čermákové skončilo pro 

rodinu Čermákových oprávnění vést závod. „V prvních dnech května 1950 přišli do 

závodu zástupci tiskárenského vedení z Prahy a za kraj zástupce z Plzně ještě s jedním 

referentem a oznámili Otakaru Čermákovi ml., že je nařízeno jeho tiskárnu dnem        

15. června 1950 zrušit!“ 339  

Po smrti nevlastní matky již nemohli bratři Čermákové o přenesení koncese 

požádat, proto nemohli s nastalou situací bohužel nic dělat. Doufali, že jejich tiskárna 

bude začleněna do nějakého jiného podniku. Vše bylo ale docela jinak. „Bylo 

stanoveno, že pro široký okruh obcí a měst bude mimo Plzeň zachována jen jedna 

tiskárna v Klatovech a jedna v Horšovském Týně a protože bylo uznáno, že tiskárna 

Čermákových nevyhovuje moderním požadavkům, byla uzavřena.“ 340 Celé dílo zkázy 

bylo dovršeno v červnu 1952. Na tomto místě zmiňme vzpomínky a pocity jednoho 

z posledních majitelů tiskárny Ladislava Čermáka, který s tiskárnou vyrůstal a teď se 

s ní musel s tak strašným koncem loučit. Ladislav Čermák popisuje, jak 2. června 1952 

přijelo nákladní auto od plzeňské firmy Kovošrot a v něm pět mužů. Na příkaz 

Západočeských tiskáren v Plzni měli rozbít některé stroje a odvést na šrot. „Byly to 

strašné chvíle, kdy se celým domem, ba i celou čtvrtí rozléhaly duté, kovové rány 

                                                 
337 Abecední seznam zaměstnanců Čermákových knihtiskárny v Klatovech, str. M – R. In: Čermák, 
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str. 11. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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těžkých palic v rukou oněch pěti mužů a kdy se shromáždily na dvoře, v průjezdě i 

v chodbě žalostné trosky někdejšího strojového zařízení tiskárny.“ 341 Celá rodina 

prožívala toto období velice těžce a aby všichni unikli z dosahu zkázy tiskárny, utíkali 

po dobu 14 dní z domu. Ladislav Čermák k tomu všemu dodává, že s posledním autem 

šrotu zhasla i jejich poslední naděje na záchranu tiskárny.  

Přesto, že se zdá, že je definitivní konec, ještě tomu tak není. Čermákovi museli 

prožít podobné vyklízení tiskárny ještě jednou. „Dne 16. srpna 1952 přijelo opět 

nákladní auto Kovošrotu s jinými lidmi, vedenými mladým zástupcem firmy. Tato parta 

odvezla písmovinu a olovo. Jejich auto odjelo 17. srpna 1952.“342 Odjezdem tohoto auta 

bylo po všem. Zůstala pouze prázdná budova, tiskárna neexistovala. Toho dne dobilo 

srdce závodu, ve kterém pracovali, s nímž žili a v němž vyrůstaly tři generace Čermáků 

v Klatovech po dobu téměř jednoho století.  
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3 Založení a vývoj Šumavana v letech 1868 – 1914  
Sotva se rozběhla první česká tiskárna v Klatovech, Maxmilián Čermák, Ludvík 

Král a další vlastenečtí činovníci Klatov pracovali na druhém bodu celého plánu 

zrozeného již na počátku 60. let v mysli Václava Čeňka Bendla, což byl vznik českého 

časopisu s původním Čeňkovým názvem Šumavan. Pro celou vlasteneckou společnost 

bylo zřízení tiskárny mezníkem nutným ke zřízení časopisu.  

3.1 Přípravné práce na získání licence k vydávání Šumavana 
Záhy po zajištění koncese pro zřízení české knihtiskárny v Klatovech svolal 

tehdejší klatovský vlastenec Ludvík Král poradu o založení českého listu v Klatovech. 

Král rozeslal 25. října 1967 oběžník, který obdrželi významné klatovské osobnosti, a 

tím je svolal k poradě. Oběžník, který psal JUDr. Václav Sedláček, zní takto: „P.t. 

blahorodým pánům, p. zemskému poslanci Václavu Seidlovi, p. prof. Frant. 

Hromádkovi, p. prof. Jindřichu Niedrlovi, p. P. Řičákovi – řediteli, p. prof. Al. 

Šmilauerovi dáváme tímto na vědomí, že jsme uspořádali přátelskou poradu stran 

sestavení programu pro vydávání Šumavana v Klatovech, a sice na sobotu, t. j. 26. října 

t. r. k 2. hodině odpolední v úřadovně klatovského výboru okresního, k níž veškeré 

jmenované pány v úctě zveme.“ 343 Dá se předpokládat, že se porady účastnil i Maxmilián 

Čermák, který by byl vydavatelem listu, a Josef Václav Žák, odpovědný faktor 

knihtiskárny a jeden z možných budoucích redaktorů. Během porady se vyjasnily 

podmínky fungování časopisu, ustavily se vedoucí funkce a vyjasnil se koncept a 

program plánovaného listu. To vše bylo zformulované do ohlášky k vydávání sepsané 

dne 11. listopadu 1867 a zaslané okresnímu úřadu. „Slavný cís. král. okresní úřade! 

Přihlížeje k § 10. zákona tiskového ze dne 17. prosince 1862, v úctě oznamuji, že od      

1. ledna počínaje vydávati budu v Klatovech týdeník pod názvem Šumavan. Šumavan, 

týdeník pro zábavu a poučení, bude v Klatovech vycházeti vždy ve středu v každém 

týdnu.“ 344 V oznámení okresnímu úřadu bylo taktéž přesně popsáno, jaký bude obsah 

nového listu a jaké bude mít jednotlivé části.  

Z podtitulu listu vyplývalo, že Šumavan bude mít část zábavnou a poučnou. 

V části zábavné se budou moci čtenáři těšit na literární díla či ukázky z povídek, novel, 

pověstí či básní. V části poučné potom na zprávy ze všech oblastí veřejného života a 

                                                 
343
Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 27. Archiv 

Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
344 Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 28-29. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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také z nejrůznějších vědních oborů. Noviny by měly taktéž obsahovat zprávy z města a 

okolí včetně aktuálních informací a přehledů na příklad o sňatcích či zemřelých. 

Důležitou součástí oznámení byla jména řídících osob začínajícího periodika. 

Odpovědným redaktorem se stane Josef V. Žák. Tiskařem, nakladatelem a vydavatelem 

časopisu Šumavan bude Maxmilián Čermák.  

Pravděpodobně po předchozích zkušenostech při schvalování žádosti o licenci 

na tiskárnu, kdy úřady dělaly problémy a proces se protahoval, „bylo dopsáno               

o intervenci Fr. Palackému, Dr. Riegrovi a Macháčkovi“. 345 Strategie zřejmě zabrala, 

jelikož u vyjádření se k žádosti na vydávání Šumavana byla odpověď velmi rychlá. Ta 

došla od okresního úřadu již 22. listopadu 1867 pod číslem 3524. Adresovaná byla 

samozřejmě panu Maxmiliánovi Čermákovi, majiteli knihtiskárny v Klatovech. C. k. 

okresní hejtman Perger v ní oznamuje Čermákovi, že okresní úřad shledal dostatečným 

oznámení o vydávání týdeníku Šumavan od 1. ledna 1968, ale upozorňuje majitele a 

vydavatele listu na jistá omezení. „Rozpravy o záležitostech okresních, obecních, 

školských a spolkových vůbec v týdeníku Šumavanu nikdy, byť i jen mimochodem, ani 

jednati nebudou o politických denních příbězích ani rozmlouvati nebudou                      

o záležitostech politických, náboženských nebo sociálních, k čemuž toliko právo mají 

tiskopisové periodičtí, povinní položiti kauci dle §13 zákona tiskového.“ 346 

Vše bylo tedy schváleno a mohlo se začít připravovat první číslo nového 

klatovského listu Šumavan. Ještě krátce před novým rokem 1968 sepsali a vydali 

Maxmilián Čermák a Josef Václav Žák prohlášení k veřejnosti, budoucím čtenářům a 

přispěvatelům, inzerentům, spolupracovníkům i dalším, že dne 1. ledna 1868 vyjde 

první číslo českého týdeníku Šumavan. Toto provolání bylo později otištěno                   

v Šumavanu při 40. výročí listu v roce 1907. „Výnosem vys. c. k. místodržitelstva 

království Českého k tomu oprávnění vydávati se bude Šumavan. Snaha a vůle naše jest 

opravdová a pevná, bude-li účastenství ctěného obecenstva též takové, dojde podniknutí 

našeho žádoucího cíle a péče naše o rozkvět krajských potřeb přinese ovoce zralé a 

zdravé.“ 347 V provolání k budoucímu čtenářstvu se také píše, že Šumavan bude přinášet 

snadným způsobem zábavu i poučení a bude podněcovat a vybízet čtenáře k touze po 

vzdělání a tím rozvíjení vlastního duševního i hmotného blahobytu. Pro redakci a tvůrce 

                                                 
345 Kalendář knihtiskárny Ot. Čermáka a redakce Šumavana v Klatovech, str. 36. Archiv Vlastivědného 
muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
346
Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 29. Archiv 

Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
347 Čermák, Otakar, Žák, Josef Václav. Čtyřicetiletí Šumavana. Šumavan. 5. 1. 1907, roč. 40, č. 1, str. 1. 
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časopisu je důležité, aby se Šumavanu dostalo značného rozšíření a podpory 

obyvatelstva. Za tím účelem žádá redakce již teď ty, kteří se chtějí začlenit do 

odběratelské rodiny Šumavana, aby své přihlášky k odběru listu s uvedením jména a 

adresy bydliště doručili na expedici Šumavana. Znovu je třeba připomenout, že první 

číslo Šumavana vyjde ve středu dne 1. ledna 1968 a dále bude vycházet vždy v sobotu   

o desáté hodině ráno. Redakce také prostřednictvím tohoto prohlášení vybízí všechny 

ty, kdo by chtěli se Šumavanem spolupracovat a občasně či pravidelně dodávat své 

příspěvky. Takovým dopisovatelům potom vydavatelstvo věnuje prozatím jedno číslo 

listu zdarma.  

Blížil se onen významný termín, kdy měl poprvé vyjít nový klatovský list. Pro 

dům číslo 101/I to znamenalo změnu. Kromě knihtiskárny se stal i domovem redakce 

vlasteneckého klatovského časopisu. Od počátku vydávání Šumavana na domě visely 

dvě cedule oznamující, že zde sídlí jednak „Kněh a kamenotiskárna Max. Čermáka“, ale 

i „ Redakce a administrace Šumavana“. 348 

3.2 Vedoucí funkce týdeníku Šumavan 
Prvním odpovědným redaktorem Šumavana se stal Josef Václav Žák. Jak už 

jsme se dočetli v předchozích kapitolách, přišel do Klatov, aby pomohl po technické 

stránce se zařízením knihtiskárny a stal se jejím odpovědným faktorem. Jelikož 

prokázal též vlastenecké odhodlání, byl sám literárně činný a oblíbený mezi Klatovany, 

stal se prvním redaktorem Šumavana. Svého místa se vzdává před svým odchodem 

z Klatov. „Dnem 15. srpna 1869 stal se jeho odpovědným redaktorem i vydavatelem 

majitel knihtiskárny Max. Čermák, který jím byl až do 26. dubna 1973, kdy odpovědným 

redaktorem stal se jeho hlavní spolupracovník František Josef Šubert349.“ 350 Šubert 

nebyl pro Šumavan neznámou osobou. Čtenáři se s jeho pracemi mohli již setkat přímo 

na stránkách listu. „V Šumavanu měl již dříve své vlastní povídky i povídky přeložené a 

                                                 
348
Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 32. Archiv 

Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
349 „M. Čermák se Šubrta ujal, když jako suplent gymnasijní onemocněl a měl zdravotní dovolenou bez 
příjmů. V té době přijal redaktorství Šumavana, byl v rodině Čermákově na celé zaopatření, zde se 
uzdravil a vrátil se k učitelství. Jako moderní filolog znal frančinu a italštinu, vybíral z těchto literatur 
nejcennější díla a jejich překlady posílal do Šumavana zároveň s občasnými dopisy z Prahy, jež vynikaly 
krásnou češtinou veleslavínskou. Některé Šubrtovy práce vytiskla tiskárna knižně jako např. Památné 
hrady a tvrze na Pošumaví, Dětské říkanky a hry, jež vydal pod jménem Těchonický podle svého rodiště 
Těchonice u Klatov. Stal se okr. školním inspektorem na Jičínsku a po dvou létech ředitelem nově zřízené 
reálky v Žižkově.“ (Tarantík, Jan. Vzpomínky zasloužilého spolupracovníka. Šumavan. 7. 1. 1928, roč. 
60, č. 1, str. 6.) 
350 Seznam časopisů a jiných periodik, tištěných v Čermákově tiskárně 1868 – 1950, str. 12. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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v listu zavedl zvláštní rubriku Šumavky, v nichž humorným způsobem líčil příhody 

z jednotlivých obcí šumavských, což došlo takové pozornosti, že otiskovány byly i 

v pražských listech.“ 351  

Po jeho odchodu z Klatov se stal odpovědným redaktorem Šumavana opět 

majitel Maxmilián Čermák „dne 6. března 1875 až do 12. února 1876“.352 Čermák v té 

době ale sám plně řídil i knihtiskárnu, která prosperovala a měla hodně zakázek. Věděl, 

že nebude ku prospěchu věci, když zůstane odpovědným redaktorem delší dobu. Bylo 

jasné, že je nutné pro Šumavana sehnat nového vedoucího. „Po Čermákovi tedy přejímá 

funkci Antonín Chlouba353, tehdy mladý filosof, který byl vychovatelem v rodině barona 

Korba z Weidenheimů a do Šumavana přispíval různými povídkami a 

národohospodářskými články.“ 354 Chlouba si své místo neudržel moc dlouho.  

Během následujících pár let se ve vedoucí pozici listu vystřídalo ještě mnoho 

osob. „Dne 7. října 1876 místo odpovědného redaktora přejímá Alois Kalenda, 

spisovatel a pozdější redaktor Národní politiky v Praze, který místo to zastává do           

7. července 1877.“ 355 „Toho dne se novým odpovědným redaktorem stal Josef Janda356, 

                                                 
351 Čermák, Otakar. Šedesát let Šumavana. Klatovy: Knihtiskárna Ot. Čermáka, 1928. Str. 6. 
352 Seznam časopisů a jiných periodik, tištěných v Čermákově tiskárně 1868 – 1950, str. 12. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
 „Šubert se stal po odchodu z Klatov profesorem jazyka francouzského na vyšší reálné škole v Litomyšli a 
později ředitelem žižkovské reálky. Na Šumavana však nezapomněl a přispíval do něho ještě dlouhou 
řadu let.“ (Čermák, Otakar. Šedesát let Šumavana. Klatovy: Knihtiskárna Ot. Čermáka, 1928. Str. 6. 
Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák.) 
353 „Antonín Chlouba se narodil 15. Ledna 1848 v Livousicích u Libochovic, studoval vyšší gymnasium 
v Litoměřicích a maturoval na akademickém gymnasiu v Praze, pak studoval dva roky matematiku a 
fysiku na filosofické fakultě v Praze. V roce 1872 vstoupil ku dráze u Teplic, v roce 1874 stal se 
korektorem a v roce 1876 odpovědným redaktorem Šumavana. Na konci září 1876 se stal podučitelem 
v Pocinovicích a. Připravoval se na učitelské zkoušky, v roce 1879 stal se znovu redaktorem Šumavana a 
po vykonání učitelských zkoušek by l jmenován učitelem v Plánici., odkud přeložen do Němčic, Předslavi 
a do Švihova, kde působil do roku 1900, kdy vstoupil do výslužby. Pracoval také jako výpomocný účetní 
úředník a od r. 1922 byl v pensi. Zemřel ve Švihově u Klatov 8. dubna 1926.“ (Úmrtí. Šumavan. 10. 4. 
1926, roč. 58, č. 28, str. 3.) 
354 Kalendář knihtiskárny Ot. Čermáka a redakce Šumavana v Klatovech, str. 39. Archiv Vlastivědného 
muzea DR. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
355 Kalendář knihtiskárny Ot. Čermáka a redakce Šumavana v Klatovech, str. 39-40. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
356Vzpomínky Jana Tarantíka: „Josef Janda, klatovský rodák, před jmenováním odpovědným redaktorem 
Šumavana suplující učitel na rolnické škole klatovské za ředitele Hanilce, odkud byl Janda propuštěn, 
protože pro systemisované místo neměl zkoušek. Janda však také dlouho tu (v redakci – pozn. autorky) 
nebyl trpěn pro zanedbávání povinností redaktorských, kdy jsem často byl jeho náhradníkem, poněvadž p. 
Čermák byl zaměstnán ve svém obchodě papírnickém (i se školními potřebami) s knihtiskárnou spojeným. 
Janda nejraději psal poutavé obrázky ze života zvířat, jichž v Šumavanu bylo několik a pak podle „Uéber 
Land und Meer“ (obrázkový německý týdeník rodinný) překládal do Šumavana delší povídku Dědic 
Kalivodský, čímž pokládal svůj styk se Šumavanem za dostatečný.“ (Tarantík, Jan. Vzpomínky 
zasloužilého spolupracovníka. Šumavan. 7. 1. 1928, roč. 60, č. 1, str. 5.) 
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jenž je jím až do 1. března 1879.“ 357 Po něm se do konce roku 1879 do funkce vrací opět 

Antonín Chlouba, od něhož odpovědné redaktorství Šumavana již natrvalo přebírá 

Maxmilián Čermák. Ten vedoucí funkci zastával až do své smrti dne 11. října 1892. 

Čermák byl sice posledních více jak deset let svého života opět odpovědným 

redaktorem svého listu, ale stejně jako v minulosti věděl, že být plnohodnotně ve 

vedoucích funkcích obou podniků nebude zvládat na sto procent.  

Přestože oficiálně zůstal odpovědným redaktorem listů, fakticky měl k sobě 

velkého pomocníka z řad svých zaměstnanců Jana Tarantíka. Jak ve svém článku 

„Dopis zasloužilého spolupracovníka“ otištěného v Šumavanu dne 7. ledna 1928 při 60. 

výročí existence listu sám Tarantík vzpomíná, že přišel do Klatov v roce 1877 jako 

mladý podučitel, který vyhledával společnost mladých a díky tomu se dostal do 

společnosti gymnazijních studentů.358 Ti ho seznámili s redaktorem Šumavana Aloisem 

Kalendou a byl uveden do redakce, ve které se brzy stal korektorem tiskárny a horlivým 

spolupracovníkem listu. „Psal do Šumavana s počátku pod pseudonymem Lad. Hora, 

pak pod značkou Jantar, J. T., -nt- a měl celou řadu článků a úvah nepodepsaných. 

Redakční práci věnoval všechen svůj volný čas a tak odpovědný redaktor Max. Čermák 

našel v něm spolehlivou a důvěryhodnou sílu, jíž vedení listu mohl svěřit a věnovat více 

času knihtiskárně.“ 359  

Dne 11. října 1892 umírá Maxmilián Čermák, a Šumavan tak přichází o svého 

majitele a vedoucího. Otázkou bylo, kdo se za něj ujme tak odpovědné funkce. 

„Formálně byl ohlášen jako redaktor Šumavana bratr vdovin Ludvík Král. Ve 

skutečnosti list redigoval Tarantík až do 22. září 1900, kdy dospěl Čermákův syn 

Otakar.“360 Majitelkou listu i knihtiskárny se po smrti Maxmiliána Čermáka stala jeho 

manželka Marie.  

3.3 První číslo a první rok Šumavana 
Ve středu dne 1. ledna 1868 vyšlo očekávané první číslo Šumavana, jehož 

podnázev „Týdenník pro zábavu a poučení“ odpovídal směru, kterým se Šumavan chtěl 

ubírat a čemu se zavázal úřadům. Šumavan měl čtyři strany a hned v záhlaví 

upozorňoval na možnost předplacení, nastiňoval ceny a vybízel k možnosti otisknutí 

                                                 
357 Seznam časopisů a jiných periodik, tištěných v Čermákově tiskárně 1868 – 1950, str. 12. Archiv 
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Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 53. Archiv 

Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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inzerce a navázání spolupráce s dopisovateli a občasnými či stálými přispěvateli. 

„Předplacení v Klatovech na čtvrt roku 80 kr., na půl roku 1 zl. 60 kr., na celý rok 3 zl. 

20  kr. Se zásýlkou poštovní na čtvrt roku 95 kr., na půl roku 1 zl 90 kr., na celý rok 3 zl. 

80 kr. Číslo o sobě prodává se za 7 kr. Za oznámení čili inseraty platí se za prostoru 

každého řádku drobného tisku (petitového) při vytištění prvním 4 kr., při druhém 3 kr., 

za každý další otisk 2 kr. mimo poplatek kolkovní.“ 361 Záhlaví listu taktéž s každým 

číslem informuje odběratele a případné dopisovatele, že mají své rukopisy zasílat 

redakci řádně podepsané, jelikož redakce nepodepsané příspěvky neotiskne. Pokud by 

bylo něco zasláno v cizím jazyce, zajistí redakce zdarma překlad. Na základě cenové 

politiky Šumavanu je vidět, že byly hned od začátku nastoleny snahy vytvořit si okruh 

předplatitelů a taktéž inzerentů, kterým byly nabízené množstevní výhody.  

Úvodní slovo, které vyplnilo první stranu listu, napsal redaktor Josef V. Žák. 

V článku nadepsaném „Srdečné slovo laskavým čtenářům!“ ještě jednou promlouvá ke 

svým budoucím čtenářům, zdůrazňuje nutnost vzdělávání a osvěty, bez které nebude 

pokroku, a zdůrazňuje stanoviska a úkoly, kterých chce redakce dostát. Po celé Moravě, 

Slezsku a na Slovensku je již vidět výsledek pokroku. Proto ani Šumava by neměla 

zůstat pozadu a měla by naslouchat osvětovému pokroku, který povede k lepšímu 

blahobytu. Zda-li právě v našem okolí potřeba káže, abychom o utužení vzdělání našich 

krajanů statně pracovali, posuď každý sám; my ale myslíme, že kdo neutuží mysl svou 

vědomostmi, nedovede s proudem pokroku ku předu se bírati. Budiž tedy slovo toto 

prvním popudem u krajanův k pokroku vůbec provoláno, a tím slovem vytčen jest přední 

úkol našeho listu.“ 362 Redakce i vydavatelstvo listu doufají a věří, že takovému úkolu 

budou schopny do budoucna dostát. V úvodním slově Žák taktéž nastínil jednu 

z prvních pokrokových aktivit, jejíž vývoj chtěl Šumavan sledovat a s jejímž zavedením 

chtěl na svých stránkách podporu vyjádřit. „Náš kraj stal se účastným praktických 

výsledků naší vědy, neboť parostroj železnice dopravovati bude výrobky našeho 

průmyslu letmo do všech končin. Doufejme, že dráha pobočná, zákonem Klatovům 

zaručená, neustane-li se v snažení, za nedlouhý čas uskutečněna bude.“ 363 Závěrečné 

řádky úvodního slova byly příslibem, že list bude „hlídacím psem“ Klatovska. 

Upozorňovat bude na dobré a prospěšné pro pokrok, k nápravě povede vše, co bude se 

zlým úmyslem zamýšleno. „Budeme ukazovati mírně k pokleskům, aby, kde co 

                                                 
361Žák, Josef Václav. Srdečné slovo laskavým čtenářům! Šumavan. 1. 1. 1868,  roč. 1, č. 1, str. 1. 
362

 Tamtéž. 
363 Žák, Josef Václav. Srdečné slovo laskavým čtenářům! Šumavan. 1. 1. 1868,  roč. 1, č. 1, str. 1. 



88 
 

k napravení, napraveno bylo tak, aby náš společenský život neustále se vyvíjel a 

zušlechťoval. Šumavan bude tedy milým poslem, který vždy přinášeti bude nějakou 

prospěšnou neb pěknou myšlenku.“ 364 Velkým přáním tvůrců časopisu je, aby v brzké 

době nalezl Šumavan široký okruh svých odběratelů a aby se pomocí samotných 

čtenářů dostal i do vzdálenějších a možná i hůře dostupných oblastí Šumavy a i tam 

svými slovy šířil naději za lepší zítřky.  

Na druhé straně prvního čísla otiskl prof. A. V. Šmilovský svoji báseň, 

symbolicky s názvem „Šumavanům“. Zvláště poslední pátá sloka básně jakoby opět 

zdůrazňovala to, proč Šumavan vznikl a jakých cílů si klade: „V kruh náš se přiviň, kdo 

ducha tužíš v práci, kdo pot nešetříš pro národa čest; kdo v sobectví se posud mdle 

potácí, věz, život tvůj že let jen mušky jest, že práce jen pro příští pokolení slasť duši dá 

a žíti posvěcení: než ruku sem, buď mužně pracováno, by nad Šumavou šťastné vzešlo 

ráno!“ 365 Historickou povídkou J. Formánka-Činoveského „Jak smýšleli klatovští 

občané před 500 lety“ pokračuje literární část úvodního čísla. Za ní se již objevují 

rubriky Místní a denní zprávy, Dopisy, Literatura a Směs. V rubrice Dopisy otištěn 

jeden takový z Prahy adresovaný Šumavanu, o jehož narození rozšířila se zpráva po 

celých Čechách a z jehož narození všichni se můžeme těšit. Neznámý autor v dopise 

píše, že i v daleké Praze zavládla radost a jásot, když se tam dočetli o založení 

Šumavana, který má sloužit celému pošumavskému kraji. „My vítali v duchu Šumavana, 

jako proroci Mesiáše vítali a to že se narodí právě v době, kde nám nejvíce potřeby 

světla, kde nové pohromy nad národem se vznáší. Třeba nejednal Šumavan                     

o politických záležitostech, bude předce hlásat mezi lidem našim slova osvěty, bude 

mečem osvícení klestiti dráhu duševnímu probuzení.“ 366 Celý náš národ potřebuje jít 

dopředu v duchu pokroku a díky krajinskému listu je možné pokrokové myšlenky 

rozšířit i do malých vesnic. Dopis je uzavřen větou, že cesta, na níž se Šumavan vydal, 

jistě nebude lehká, ale bude třeba vydržet a nevzdávat se a tím minimálně neulehčit 

případným nepřátelům jakékoliv snahy. 

Druhé číslo vyšlo až za deset dní v sobotu dne 11. ledna 1868, jelikož bylo již dopředu 

oznámeno a od tohoto čísla bylo upozornění i v záhlaví, že „Šumavan vychází v každou 

sobotu o 4. hodině odpoledne“. 367 
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Ve druhém čísle se navazuje na snahu nastíněnou již v čísle prvním a zahajuje se 

soustavná kampaň na podporu výstavby železniční dráhy Klatovy-Plzeň. V článku       

„O železné dráze“ připomněl Šumavan aktivity, které byly v první polovině 60. let 

učiněny pro to, aby dráha mohla vzniknout: „Od roku 1863 pracovalo se pilně k tomu, 

aby Klatovy do sítě železničné vůbec, a později, aby do dráhy Františka Josefa pojaty 

byly; rozhodnutí roku 1865 dopadlo v ten spůsob, že Klatovy pobočnou dráhou 

s dráhou jmenovanou spojeny býti mají.“ 368 Společně s článkem dává redakce příslib, že 

i v dalších vydáních uveřejní listiny dokumentující, jaké vyvíjí zastupitelstvo města 

snahy, aby došlo k zavedení železniční dráhy. Proto celý leden vydával Šumavan 

pokračování úvodního článku „O železné dráze“. 

Druhé číslo přináší na poslední čtvrté straně již i první reklamní oznámení ve 

čtvercovém rámečku, které si v týdeníku zaplatil obchodní a umělecký zahradník 

v Klatovech Benedikt Gabrieli: „U mě vždy u veliké zásobě veškerá zahradní semena, 

čerstvě a rychle rostoucí k dostání jsou, a sice: všechny byliny do oken a zahrad, jakož: 

pelargonie, fuchsie, krásné karafiáty, georginy a jiné, pak ovocná pláňata, jahody, sršky 

a ryvisy, vše anglické druhy. Stromy ovocné rozmanitých druhů, pak stromy a keře pro 

okrasu mám též v zásobě. Pro snadnější výběr a na ofrankované požádání zašlu svůj 

dobře sestavený seznam a cenník.“ 369 

Na přelomu prvního a druhého čtvrtletí upozorňuje Šumavan v číslech 13 – 15 

na titulní straně na možnost předplacení listu. Titulním článkem je tak třikrát po sobě 

„Pozvání ku předplacení na druhé čtvrtletí I. ročníku Šumavana“.370 Ceny samostatného 

předplatného i předplatného zasílaného poštou, stejně tak jako cena jednotlivého kusu i 

inzerce zůstala stejná jako v prvním čtvrtletí. Redakce Šumavanu zastoupená vedením 

(Max. Čermák – nakladatel, Jos. V. Žák – redaktor) nechce v tomto článku vychvalovat 

list, ale doufá, že se bude i nadále rozmnožovat přízeň Šumavana z řad předplatitelů. 

Podle ní už uplynula nějaká doba, během níž měli čtenáři dostatek času utvořit si mínění 

a poznat směr a účel časopisu. Do budoucna chce proto redakce vynaložit veškeré 

možné síly, aby pošumavský list dále zdokonalila. „Zachová-li nám ctěné obecenstvo 

dosavadní přízeň a podporu svou, dosáhneme zajisté v krátké době krásného cíle toho, 

že nám bude možno Šumavana co do obsahu i velkosti značně rozmnožiti.“ 371 Redakce 
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opět neopomněla poprosit a vyzvat všechny vlastence, kterým není blahobyt Šumavy 

lhostejný, aby pomohli s rozšířením Šumavana. 

Podobné upozornění našli čtenáři na titulní straně listu na přelomu dalšího 

čtvrtletí, a to v číslech 26 – 28. Číslo 27 navíc vyzdvihuje funkci svého listu, jelikož 

připomíná, že „Šumavan jest za přítomné doby jediným českým listem na západě naší 

vlasti a vyhoví v každém ohledu všem požadavkům ctěného obecenstva, které by 

pohřešovalo zaniknutí Plzeňských novin“. 372 

Poslední čísla prvního ročníku vyzývají opět k předplacení druhého ročníku 

Šumavana. Stejnou strategii si drží Šumavan po celou dobu své existence. S každým 

novým čtvrtletím připomíná svým odběratelům a předplatitelům, aby si nezapomněli 

prodloužit či nově zřídit předplacení časopisu. Nakladatelstvo a vydavatelstvo 

Šumavana na titulní straně v článku „Našim příznivcům!“ hodnotí uplynulý rok, 

srovnává a zmiňuje přání, aby se Šumavan těšil přízně i v dalším ročníku. „Dnešním 

číslem končíme první ročník našeho listu. S hrdým vědomím pohlížíme na to, co jsme 

vykonali, vždyť smíme tvrditi, že jsme úloze své dostáli. List náš, založený pro zájmy 

města a jeho vůkolí, vyplnil vše, co od něho požadováno býti může.“ 373 Přestože je 

grafická úprava týdeníku jednoduchá a skromná, má menší okruh čtenářů a odběratelů a 

nemůže tedy soupeřit v tomto směru s velkými celorepublikovými listy, dokázal list za 

první rok své existence mnoho. Pokud se vezmou v úvahu poměry rozšíření listu, 

vykonal Šumavan podle své redakce tolik, co jiní. A i kdyby se v něčem Šumavanu 

dostávalo méně než ostatním, doženou to redaktoři svojí vůlí a pílí, což dokazují 

všechny zprávy listu, které jsou vždy rychle rozšířeny. 

3.4 Podoba Šumavana 
Šumavan vycházel ve formátu velkého čtverce a ve svých počátcích začínal se 

čtyřmi stranami. Podle tehdejšího zákona muselo být každé vydání novin označeno 

kolkem. Tak tomu bylo i v případě Šumavana, který měl vždy v záhlaví titulní strany 

umístěn kolek jeden Kreuzer. Jak list získával zkušenosti, čtenáře a odběratele, rozrostl 

se počet stran běžného vydání na číslo osm. Celou dobu si Šumavan udržel v podstatě 

neměnnou podobu. Titulní stranu vyplňovala redakční oznámení či promluvy ke 

čtenářům v pro časopis důležitých meznících (např. již zmiňované upozornění na 

předplacení listu pro následující čtvrtletí), ale po většinu roku si zde čtenáři mohli 
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vychutnat literární díla rozličných žánrů (básně, povídky, novely, fejetony) místních, ale 

i celonárodně známých umělců.  

Pravidelnou rubrikou se staly Místní a denní zprávy, které obsazovaly zpravidla 

druhou až třetí stranu. Jak název rubriky napovídá, k nalezení zde byly krátké zprávy 

různého zaměření týkající se přímo Klatov, přilehlých vesnic a vlastně i celého 

Pošumaví. Stejně vyhlížející rubrikou se stala samostatná rubrika Zprávy ze Sušice a 

okolí, kde se zprávy vztahovaly pouze k dění na Sušicku. Stejně jak tomu bývá               

u periodik dnešního typu, i zde byla nedílnou součástí novin rubrika Dopisy, do které 

redaktoři zařazovali příspěvky různých témat zaslané Šumavanu od svých čtenářů 

dopisem, či dopisy redakci jako takové. Třetí stranu tedy obsazovali z části sami čtenáři. 

Další zajímavou rubrikou, která si našla své místo v časopisu Šumavan po dlouhá léta, 

byla Literatura (Literatura a umění), později přejmenovaná na Písemnictví. Na třetí až 

čtvrté straně novin měli čtenáři pravidelný přísun upozornění na nově vydaná literární 

díla a na knihkupectví, která mají k dispozici určitá konkrétní díla. Dále se zde všichni 

také mohli dočíst o chystaných či konaných divadelních představeních a dalších 

kulturních aktivitách.  

Ke konci listu, většinou tedy na straně čtvrté, byly ne příliš obsáhlé rubriky, což 

ovšem neznamená, že by informace zde uvedené nezasloužily pozornosti. Jednalo se o 

různé přehledy: Směs – později přejmenované na Různé zprávy (někdy informace o 

počasí, krátké zprávy ze zahraničí, příspěvky, které nebyly zařaditelné do předchozích 

rubrik), Telegrafické kursy na burse vídeňské, Výkaz obilních cen v Klatovech, 

Manželské sňatky, Zemřelí a další nejrůznější oznámení a prohlášení. Postupem času se 

počet stran listu rozšiřoval. Přibily další rubriky (Hospodářství, Zprávy obchodní a 

živnostenské). Stávající rubriky byly objemnější než v počátcích časopisu. Velký podíl 

na rozšíření počtu stran měl i rostoucí objem inzerce. Reklamy, oznámení o koupi či 

prodeji měly své místo vždy na posledních stranách Šumavana.  

Pokud bylo pro dané číslo k dispozici více článků a příspěvků, vyšlo číslo 

Šumavana s přílohou. Šumavan měl potom v počátcích stran šest, s postupem času se 

pomocí přílohy rozrostl počet stran běžného čísla na 10 – 12. Nešlo vždy o samostatnou 

přílohu vloženou do novin, jak ji známe dnes. Jak bylo naznačeno už v dokumentech 

zmíněných na začátku kapitoly, v případě přílohy měl Šumavan jednoduše nepravidelně 
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pouze více stran a strany navazující na běžný rozsah listu byly nadepsány jako například 

„příloha k číslu 18 ze dne 2. května 1868“. 374  

Na tomto místě by bylo samozřejmě vhodné zmínit redaktory, spolupracovníky a 

přispěvatele, jejichž články se objevovaly v Šumavanu za celé první poloviny jeho 

existence. Nelze zde pochopitelně vyjmenovat všechny, ale snad alespoň pro každé 

z jednotlivých odvětví vyjmenujme některé zástupce. Články zábavné, 

národohospodářské a poučné psali v úplných počátcích listu „Jan Formánek-Činoveský, 

František J. Šubert, František Špaček, Václav Petrů, František Hromádko, E. V. Řičák, 

František Saska, Dr. J. Pošík, Dr. J. A. Gabriel, Dr. V. Sedláček, Václav Hess, Josef. V. 

Drozda, J. V. Krátký, Eduard Valeček a mnozí další.“ 375  

V 70. letech se rozšířily řady o známého klatovského gymnazistu Emila Frídu, 

který byl známější pod pseudonymem Jaroslav Vrchlický. Dalšími členy redakce 

Šumavana se stali „Hynek Meisnar, Josef Krondl, Josef Kovářík z Číhaně, František 

Šimeček, Josef Sedláček, prof. Josef Ošťádal, Dr. Karel Hostaš, Rudolf Treybal, Patrik 

Blažek, JUC. Maxmilián Čermák, Ludvík Hoffmann a další.“376 V beletristické části 

vystupovali mnozí autoři pod svými pseudonymy. V novinách se tedy s jedním autorem 

můžeme setkat pod dvěma jmény. „Josef A. Voráček vystupoval v beletrii pod jménem 

Květenský, Jan Tarantík pod pseudonymem Ladislav Hora, Jar. Chod byl za Aug. 

Kaplického a Dr. Jiří Guth za Ot. Beňovského.“ 377  

Když se Šumavan stal politickým deníkem pod vedením Otakara Čermáka, 

rozšířila se redakce samozřejmě o politické redaktory, mezi které patřil i sám Otakar. 

Mimo něj pro politické odvětví psali úvodníky a politické referáty „Petr Blažek, Josef 

Pachmayer, poslanec Václav Prunar, poslanec Antonín Hubka, poslanec Dr. Lukavský, 

Josef Hais Týnecký, MUDr. V. Král a další.“378 

3.5 Od zábavného k politickému 
Od svého počátku byl Šumavan listem nepolitickým, jak tomu bylo přislíbeno 

v žádosti k jeho vydávání. Tomu odpovídal i podtitul listu Šumavan „Týdeník pro 

zábavu a poučení“. Zábavy se čtenářům dostávalo prostřednictvím fejetonů a povídek. 

Poučení se vztahovalo především k věcem místního rázu, například ke krajině Pošumaví 
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či městu samotnému. Se vší silou snažil se Šumavan o dobro a blahobyt svých čtenářů a 

občanů Klatov a okolí. Bez jeho všímavosti a novinářského přičinění by se mnohých 

věcí neuskutečnilo (např. železniční dráha Klatovy-Plzeň). Plnil tak dobře svoji funkci, 

přestože nebyl politického rázu. „Ale přišly chvíle politických štvanic, chvíle, kdy 

nejlepší lidé a representanti města vjeli si do vlasů, kdy Mladočeši potírali Staročechy a 

kdy společenský život v Klatovech byl rozeštván pamflety nepěkného obsahu.“ 379 

Maxmilián Čermák musel jako příslušník Staročeské strany do situace v časopisu 

zasáhnout a říci jasné stanovisko. Takové konání ale bylo nebezpečné, hrozily sankce. 

 Aby se tedy mohlo řádně začít psát o věcech politických, bylo nutné přistoupit 

k jistým opatřením a změnám ve vydávání Šumavana. „V roce 1891 byl Šumavan 

předělán na čtrnáctideník a ohlášeno bylo vydávání nového listu Úhlavana, takže jeden 

týden vyšel Šumavan, druhý týden Úhlavan. Tím umožněno, že Šumavan jako 

čtrnáctideník mohl dle tiskového zákona obírati se i otázkami politickými.“ 380 V lednu 

1891 započal vycházet 24. ročník Šumavana, poprvé však dne 10. ledna 1891 vyšel 

s podtitulem „Časopis pro veškeré zájmy krajiny pošumavské“. Nový podtitul 

naznačoval určitou změnu. Čtenářům ji vydavatelstvo listu vysvětlilo hned na titulní 

straně v článku „Ctěnému odběratelstvu a čtenářstvu Šumavana“. Úvodními řádky 

článku děkuje redakce za přízeň, kterou čtenáři věnovali Šumavanu celých 23 let, kdy 

list přinášel zábavu i poučení o krajině pošumavské. Tímto číslem ale přistupuje 

redakce ke změně „ne z libovůle pouhé, ne bez zralého uvážení, ale okolnostmi různými 

a událostmi časovými k tomu jsouce nabádáni a takřka donuceni“. 381 Novým úkolem 

listu nyní bude: „hájiti veškerá práva politická i národní proti všem útokům a útiskům, 

buditi vědomí české síly a hrdosti národní, vzněcovati nadšení pro vše dobré a 

šlechetné.“ 382 Dále se Šumavan srovnává s jinými listy, které jsou v podobných snahách 

zkušenější, ale Šumavan vše dožene svou vůlí a snahou. Český lid se potom snaží 

vyburcovat k snaze jít za lepším životem. „Žijme, pracujme, tužme se kde kdo, bez 

ohledu na povolání, věk a společenské postavení, mějme důvěru k sobě, oživme k sobě 

víru v lepší život, ve šťastnější budoucnost, buďme k sobě důvěřivějšími, přilněme k sobě 

aspoň v této práci národní a vlastenecké, všichni svorně přičiňujme se ne slovy, ale činy 

                                                 
379 Čermák, Otakar. Šedesát let Šumavana. Klatovy: Knihtiskárna Ot. Čermáka, 1928. Str. 8. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
380 Tamtéž 
381 Redakce. Ctěnému odběratelstvu a čtenářstvu Šumavana. Šumavan. 10. 1. 1891, roč. 24, č. 1, str. 1. 
382 Tamtéž. 
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a zdárný výsledek práce nemůže nám ujíti.“383 Toto číslo vyšlo o 12 stranách s tím, že 

od druhé strany vypadal Šumavan stejně jako předchozí čísla se stejnými rubrikami. 

Hned na druhé straně si čtenáři mohli přečíst v rubrice Feuilleton „Vánoce v Slavonsku 

od chorvatského autora M. Stojanoviče (přeložil Bedřich Kroupa), rubriku Místní a 

denní zprávy, Věstník ze Sušice a okolí, Dopisy, Literaturu, Oznámení a Vyhlášky a 

samozřejmě inzerci.384  

Následující týden dne 17. ledna 1891 vyšel znovu Šumavan, týdenník pro 

zábavu a poučení, v němž čísla stránek navazovala na čísla stránek předchozího prvního 

čísla. Stejně tomu bylo i s dalšími dvěma čísly. První číslo Šumavanu, časopisu pro 

veškeré zájmy krajiny pošumavské, vyšlo dne 7. února 1891 a přineslo čtenářům nové 

rubriky a články s novým zaměřením. Titulní článek přinesl rozsáhlé povídání o „Josefu 

Králi z Loužné u Plánice, který po vystudování klatovského gymnázia odjel za rodiči do 

Ameriky, kde dále studoval na michiganské universitě v Ann Arboru“.385 Kromě další 

novinky, kterou byla rubrika Zprávy politické, zůstal Šumavan v nezměněné podobě se 

stejnými rubrikami.  

První číslo prvního ročníku čtrnáctideníku Úhlavan vyšlo dne 16. února 1891. 

Podtitul zněl stejně jako u Šumavana „Časopis pro veškeré zájmy krajiny pošumavské“. 

Vydavatelstvo Úhlavana na titulní straně oslovuje své čtenáře v článku „Svým 

odběratelům a čtenářům!“ a vysvětluje jim, stejně jako tomu udělal Šumavan, nastalou 

změnu a důvody, které k taktické změně ve vydávání vedly. „V uplynulém právě roce 

utvářily se události v království Českém tak, že zajisté není jediného upřímného Čecha, 

jenž by s nejživějším zájmem nesledoval den za dnem vše, co předem osudů národa 

Českého v jeho vlastní zemi se týká. Jsme my Čechové již od věkův zvyklí boji                

o zachování národnosti své. A proto změnili jsme směr listu svého.“ 386 Článek dále 

vysvětluje, že změnou je myšleno nahrazení týdeníku Šumavan dvěma čtrnáctideníky: 

Úhlavanem a Šumavanem. Díky těmto dvěma listům se redaktoři budou moci věnovat 

politickým událostem v našem království a bojovat proti nepříteli. Redakce vysvětluje 

čtenářům, že rozhodně nebude svými řádky zasahovat do střetů jednotlivých politických 

stran, ale bude je sledovat a podporovat myšlenky, které si i čtrnáctideníky vytkly za 

svůj cíl. Jelikož oba listy budou působit na národnostním rozhraní, zůstane jednou 

z největších snah listů poskytovat podporu těm obyvatelům, kteří žijí v těsné blízkosti 
                                                 
383 Redakce. Ctěnému odběratelstvu a čtenářstvu Šumavana. Šumavan. 10. 1. 1891, roč. 24, č. 1, str. 1. 
384 Šumavan. 10. 1. 191, roč. 24, č. 1, str. 2 – 4.  
385Michiganská universita v Ann Arboru. Šumavan. 7. 2. 1891, roč. 24, č. 5, str. 39 – 40. 
386

 Vydavatelstvo. Svým odběratelům a čtenářům! Úhlavan, 16. 2. 1891, roč. 1, č. 1., str. 1. 
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našich nepřátel. Přitom se ale budou listy dále věnovat celému Pošumaví. Tak Úhlavan 

v úvodu vysvětlit nastoupenou cestu a za tím účelem vyzval všechny své příznivce         

o morální i hmotnou podporu.  

Úhlavan se tedy měl střídat se Šumavanem. Úhlavan vycházel druhou a čtvrtou 

sobotu v měsíci stále o čtvrté hodině odpolední. Zbylé soboty v měsíci vycházel již     

24. ročník Šumavana. Oba časopisy vycházely samozřejmě se stejným cílem. Číslování 

stránek jednotlivých čísel obou časopisů na sebe navazovalo. Každé nové číslo tedy 

nezačínalo stranou jedna, ale číselně navazovalo na poslední stranu předchozího čísla. 

Čísla Šumavana navazovala na sebe, Úhlavan si vedl svoji číselnou řadu.  

Oba časopisy až na název vypadaly stejně a přinášely stejné rubriky. Rozsah 

časopisů se pohyboval nepravidelně mezi 8 – 12 listy jednoho čísla. Nová politická část 

zabírala vždy první strany časopisů, na které navazovaly rubriky „starého Šumavana“. 

Titulní stranu vždy zabíral rozsáhlý článek s přesahem na stranu druhou, většinou 

nepodepsaný, zaměřený na celostátní dění (dění v Praze, počiny významných osobností, 

vzpomínky na významné události a osobnosti našich dějin, atd.). Následovala rubrika 

Zprávy politické přinášející delší či kratší zprávy politického obsahu nejen z Čech 

(záznamy schůzí z poslanecké sněmovny, volby, jednání říšské sněmovny ve Vídni 

atd.). Dále pokračovaly oba časopisy v nezměněné podobě a přinášely věrným čtenářům 

již známé rubriky: Místní a denní zprávy, Feuilleton, Dopisy, Směs, Literaturu (od        

2. ročníku Úhlavana a 25. ročníku Šumavana nazvanou jako Písemnictví), Věstník ze 

Sušice a okolí, Ohlášení, Vyhlášky a samozřejmě inzerce na posledních stranách 

časopisů. Cena byla taktéž samozřejmě shodná pro oba listy. „Na oba listy předplácí se 

bez poštovní zásylky čtvrtletně 1 zl., půlletně 2 zl., celoročně 4 zl. S poštovní zásylkou 

čtvrtletně 1 z. 15 kr., půlletně 2 zl. 30 kr., celoročně 4 zl. 60 kr.. Za donášku do domu 

platí se čtvrtletně 10 kr.“ 387 

Politické zaměření obou listů upadá s rokem 1892. Druhý ročník Úhlavana ještě 

v prvním čísle ze dne 9. ledna 1892 přináší na třetí straně rubriku Zprávy politické, 

která obsahuje jen dvě zprávy. Je to však vydání poslední. Následující vydání jak 

Šumavana, tak Úhlavana jsou již bez této rubriky a celkově se přestávají ukazovat 

politické články. První stránky opět plní události a záležitosti klatovského života, 

povídky či fejetony. Sem tam se potom objeví samostatný článek věnovaný politickému 

dění celonárodního rozsahu.  

                                                 
387

 Šumavan, 2. 1. 1892, roč. 25, č. 1., str. 1. 
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3.6 Smrt Maxmiliána Čermáka s sebou přináší konec Úhlavana 
Politického života si Šumavan a Úhlavan dlouho neužily. Se smrtí Maxmiliána 

Čermáka končí i politické snahy týdeníku. Prozatím. V této době nebylo nikoho, kdo 

chtěl na sebe brát takové riziko. Vydávání Úhlavana bylo zastaveno, jeho poslední číslo 

vyšlo 22. října 1892. Toto 20. číslo druhého ročníku Úhlavana věnovalo první dvě 

strany životu a práci svého zesnulého majitele a vydavatele Maxmiliána Čermáka. Na 

straně 191 v rubrice Místní a denní zprávy přináší „Ohlášení týkající se změn nastalých 

úmrtím Čermáka“.  

Věčný odchod zakladatele a redaktora listu s sebou samozřejmě přineslo změny 

ve vedoucí pozici redakce (potažmo tiskárny). „Redakci tohoto čísla Úhlavana převzal 

p. Ludvík Král. Spolu dále oznamujeme, že tímto číslem časopis Úhlavan přestává 

vycházeti a že na příště vydávati budeme pouze jediný časopis, týdenník Šumavan, téhož 

směru, jakýž pěstoval před dvěma roky.“ 388 Nejbližšího následujícího vydání již jen 

týdeníku Šumavan se zájemci dočkají v sobotu 5. listopadu 1892.  

Veškeré změny musely být také oznámeny příslušným úřadům, což dokládá 

dopis určený státnímu zastupitelství v Plzni ze dne 23. října 1982, ve kterém byly 

oznámeny jak změny ve vlastnictví podniků po smrti Maxmiliána Čermáka, tak bylo 

nastíněno ubírání se týdeníku Šumavan. „Slavné čes. král. státní zastupitelství v Plzni. 

Odvolávajíce obě podání učiněná dne 14. t. m. st. zastupitelství o změně vydavatelstva, 

nakladatelstva a redakce čtrnáctidenníku časopisů Šumavan a Úhlavan v Klatovech, 

vyvolané úmrtím dřívějšího vydavatele, nakladatele a redaktora p. Maxmiliána 

Čermáka, uctivě oznamujeme na základě §10. zákona tiskového ze dne 17. 12. 1862 

následující.“ 389 V jednotlivých bodech byly popsány všechny důležité změny. První bod 

přinesl informaci o zániku čtrnáctidenního časopisu Úhlavan, jehož poslední číslo vyšlo 

22. října 1892. V druhém bodě je vysvětleno, že Šumavan se počínaje dnem 5. listopadu 

1892 vrací ke své původní týdenní periodicitě. Po smrti Čermáka bude nakladatelem, 

vydavatelem a redaktorem týdeníku Ludvík J. Král. Šumavan se bude tisknout 

v tiskárně u vdovy po Maxmiliánu Čermákovi.  

Týdeník se vrací k zábavnému a poučenému obsahu (vypouští tedy jakýkoliv 

obsah politický). Celý obsah listu bude rozdělen do několika částí: zábavná (povídky, 

novely, básně), poučná (pojednání z různých vědních oborů a tematicky různé zprávy 

z našeho kraje), fejeton (články humoristické a satirické vztahující se k pošumavské 

                                                 
388 Redakce. Ohlášení. Úhlavan, 22. 10. 1892, roč. 2, č. 20, str. 191 – 192. 
389 Dopis. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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krajině), zprávy a dopisy, inzeráty. „Týdenník Šumavan vycházeti bude každou sobotu 

ve formátu kvartovém nejméně     o 4, nejvíce o 8 listech, což odvíjeti se bude množstvím 

pro každé číslo uchystané látky, zvláště inzerátů. K týdenníku Šumavanu přikládána 

bude v nepravidelných obdobích zvláštní příloha splývající v jedno s příslušným číslem, 

kteráž výhradně přinášeti bude oznámení a kritické posudky spisů a kněh redakci 

k účelu tomu zaslaných.“ 390 Autor oznámení na konci dopisu uvádí, že stejné sdělení 

bylo podáno taktéž c. k. okresnímu hejtmanství v Klatovech a státní zastupitelství žádá, 

aby toto oznámení vzalo na úřední vědomí.  

Poslední číslo čtrnáctideníku Šumavan vyšlo 29. října 1892. V rubrice Místní a 

denní zprávy přinesl list „Oznámení“: „Toto číslo Šumavana dostává se p. t. pánům 

odběratelům za ono, jež za příčinou úmrtí vydavatele a redaktora tohoto časopisu 

nemohlo vydáno býti dne 15. t. m. Tímto číslem přestává zároveň Šumavan vycházeti 

jako čtrnáctidenník a vydáván bude, sobotou 5. listopadu t. r. počínajíc, jako týdenník, 

čímž se ročník opětně o 4 čísla rozmnoží.“391 Šumavan se tedy vrátil k periodicitě a 

podobě, v jaké vycházel před svou politickou existencí. „Co se programu týdenníku 

Šumavana týká, sdělujeme, že bude Šumavan pečovati jako dříve o všeliké zájmy krajiny 

Pošumavské, zvláště Klatovské, s vyloučením veškerých záležitostí politických.“ 392 Jak 

redakce Šumavana slíbila, tak činila. Noviny zůstaly listem nepolitickým.  

Fakt, že by se redakce k politice ráda vyjadřovala, dokládá úvodní článek 

v prvním čísle třicátého ročníku. „Šumavan zůstane jako dosud (přes mnohé svůdné 

hlasy) listem nepolitickým. Beztoho politiku pěstovati jest těžko a, jak z denních 

zkušeností zřejmo, v jisté míře bezvýsledno, ba i často neprospěšno. Přední místo 

zaujalo novodobé heslo: působiti k mravnímu a s ním souvisejícímu hmotnému 

povznesení českého lidu. Toto heslo dnes veřejně provolává za své, dodávaje, že chce a 

bude dle něho jednati.“ 393 V tomto úvodním slově vydavatelstva je zřejmé, že si redakce 

ve svých hlavách stále pohrává s politickou otázkou. Není potom divu, že se redakce 

brzy odhodlala k činům.  

Po necelých pěti letech opět došel úřadům (C. k. státnímu zastupitelství v Plzni a 

C. k. okresnímu hejtmanství v Klatovech) další dopis psaný dne 27. února 1897 

tehdejším odpovědným redaktorem Ludvíkem Králem, v němž se odvolával na 

prohlášení zaslané úřadům v říjnu roku 1892 a znovu oznamuje politické zaměření. 
                                                 
390 Dopis. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
391 Redakce. Oznámení. Šumavan. 29. 10. 1892, roč. 25, č. 20, str. 196. 
392 Tamtéž. 
393 Redakce. Vstupujeme do 30. ročníku Šumavana. Šumavan. 2. 1. 1897, roč. 30, č. 1, str. 1. 
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Podle tehdejších zákonů nemohl být Šumavan komplexně listem politickým, ale 

vymezil si alespoň svoji politickou část. „Odvolávajíce se na podání naše ze dne 23. X. 

1892 o vydávání nepolitického týdenníku Šumavan oznamujeme tímto, že počínajíce 

dnem 6. března 1897 rozšiřujeme dosavadní program tohoto týdenníku také o část 

politickou.“ 394 

K takovému činu ho pravděpodobně přivedlo i to, že Šumavan zůstal od 

poloviny února jediným listem vycházejícím v Klatovech. Chtěl tedy čtenářům přinášet 

kompletní zpravodajství. Čtenáři a odběratelé byli o přicházející změně informováni 

přímo v časopisu v rubrice Místní a denní zprávy dne 6. března 1897. „Šumavan jest od 

15. února 1897 opět jediným v Klatovech vycházejícím časopisem, neboť neodvislý 

časopis, p. Václ. Petrželkova Mladá Šumava, po vydání 11ti čísel opět přestal vycházeti. 

Aby v nynější době politického ruchu nebyly Klatovy bez listu, v němž by také                

o důležitých věcech s politikou souvisících mohlo býti upřímně promluveno, rozšířili 

jsme dosavadní program Šumavana též o část politickou.“ 395 Ve stejné době probíhaly 

volby poslanců do říšské rady v okresech. Přední strany následujících vydání Šumavana 

tudíž plnily informace týkající se právě probíhajících voleb. Nepravidelně se v listu 

začala objevovat rubrika Zprávy politické přinášející v krátkých zprávách souhrn 

politických událostí. Umístěna byla na druhou stranu novin. Vycházela spíše tehdy, 

pokud Šumavan neměl nějaký samostatný delší článek politického zaměření. Stejně 

jako tomu dříve, přinášel Šumavan zprávy z jednání zastupitelstva města.    

Šumavan v té době ale neměl na stálo redaktora, který by se politické části mohl 

věnovat a měl k tomu odvahu. Psát do politické části stále mohlo přinášet nepříjemnosti, 

minimálně ze strany těch, kterých se články týkaly. Od roku 1898 se funkce politického 

zpravodaje ujímá sám Otakar Čermák. „V Šumavanu objevovaly se referáty 

z politických schůzí, referáty divadelní a další podepsané značkou O. Č., –ar, mák a 

nebo i nepodepsané. Otakar Čermák politické schůze navštěvoval a v listě o nich 

čtenáře zpravoval. Činil ten úkol svědomitě bez pohledu na to, že to mnohdy nebylo 

rozhodujícím činitelům v obci po vůli .“ 396 Během roku 1898 napsal jako politický 

zpravodaj pro Šumavan články jako například „Důvěrná schůze národní strany sociální 

v Klatovech“ (Šumavan, 2. 7. 1898, roč. 31, č. 27, str. 3 – 4) nebo „Veřejná schůze lidu 

v Klatovech“ (Šumavan. 12. 11. 1898, roč. 31, č. 46, str. 1 – 2).  
                                                 
394 Dopis. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
395 Redakce. Oznámení. Šumavan. 6. 3. 1897, roč. 30, č. 10, str. 1 – 2. 
396 Čermák, Otakar. Šedesát let Šumavana. Klatovy: Knihtiskárna Ot. Čermáka, 1928. Str. 9. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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Zhodnocení, jak se na svoje občasné politické zpravodajství dívá redakce, 

přináší sám Šumavan v rubrice Politické zprávy. „Neradi zanášíme do sloupců různá 

mudrování politická, ponechávajíce to usuzování o situacích politických, o mínění 

různých těch šplhavců politických a p. listům založeným k dělání politického mínění, 

osobním listům krajinských předáků a placeným jednatelům politických stran. 

Nehrajeme si také nikdy na list politický.“ 397 Pokud se Šumavan rozhodl do obsahu 

zařadit nějakou zprávu z politiky, činí to z důvodu, že si události zaslouží, aby se o ní 

dozvěděly široké kruhy obyvatelstva. Uvolnění politického zpravodajství přinesl až rok 

1899 a nový tiskový zákon. Díky němu se Šumavan mohl stát znovu listem politickým. 

Politické úvahy začal do listu psát redaktor Patrik Blažek, který „k Šumavanu přilnul 

z dob svého vojenského působení v Klatovech v letech 1873 – 1884 a stal se důvěrným 

přítelem Max. Čermáka“. 398  

3.7 Šumavan pod vedením Otakara Čermáka 
Od Ludvíka Krále převzal vedení Šumavanu sám Otakar Čermák 22. září 1900 a 

zůstal ve své funkci až do své smrti v roce 1939. Mladý odpovědný redaktor pozitivně 

zasáhl do vedení listu, když si kolem sebe vytvořil okruh nových spolupracovníků. 

Potřeba bylo hlavně těch píšících do politických rubrik, když se Šumavan mohl od roku 

1899 věnovat politice, aniž by porušoval zákon. Politickými zpravodaji se stali Josef 

Pachmayer a Václav Prunar, který ze své funkce sledoval dění v Praze.399 Pro Věstník 

československých novinářů z roku 1931 napsal Otakar Čermák článek, ve kterém 

vzpomíná na situaci před a během válečných let a zmiňuje se zde o práci Josefa 

Pachmayera: „Pražským dopisovatelem Šumavana byl tehda redaktor Josef Pachmayer, 

jehož břidké, nenávistí proti vládě vídeňské a Habsburkům prosycené politické články 

jasně vyjadřovaly, že český národ chce býti ve své zemi svým vlastním pánem, že od 

požadavku dobytí své národní samostatnosti neustoupí a že neuznání těchto požadavků 

českého národa znamená zhroucení Rakouska.“ 400  

                                                 
397Redakce. Zprávy. Šumavan. 21. 1. 1899, roč. 32, č. 3, str. 1. 
398 Kalendář knihtiskárny Ot. Čermáka a redakce Šumavana v Klatovech, str. 41 – 42. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
399 „Josef Pachmayer byl tehdy redaktorem Národních listů a pozdější zemský a říšský poslanec Václav 
Prunar působil v Praze jako tajemník Ústřední matice školské.“  (Kalendář knihtiskárny Ot. Čermáka a 
redakce Šumavana v Klatovech, str. 43. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond 
osobní archiv, složka Čermák). 
400 Čermák, Otakar. Moje vzpomínky na slavné chvíle našeho národního osvobození. Věstník 
československých novinářů, 1931, roč. 5, č. 8, s. 180. 
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Jak jsme již zmiňovali dříve, Otakar Čermák dále docházel na schůze obecního 

zastupitelstva Klatov, na politické schůze a přinášel o tom podrobné články včetně 

kritických připomínek. Sám Čermák o sobě napsal: „Byl jsem před válkou nadšeným 

stoupencem a vyznavačem zásad státoprávně pokrokových a zúčastňoval jsem se horlivě 

všech akcí, které měly v lidu českém povzbudit státoprávní cítění, posílit jeho víru v naší 

státní samostatnost a šířit nenávist k Rakousku, habsburské dynastii atd.“ 401 Činnost 

Šumavana a jeho redaktorů nacházela dobré ohlasy u čtenářů, ale popuzovala politické 

činitele a úřady, aby znepříjemňovaly jak Šumavanu, tak samotnému Čermákovi život. 

„Státní úřady pronásledovaly redaktora těžkými persekucemi, konfiskovaly téměř každé 

číslo, poháněly jej před soudy, prováděly domovní prohlídky a činily všemožné, aby jej 

potrestaly za to, že nebyl vyznavačem vládní politiky a že přísně káral i provokativní 

vystupování důstojníků tehdejšího 14. dragounského pluku a provokativní němčení 

klatovských židů.“ 402  

Do celé už tak pro Šumavana a Čermáka těžké situace přišel rok 1914 a blížící 

se válka. Na přelomu let 1913 a 1914 probíhala dělnická stávka, která postihla i 

Čermákovu tiskárnu. V již tradičním úvodním slovu prvého čísla Šumavana roku 1914 

proto upozorňuje redakce, že možná nebude schopna vydávat Šumavan v plném 

rozsahu. „Pro počátek ovšem musí nám býti prominuto, pakliže v stávající stávce 

personálu knihtiskárenského vydávati budeme číslo v rozměrech menších. Nelze 

z technických důvodů umístiti v listě vše, co bychom rádi čtenářstvu sdělili, ač i tu snaha 

naše bude co nejlepší.“ 403 Obsah Šumavana se proměnil. Ve zhoršující se politické 

situaci, nadcházejících konfliktech a hrozící válce bylo pochopitelné, že se Šumavan 

věnoval primárně těmto důležitým informacím, které v té době samozřejmě i nejvíce 

zajímaly čtenáře. Šumavan v tom směru činil, co bylo v jeho silách. Přesto se začaly 

v některých vydáních objevovat bílá místa po cenzurou zabavených nevhodných 

částech článků popuzující tehdejší vládnoucí moc.  

Dne 26. července 1914 byla mobilizace, o dva dny později byla vypovězena 

válka Srbsku, ze které vzešla válka světová. Protože Šumavan byl vždy pohotový, 

připravoval v polovině roku 1914 zvláštní vydání, kterými informoval o probíhajících 

událostech: sarajevský atentát, válečný stav se Srbskem, vypovězení války a válku 

                                                 
401 Čermák, Otakar. Moje vzpomínky na slavné chvíle našeho národního osvobození. Věstník 
československých novinářů, 1931, roč. 5, č. 8., str. 180. 
402 Čermák, Otakar. Šedesát let Šumavana. Klatovy: Knihtiskárna Ot. Čermáka, 1928. Str. 9. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
403 Redakce. Našim příznivcům! Šumavan. 3. 1. 1914, roč. 47, č. 1, str. 1. 
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rusko-německou. Dlouho na sebe ale nenechala čekat upozornění a zákazy, která šla 

ruku v ruce s válečnou situací a snahou kontrolovat obsah informací, jaký se ke 

čtenářům dostával. Hned v prvních dnech rakouské války se Srbskem dostala redakce 

dvě upozornění. „První upozornění obdržela redakce dne 28. července 1914 od 

okresního hejtmanství a týkalo se otiskování zpráv obsahu srbofilského.“ 404 Druhé 

upozornění bylo hned z následujícího dne 29. července 1914. C. k. okresní hejtmanství 

v Klatovech podepsané C. k. okresním hejtmanem Vysokým zaslalo pod číslem 469 

upozornění adresované redaktoru časopisu Šumavan, které se týkalo zpráv vojenského 

obsahu „Uveřejňování rozsahu mobilizace, o síle mobilizovaných vojsk, o dopravování 

a pohybech těchž jakož i o všech jiných vojenských opatřeních v nejširším smyslu jest 

bezpodmínečně zakázáno. Upozorňuji na toto jakož i na nebezpečí zabavení a 

případného zastavení časopisu v případě neuposlechnutí tohoto zákazu.“ 405  

Upozornění dolehla na rozsah Šumavana. Nejbližší číslo vyšlo s tučně 

vyznačeným provoláním ke čtenářům, ve kterém redakce prosí čtenáře za prominutí, 

jelikož číslo, které drží v rukou, není tak obsáhlé. „Informovali jsme čtenáře své             

o mimořádných válečných událostech ve zvláštních vydáních a nových zpráv pro 

mimořádné poměry nelze nám přinášeti. Omezujeme obsah dnešního čísla na sdělení 

nejnutnější a slibujeme, že jakmile nastanou poměry normální, nahradíme čtenářům, oč 

v poměrech nynějších byli zkráceni.“ 406 To rozhodně nebylo vše. Byl to spíše začátek, 

začátek konce.  

Pouze několik dní od posledního omezení zakázalo státní návladnictví v Plzni 

ode dne 4. srpna 1914 všechna zvláštní vydání. „Čísla Šumavana 32, 33 a 34 ročníku 47 

byla na několika místech konfiskována. Dne 16. srpna 1914 byl pak dodatečně zabaven 

na čtyřech místech článek Království srbské, jehož první část byla ve 32. čísle z 8. srpna 

1914 otištěna z vědecké brožurky univ. prof. dr Jiřího Daneše.“ 407 Přes veškeré 

výhružky Šumavan dál plnil svoji funkci a přinášel čtenářům informace o probíhajících 

událostech. Přišly ale dny horší. „Redaktor Čermák byl 20. srpna zavolán na okres. 

                                                 
404
Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 67. Archiv 

Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
405 Dopis Šumavanu ze dne 29. 7. 1914. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond 
osobní archiv, složka Čermák. 
406 Redakce. Velectěnému čtenářstvu! Šumavan. 1. 8. 1914, roč. 47, č. 31, str. 1.  
407
Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 67. Archiv 

Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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hejtmanství, kde s ním sepsán protokol.“ 408 Na základě tohoto jednání potom obdržel 

Čermák od C. k. okresního hejtmanství v Klatovech zastupovaném c. k. okresním 

hejtmanem Vysokým vyrozumění č. 732 z právě onoho dne 20. srpna 1914. „ U vyřízení 

protokolu dnešního dne ve příčině uveřejňování zpráv a otisků z cizích publikací a revue 

v period. polit. listu Šumavan sepsaného udílí c. k. okr. hejtmanství písemně přísnou 

výstrahu s podotknutím, že vydávání listu Šumavana okamžitě bude zastaveno, pak-li 

nebude časopis přinášeti články obsahu loyálního.“ 409 Následně byl zase Otakar Čermák 

zavolán na místní vojenské velitelství, kde „ tehdejší všemocný major Spullak zle se na 

něj obořil, že Šumavan nepíše v duchu loyálním a upozornil jej na následky z toho 

plynoucí.“ 410 Čermák během srpna chodil z jednoho úřadu na druhý, byly mu zasílány 

pro Šumavan další a další výstrahy a i přímo jemu hrozily žaloby. Ty na sebe nenechaly 

dlouho čekat. Proti Otakaru Čermákovi bylo zahájeno trestní řízení za zločin rušení 

veřejného pokoje. V souvislosti s tím byla u Čermáka nařízená domovní prohlídka. 

„Rozkazem c. k. okr. soudu v Klatovech, odd. V. z 25. sprna 1914 (Hs332/14-1) byla 

soudcem p. Trostem provedena domovní prohlídka k návrhu vojenského zastupitelství c. 

k. vojenského velitelství v Praze pro případ, že se obviněný bude zdráhati dobrovolně 

vydati žádaný rukopis dle § 139 tr. ř. za účelem nalezení rukopisu článku uveřejněného 

v časopise Šumavan ze dne 8. Srpna 1914 č. 32 pod názvem Království srbské.“ 411  

Čtyři dny po prohlídce přišel konec Šumavana. Poslední číslo, které redakce 

Šumavana vydala, bylo číslo 34 ze dne 22. srpna 1914. Na šesti stranách přineslo články      

„K situaci na bojištích“, „Před výbuchem na Balkáně“, „Přehled válečných událostí“, 

„Před sto lety“ a pokračuje obvyklou rubrikou Místní a denní zprávy, záznam ze „62. 

schůze rady král. m. Klatov v sekci Naše samospráva“.412 Otakar Čermák vzpomíná na 

událost ve svém článku pro Věstník československých novinářů a uvádí jména těch, 

kteří podle něj stáli za zrušením Šumavana. „Vydávání Šumavana bylo výměrem 

okresního hejtmanství 29. srpna 1914 úředně zastaveno. Odzvonili mu umíráčkem 

tehdejší klatovský okr. hejtman Jaromír Vysoký, tehdejší velitel klatovské dragounské 

posádky major Spullak a aktivovaný záložní rytmistr kníže Jan Swarzenberg, jenž se 

                                                 
408 Čermák, Vratislav. Válečné vzpomínky klatovské. Šumavan za války světové. Šumavan. 30. 8. 1924, 
roč. 56, č. 69, str. 2. 
409 Dopis Šumavanu ze dne 20. 8. 1914. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond 
osobní archiv, složka Čermák. 
410 Čermák, Vratislav. Válečné vzpomínky klatovské. Šumavan za války světové Šumavan. 30. 8. 1924, 
roč. 56, č. 69, str. 2. 
411 Tamtéž 
412 Šumavan. 22. 8. 1914, roč. 47, č. 34, str. 1 – 5. 
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nejvíce rozčiloval, že Šumavan projevuje sympatie malému srbskému národu, jemuž 

Rakousko vypovědělo válku.“ 413 Vratislav Čermák zase ve svém vzpomínkovém článku 

zmiňuje řádky, které znamenaly konec šumavského listu. Otakar Čermák totiž 

neuposlechl výstrahy z 20. srpna 1914 a dál psal podle svého svědomí a ne podle 

nařízení. „Nález hejtmanství klatovského č. 838 praes praví: „Jak z obsahu č. 35 

Šumavana, dnešního dne censuře předloženého jest zřejmo, není této výstrahy vůbec 

dbáno; obsah různých článků má tendenci, kteráž s myšlením obyvatelstva dnešní doby 

jest v odporu a k uklidnění nijak přispěti nemůže.“414 Zmiňované číslo 35 klatovského 

Šumavana se již ke čtenářům nikdy nedostalo.  

Otakar Čermák se nechtěl vzdávat a pokusil se jen pár dní po zastavení 

Šumavana o jeho obnovu pod vedením redakce zemského a říšského poslance Václava 

Prunara. Žádost však byla úřady zamítnuta, což dokumentuje dopis zaslaný Václavu 

Prunarovi dne 7. září 1914. Dopis opět pochází z pera c. k. okresního hejtmana 

Vysokého a nese číslo 912. „Oznámení Vaše dne 2. t. m. ve smyslu §10 zákona o tisku 

ze dne 17/12 162 čís. 6 říš. zák. ex 1863 u zdejšího úřadu podané, že počnete dnem      

12. září 1914 vždy v sobotu o 5. hod. odpoledne vydávati týdenník Nový Šumavan, který 

přinášeti bude články politické, národohospodářské, kulturní, sociální, časové přehledy 

a místní a denní zprávy, jehož zodpovědným redaktorem sám budete, c. k. okresní 

hejtmanství v Klatovech zakazuje.“ 415  

Zakázání vydávání Šumavana a následný pokus o rychlé vzkříšení v podobě 

Nového Šumavana v té době znamenalo prohru a jisté poškození knihtiskárny. Svým 

počínám a neústupností neměly listy v té době za daných podmínek jinou budoucnost 

než zákaz. Válku přeživší listy se musely podrobit diktátu úřadů a cenzuře a otiskovat 

pouze články s provládními stanovisky. To nebylo cílem Šumavana a celé redakce, 

proto mohou být hrdí, že bojovali do konce za svoje přesvědčení v duchu českého 

vlastenectví. Že zákaz vydávat časopis nebyl tím konečným pro Otakara Čermáka a 

jeho rodinu, jsme si mohli přečíst v předcházející kapitole. 

 

 

                                                 
413 Čermák, Otakar. Moje vzpomínky na slavné chvíle našeho národního osvobození. Věstník 
československých novinářů, 1931, roč. 5, č. 8, str. 180. 
414

 Čermák, Vratislav. Válečné vzpomínky klatovské. Šumavan za války světové Šumavan. 30. 8. 1924, 
roč. 56, č. 69, str. 2. 
415 Dopis zaslaný Václavu Prunarovi dne 7. 9. 1914. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše 
v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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4  Šumavan a jeho vývoj po válce a vývoj v letech 1918 – 1941 
Rok 1918 přinesl jednu důležitou změnu: konec války, zánik Rakousko-Uherska, 

národní samostatnost pro naši zemi – vznik Československé republiky - a s tím spojený 

návrat do normálního života. To, že se uvolnily poměry, zmizel strach z válečné 

atmosféry a postupný návrat k normálnímu každodennímu životu, znamenalo i návrat 

k další práci pro knihtiskárnu Otakara Čermáka a samozřejmě Šumavana.  

4.1 Obnovení Šumavana v roce 1918 
Už na konci května 1918 psal Čermák z vojny v dopise domů: „Já, vrátím-li se 

živ a zdráv, nastoupím dobře promyšlenou cestu a po té půjdu dál. Spoléhám, že si vše 

co nejlépe vybuduji. Věřím v jádro lidu našeho a s tím budu jednat.“ 416 Otakar se 

z vojny vrátil živ a zdráv. Poslední válečné dny trávil na dovolené doma u své rodiny. 

Dovolená se mu díky událostem, které vyvrcholily 28. října 1918, prodloužila na 

neurčito, a mohl tak dostát slovům napsaným v dopisu. Ihned se vrhnul do práce 

v knihtiskárně, která přežila válku v celkem dobrém stavu. Tiskárna v prvních dvou 

válečných rocích ještě vydala několik děl díky dostatečným zásobám papíru po 

zastaveném Šumavanu. V dalších letech se o tiskárnu starali po stránce obchodní na 

vojnu neodvedení členové Čermákovy rodiny a zaměstnanci (Vratislav Čermák, Roman 

Vacovský, Jan Tarantík). Otakar Čermák samozřejmě taktéž intenzivně pracoval na 

znovuobnovení a zdokonalení vydávání Šumavana. „Radost, která všechny české lidi 

ovládala z dosažené národní svobody a osvobození národa československého z jařma 

rakouského, posilovala i jeho ve víře, že najde pochopení v lidu šumavském a 

v obyvatelstvu našeho města a že obnovení Šumavana radostně bude uvítáno.“ 417 

V tomto ohledu ho určitě nedostihlo zklamání.  

Čermákovi určitě přišly vhod i změny, které proběhly mezi politickými 

stranami. Přinášely totiž vyhlídky na lepší pracovní podmínky pro Šumavana. 

„Sloučením stran národně-svobodomyslné, státoprávně-pokrokové a realistické ocitl 

jsem se v jednom politickém táboře s těmi, s nimiž dříve utkával jsem se v boji. Staré 

věci a nepřátelství byly zapomenuty.“ 418 Politická situace, duševní i fyzická svoboda, 

úřady – to vše nebránilo tomu, aby začal znovu vycházet pošumavský list. Přesto se 

                                                 
416

 Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. Str. 71. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
417 Kalendář knihtiskárny Ot. Čermáka a redakce Šumavana v Klatovech, str. 47.  Archiv Vlastivědného 
muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
418 Čermák, Otakar. Šedesát let Šumavana. Klatovy: Knihtiskárna Ot. Čermáka, 1928. Str. 13. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
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vyskytl poměrně závažný problém, který brzdil plány se znovuobnovením Šumavana. 

Tím problémem byl nedostatek papíru. Zásoby papíru, které zůstaly po zastavení 

Šumavana v roce 1914, využila tiskárna pro jiné zakázky a v době válečné tím šetřila 

peníze. Nedostatek papíru ale nezmizel a řešení problému se pro tiskárnu posunulo jen   

o pár let dál. Papír nebyl, případně stál moc peněz a ty též nebyly. „Ale i tu našel jsem 

přítele, který přinesl velkou peněžní půjčku a umožnil mi opětovné vydávání 

Šumavana.“ 419  

První číslo vyšlo 16. listopadu 1918. Šumavan, demokratický list pro zájmy 

Pošumaví, tentokrát začal vycházet dvakrát v týdnu: ve středu a v sobotu. Šumavan se 

stal „nezávislým listem národnědemokratickým. Slouží straně dobrovolně, z lásky 

k národnímu programu strany a z lásky k národu a republice. Nemáme za to od strany 

ani koho jiného ani haléře podpory a ponecháváme si právo kritiky i činů vlastní strany 

a to je jistě nejsprávnější úkol novináře.“ 420  

4.2 První číslo Šumavana po čtyřletém odmlčení 
Ještě jednou neuškodí zmínit, že poprvé po čtyřech letech umlčení vyšel 

Šumavan dne 16. listopadu 1918 a byl označen jako 50. ročník. Důvod ke zvolení čísla 

50 je prozrazen ve zprávě „Slavíme jubileum“ zařazené v rubrice Různé zprávy. 

„Redakce si dovolila označiti ročník právě zahájený jako 50., ač následkem 

nedobrovolné přestávky jím není. Budiž však odpuštěna tato nesprávnost proto, že 

skutečně jest tomu letos 50 let, co Šumavan byl založen.“ 421 Čtenářům se dostaly do 

rukou noviny o osmi stranách, z nichž sedm zabíral text, a poslední stranu zaplnila již 

tradičně inzerce. Na jednu stranu není divu, že číslo vyšlo poměrně obsáhlé. Po čtyřleté 

pauze byl dostatek energie pro psaní a hlavně proběhla událost, která si zasloužila 

veškerý možný prostor. Několik článků tohoto prvního vydání sepsal sám odpovědný 

redaktor listu Otakar Čermák. O další články opěvující národní svobodu, obnovení 

Šumavana a zdůrazňující důležitý historický mezník pro naši zemi se postaraly 

nejvýznamnější osobnosti s listem spolupracující: Josef Hais Týnecký422, Josef 

Pachmayer423 nebo Václav Prunar.  

                                                 
419

 Čermák, Otakar. Šedesát let Šumavana. Klatovy: Knihtiskárna Ot. Čermáka, 1928. Str. 13. Archiv 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
420 Tamtéž. 
421
Čermák, Otakar. Slavíme jubileum. Šumavan. 23. 11. 1918, roč. 50, č. 3, str. 4. 

422 „Josef Hais-Týnecký: romanopisec, povídkář, básník píšící též pro děti, autor divadelních děl, novinář. 
Narodil se 2. března 1885 v Klatovech. Od roku 1888, kdy se rozešli rodiče, vyrůstal u babičky v Týnci u 
Klatov. Vystudoval reálné gymnázium v Plzni, kde začal psát do regionálního tisku (Naše snahy, Plzeňské 
listy). Gymnázium opustil po absolvování septimy (1902) a pracoval v knihkupectví. Od roku 1905 
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V úvodním článku titulní strany „Po více jak čtyřletém násilném umlčení……..“ 

samozřejmě promluvil sám Otakar Čermák. Plný radosti z konce Rakouska, vzniku 

samostatného Československa a nové svobody vzpomíná časů minulých, které jsou již 

pryč a během nichž český národ neustal ve víře a boji za osvobození. „Hodina 

národního osvobození udeřila! Demokratická vlna světová probudila k novému životu 

národy domněle mrtvé a potlačované. V nové Evropě, která se rodí, není již místa pro 

Rakousko.“ 424 Čermák ve svém prvním poválečném článku neopomněl připomenout 

slova Františka Palackého „Byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm“. Po zániku 

velké říše Rakousko-Uherska musí náš národ znovu povstat a vzít osud své budoucnosti 

plně do svých rukou. Habsburská historie je jednou pro vždy za námi a po několika 

válečných letech musí naše země vykročit do nově nabyté svobody. V tomto článku 

nezapomíná Čermák zmínit, co přinesla válka společenskému a kulturnímu životu a 

jaké dopady měla na jeho řemeslo i jeho vlastní osud. Bylo rozpuštěno velké množství 

českých spolků a ty, které přežily, byly po celou dobu ohrožovány ve své existenci 

(Sokol, Matice, národní jednoty). Válka také přinesla krutý osud mnohým časopisům, 

které nepřijaly válečný diktát a snažily se postavit proti proudu. Byly zastaveny a ty, 

které směly či mohly nadále vycházet, byly vydány do rukou nemilosrdné cenzuře. 

Takový osud postihnul i Šumavana. Pod nepatrnou záminkou si úřady našly důvod pro 

jeho zastavení. V této souvislosti v článku Čermák znovu nahlas říká i jména těch, kteří 

stáli za rozhodnutími o zastavení Šumavana a kteří jeho samotného postavili před soud. 

„Rakušácká byrokracie representovaná okr. hejtmanem Jarom. Vysokým, známým 

potlačovatelem každého volnějšího hnutí a zpupná soldateska v čele s tehdejším 

majorem Spullackem, tehdejším aktivovaným záložním rytmistrem dragounským, 

panujícím knížetem Janem Nepomukem ze Schwarzenberga a do české společnosti jen 

za účelem špiclovským stále se vtírajícím hejtmanem Schmereckem, odzvonili Šumavanu 
                                                                                                                                               
působil v Praze v katolickém časopisu Vlast jako korektor a lokálkář, od r. 1910 přešel do redakce deníku 
Hlas národa, od 1917 působil v redakci agrárního deníku Večer, externě těž v redakci Lid. deníku. 1924 – 
45 pracoval v redakci deníku Národní politika. Od roku 1904 můžeme sledovat básnické pokusy 
v Šumavanu. Zemřel 24. dubna 1964 v Praze.“ (FORST, Vladimír - autorský a redakční kolektiv. Lexikon 
české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 2. díl/I (H – J). Praha: Academia, 1993. Str. 25 – 26.) 
423„ Josef Pachmayer se narodil dne 16. května 1864 v Dnešicích u Přeštic a zemřel v Praze dne 31. 
července 1928.  Byl novinář, spisovatel a dlouholetý úvodníkář Šumavana. Pachmayer byl žurnalistou 
krajně radikálních názorů, studoval na klatovském gymnáziu a ovládal několik světových řečí. Na dráhu 
novinářskou uveden byl Janem Nerudou, který odporučil jej dr. Jul. Grégrovi, jenž přijal jej do redakce 
Národních listů, kde Pachmayer setrval plných 27 let jako politický zpravodaj a úvodníkář. Odtud odešel 
do Samostatnosti a konečně působil v redakci Večera. Jeho činnost novinářská vynesla mu několik 
persekucí a několikaměsíční žalář. Jako spisovatel vydal několik svých prací, z nichž největšího rozšíření 
dostalo se sbírce politických epigramů To jsme to dopracovali a knize básní Písně zločincovy.“ (Před 
sedmdesáti pěti lety. Šumavan. 20. 5. 1939, roč. 71, č. 39, str. 3). 
424 Čermák, Otakar. Po více jak čtyřletém násilném umlčení. Šumavan. 16. 11. 1918, roč. 50, č. 1, str. 1. 
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umíráčkem a způsobili, že redaktor jeho dvakráte postaven před vojenský soud a 

odsouzen na devět měsíců do těžkého žaláře.“ 425  

Po letech mlčení hlásí se Šumavan opět k životu. Jelikož nemohl léta nic říci a 

nyní se opět probudil, bude v nové etapě sloužit lidem dokonce dvakrát týdně a 

nepřestane povzbuzovat a burcovat k činům směřujícím k lepší budoucnosti. „Bude 

větší naší povinností než kdy jindy v poctivé součinnosti se všemi vrstvami národa 

spolupracovati při zbudování počátků našeho života ve svobodném státě a budeme 

pracovati jak k odstranění všeho cizáctví, tak k největšímu duševnímu a hmotnému 

blahobytu pravému pokroku našeho lidu na základě ryzí demokracie.“ 426  

V prvním čísle byly otištěny dvě básně oslavující nabytou svobodu. Titulní 

stranu doplnila Anna Turková svou básní s názvem „Jsme volnosti děti!“. Na 

následující straně pokračuje již dlouholetý spolupracovník listu Josef Hais Týnecký 

s verši „Ó, bratři, sestry líbám…..pozdravuji Vás…..“. Pod verši Haise Týneckého 

otiskla redakce výňatek z dopisu, který zaslal Antonín Hajn, vůdce a předseda bývalé 

strany státoprávně pokrokové, v té době místopředseda Národního shromáždění a člen 

Národního výboru v Praze. Z dopisu napsaného 5. listopadu 1918 v Praze zde zmiňme 

alespoň úvodní část vítající obnovení Šumavana. Pisatel je upřímně rád, že se Čermák 

po návratu z vojny může znovu pustit do vydávání krajinského listu, a v duchu čisté 

pokrokové myšlenky tak sloužit celému Pošumaví. Hajn v dopise vyzdvihuje především 

nabytou svobodu slova a vyjadřování. Noviny opět mohou svobodně psát, aniž by se 

musely bát, že za své názory a postoje stanou před soudem. „Od pondělka 28. října 

můžeme volně psáti, volně mluviti, volně se shromažďovati; radost z toho je tím větší, že 

smíme a můžeme svobodně vyjadřovati právě ony názory a manifestovati ony city, jež 

bývaly pod érou habsburskou předmětem nejhrubšího útlaku a nejbezohlednějších 

persekucí.“ 427 Oslavnou část listu uzavírá Josef Pachmayer v článku „Stát z lidu a pro 

lid“, ve kterém oslavuje a velké díky směřuje všem, kteří vlastními silami bojovali za 

vznik naší samostatnosti, ať už nasazovali za hranicemi svůj život na bojištích, nebo 

doma neústupně a pevně prosazovali myšlenku českou. Celý článek vyjadřuje obšírněji 

myšlenku, která byla řečena již titulkem článku: zrodil se stát z lidu a pro lid.  

Následující strany dále popisují důležité děje odehrávající se v Klatovech a okolí 

v prvních dnech svobodné země: „Národní vláda ustavena“, „První dny Národní 
                                                 
425

 Čermák, Otakar. Po více jak čtyřletém násilném umlčení. Šumavan. 16. 11. 1918, roč. 50, č. 1, str. 1. 
426 Čermák, Otakar. Po více jak čtyřletém násilném umlčení. Šumavan. 16. 11. 1918, roč. 50, č. 1, str. 1. 
427 Hajn, Antonín. Zasloužený a neohrožený český bojovník za samostatnost českého národa Dr. Ant. 
Hajn, vítá obnovení Šumavana.  Šumavan. 16. 11. 1918, roč. 50, č. 1, str. 2. 
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svobody v Klatovech“, „Veřejná schůze rolnictva v Klatovech“, „Slavnostní přísaha 

československé posádky v Klatovech“. V článku „V pozdrav vracejícím se českým 

vojínům“ připomíná Otakar Čermák nelehkou cestu, kterou museli absolvovat vojáci 

vracející se z fronty za svými rodinami. Sám po necelé čtyři roky zažil odloučení od 

své. V článku také shrnuje, jak vojenská služba postihla Klatovany. Z Klatov muselo 

narukovat do války více jak dva tisíce mužů, kteří museli od svých rodin odejít do 

nejrůznějších koutů Evropy s nejistou vyhlídkou návratu zpět. Přeživší se nyní vracejí. 

„Jedni přicházejí z Ruska a Polska, jiní z Rumunska, jiné očekáváme z Balkánu, většina 

dostavuje se od hranic italských a že nějaký Klatovák dokonce z Francie nám 

přispěchá, nepochybujeme. Většinou jsou to hoši od 11. pěš. pluku z Gyuly, od 28. střel. 

pluku z Lince, ale i různých jiných výložek a odznaků vidíme teď v Klatovech. Vy všichni 

vítejte nám!“ 428  

V prvním čísle Šumavana přispívá i Václav Prunar, poslanec rozpuštěného 

sněmu král. Českého a rady říšské. V článku nadepsaném „Občané okresu klatovského, 

plánického a nepomuckého i míst menšinových v Pošumaví“ oslovuje občany a nabádá 

je k trpělivosti, jelikož přestože jsme dosáhli demokracie, některé změny nemohou 

proběhnout ze dne na den a zaslouží si určitý čas. Od občanů žádá, aby oznámili jména 

těch, od kterých jim bylo ublíženo, způsobeno křivdy či dalších přestupků – např.:       

„1. Kteří úředníci na bývalém rakouském okresním hejtmanství se hrubě chovali; velké 

stížnosti docházejí dosud hlavně na koncipistu Rádla, okresního tajemníka Horejce, 

popřípadě na dva jiné. 4. Kteří důstojníci a poddůstojníci kterékoli národnosti se 

chovali sprostě k vojákům nebo kradli.“429 Poslední část novin tvoří v prvním čísle 

z předchozích ročníků známá rubrika Různé zprávy, jejíž podobu nemusíme zde šíře 

popisovat, jelikož sám název dost napovídá.   

4.3 Spor Čermák a Vysokého na stránkách Šumavana 
V následujících dvou číslech listu vyšly články od Otakara Čermáka adresované, 

jak titulek říkal, „Panu Jaromíru Vysokému, místrodrž. radovi a přednostovi okres. 

hejtmanství, okresní politické správy Národního výboru v Klatovech“. V prvním článku 

Čermák reaguje na Vysokého otevřený list, „jejž dal jste zdarma po celém městě 

rozšířiti, na nároží vylepiti a jež ve staré loyalitě za výklady umístili i někteří klatovští 
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 Čermák, Otakar. V pozdrav vracejícím se českým vojínům. Šumavan. 16. 11. 1918, roč. 50, č. 1, str. 2 
– 3. 
429 Prunar, Václav. Občané okresu klatovského, plánického a nepomuckého i míst menšinových 
v Pošumaví. Šumavan. 16. 11. 1918, roč. 50, č. 1, str. 3. 
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obchodníci, dáváte mi příležitost k tomu, abych na veřejnost vynesl stížnosti, jež proti 

Vám se kupí a jež zdůrazňují nemohoucnost Vašeho setrvání v úřadě šéfa politické 

správy okresu klatovského.“430 V tomto článku, který vyšel ve středu 20. listopadu 1918 

na druhé straně Šumavana, popisuje Čermák příchod Vysokého do Klatov a jeho 

následnou politickou činnost v tomto okrese. Jako příklad vyjmenovává autor článku 

konkrétní případy lidí a spolků, kterým jeho konání uškodilo nebo bránilo v činnosti. 

Čermák uzavírá článek s tím, že pokračování této kauzy se všichni dočkají 

v následujícím sobotním vydání.  

Svého slibu dostál a v třetím čísle Šumavana pokračuje vyjádřením se 

k Vysokého obhajobě rozšířené otevřeným dopisem. „V minulém čísle nevyčerpal jsem 

úplně obsah Vašeho otevřeného listu, ale to, co jsem uvedl, stačí zajisté, aby veřejnost 

byla náležitě přesvědčena o tom, že jste byl vědomým potlačovatelem každého 

volnějšího hnutí.“431 Celý svůj článek tentokrát Čermák vztáhl už přímo na své osobní 

kontakty a konflikty s hejtmanem Vysokým. Popisuje zde události, které vedly 

k zastavení Šumavana a následně k Čermákovu vyslýchání, poslání na vojnu daleko od 

své rodiny a odsouzení na devět měsíců do žaláře v prosinci 1915. Z Čermákova 

pohledu za všemi událostmi stál právě Vysoký. Na konci svého komentáře 

k hejtmanovu prvnímu otevřenému listu je graficky třemi hvězdami oddělený odstavec, 

ve kterém Čermák zmiňuje, že se mu právě do rukou dostal další otevřený dopis od 

Vysokého, který už je plný lží. V jednom odstavci na konci dlouhého článku se Čermák 

obhajuje, že nikdy nemohl v dubnu 1914 uvést do protokolu souhlas s vydáváním 

článků loajálních (jak píše Vysoký ve svém dopisu), když do té doby vždy psal proti 

Rakousku a Vídni. Vysokého Čermák obviňuje: „Chcete jen svojí lží snížit mne v očích 

mého čtenářstva.“ 432  

Ve vydání Šumavana ze dne 23. listopadu pokračuje případ Vysoký dalším 

článkem na poslední čtvrté straně listu. Autorem článku, jenž je vlastně dopisem 

napsaným dne 19. listopadu 1918, je Václav Prunar. Autor adresuje svůj článek všem 

lidem klatovského kraje, což říká i titulek „Veřejnosti v Klatovech a na Klatovsku“. 

V úvodu článku Prunar říká, že právě dnes (pravděpodobně tedy 19. listopadu, kdy byl 

článek psaný) vydal pan Vysoký otevřený dopis jako odpověď na předchozí reakce 
                                                 
430
Čermák, Otakar. Panu Jaromíru Vysokému, místodrž. radovi a předsedovi okres. hejtmanství, okresní 

politické správy Národního výboru v Klatovech. Šumavan. 20. 11. 1918, roč. 50, č. 2, str. 2. 
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 Čermák, Otakar. Panu Jaromíru Vysokému, místodrž. radovi a předsedovi okres. hejtmanství, okresní 
politické správy Národního výboru v Klatovech, pokračování. Šumavan. 23. 11. 1918, roč. 50, č. 3, str. 3. 
432 Čermák, Otakar. Panu Jaromíru Vysokému, místodrž. radovi a předsedovi okres. hejtmanství, okresní 
politické správy Národního výboru v Klatovech, pokračování. Šumavan. 23. 11. 1918, roč. 50, č. 3, str. 4. 
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v Šumavanu k jeho prvnímu otevřenému listu. V tomto druhém listu Vysoký označil 

Prunara za velezrádce, který šel právem v minulosti před soud. Připomněl také, že byl 

Prunar označen za protirakouského a všeslovanského již před příchodem do Klatov. 

K tomuto označení se ale Prunar hrdě hlásí a nic na tom nemění. Celý obsah Vysokého 

otevřeného listu označil Prunar za překroucený a hanebný a Vysoký nezaslouží nic 

jiného než soud. Prunar vybízí Vysokého: „Ať mne požene před soud a já tam dokáži, že 

bývalý rakouský okresní hejtman denuncoval a přivedl k vojenskému soudu a do 

kriminálu nejenom mne, ale že tam přivedl nebo chtěl dostati ještě jiné lidi. A dokáži 

tam celé jeho persekuční řádění v době válečné, pro které se stal až na několik 

patolízalů neb prospěchářů v celých Klatovech nenáviděným a nemožným.“ 433 

Závěrečnými slovy článku oslovuje Vysokého s tím, že u soudu si poví pravdu do očí. 

Ani Otakar Čermák ani Václav Prunar ve svých příspěvcích neuvedli, jak se k nim 

druhý otevřený dopis dostal, kde byl publikovaný či rozšířený, zda byl určen jen jim 

dvěma nebo opět všem občanům klatovským.  

Čermák pravděpodobně neměl dostatek času a prostoru se plně vyjádřit 

v Šumavanu ze dne 23. listopadu 1918 k obsahu druhého dopisu, proto pokračuje 

přetahovaná Vysokého a Čermáka ještě v dalším vydání. Redaktor Čermák stručně říká 

k obviněním a lživým informacím od Vysokého: „Mám čisté ruce, nepoctivostí nikdy 

jsem se nedopustil a co jsem ze svých skrovných prostředků národu mohl dáti, to jsem 

mu dal. Sebevědomě však mohu říci, že jsem mu dal celou svoji duši, že jsem po celý 

život bojoval za lepší jeho budoucnost a že ani persekuce ani boykot nepomohly, aby 

svedly mne z cesty nastoupené.“ 434 Jako člověk s čistým svědomím se Čermák nebojují 

vystoupit před veřejnost a žádat, aby z veřejné správy byli odstraněni ti, kteří páchali 

zlo a zneužívali svoji úřední moc.  

V témže čísle otisknul Šumavan ještě jeden článek vztahující se ke sporu 

Čermák – Vysoký a označený jako hlas obecenstva. Článek přináší ubezpečení, že 

veřejnost tento spor sleduje a že podstatná většina obecenstva je na Čermákově straně. 

„Můžeme bez nadsazování tvrditi, že p. místodržit. rada Vysoký nechoval se tak, jak se 

slušelo nejen na vysloveného Čecha, ale i tak, jak se sluší na dobrého člověka.“ 435 

V článku následuje v šesti bodech výčet špatných rozhodnutí, křivd a nejasností, 
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 Prunar, Václav. Veřejnosti v Klatovech a Klatovsku. 23. 11. 1918, roč. 50, č. 3, str. 4. 
434 Čermák, Otakar. Panu Jaromíru Vysokému, dosavadnímu správci polit. úřadu v Klatovech. Šumavan. 
27. 11. 1918, roč. 50, č. 4, str. 1 – 2. 
435 Ku sporu s p. místodrž. radou Jaromírem Vysokým. Hlas z obecenstva. Šumavan. 27. 11. 1918, roč. 
50, č. 4, str. 2 – 3. 
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kterých se dopustil přímo Vysoký nebo místodržitelský úřad pod jeho vedením. Lidé 

jsou přesvědčeni, že právě Vysoký věděl o vyjmenovaných nešvarech a mohl jako hlava 

úřadu s nimi něco dělat. „Ač p. Vysoký věděl o mnohých zlech, nezakročil proti nim tak, 

jak se dá očekávati od poctivého – našeho muže.“436 Podle pisatele je tedy na čase, aby 

soud vzal záležitost do svých rukou a byla provedena očista, aby český lid neztratil 

důvěru ve vedení státu a ve veřejné úřady. 

4.4 Podoba Šumavana po první světové válce 
Oproti první etapě vycházení se po první světové válce a čtyřletém odmlčení 

Šumavan nijak výrazně graficky a vnitřní úpravou nezměnil. Největší změnou byla jeho 

periodicita. Oproti první etapě svého života vycházel nyní Šumavan dvakrát týdně, ve 

středu a v sobotu, s podtitulem „Demokratický list pro zájmy Pošumaví“. „Pro místní 

události má toto vydávání Šumavana dvakráte v týdnu veliký význam, neboť obecenstvu 

dostávají se tak do ruky referáty o místních událostech, na něž dříve bylo nuceno čekati 

po celý týden.“ 437 Aby si list získal co nejvíce čtenářů a byl dostupný nejen v Klatovech 

samotných, navázala redakce opět na systém předplatného, které bylo možné i poštou a 

donáškou do domu. Ceny doznaly po čtyřech letech samozřejmě změny. Vše se 

pravidelně mohli čtenáři dočíst v záhlaví časopisu. „Středeční číslo je za 30 h, sobotní 

za 40 h. Předplatné s donáškou nebo poštou měsíčně 3 K, čtvrtletně 9 K, půlročně        

18 K a celoročně 36 K. Bez donášky měsíčně 2, 80 K, čtvrtletně 8, 40 K, půlročně 16, 80 

K a celoročně 33, 60 K.“ 438 Rukopisy a příspěvky spolupracovníků musely být vždy 

odevzdány do šesté hodiny večer den před samotným vydáním Šumavana, aby se stihly 

příspěvky zařadit do aktuálního vydání. Pro inzerenty bylo zmíněné upozornění, že se 

zadané inzeráty platily hned s objednávkou. Pro stálé inzerenty zachoval Šumavan 

zvláštní zvýhodnění.  

Cenová politika se změnila hned po prvních letech opětovného fungování 

Šumavana a na začátku 20. let přišlo zdražení o několik desítek haléřů. „Středeční číslo 

je k dostání za 40 h, sobotní za 50 h. Předplatné s donáškou nebo poštou dělá měsíčně   

4 K, čtvrtletně 12 K, půlročně 24 K a celoročně 48 K. Bez donášky měsíčně 3, 60 K, 

čtvrtletně 10, 80 K, půlročně 21, 60 K, celoročně 43, 20 K.“439 Ohledně podmínek 

k inzerátům a zasílání příspěvků zůstalo vše stejné. Změnou ještě bylo, že čtenáři žijící 
                                                 
436 Ku sporu s p. místodrž. radou Jaromírem Vysokým. Hlas z obecenstva. Šumavan. 27. 11. 1918, roč. 
50, č. 4, str. 2 – 3. 
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 Našim příznivcům. Šumavan. 15. 11. 1919, roč. 51, č. 91, str. 2. 
438 Šumavan. 31. 12. 1919, roč. 51, č. 103, str. 1 
439 Šumavan. 5. 1. 1924, roč. 56, č. 1, str. 1 
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v zahraničí si mohli objednat celoroční předplatné Šumavana do zahraničí. „Naplňuje 

nás opravdovou radostí, že znovuobnovení Šumavana našlo v lidu našem tolik 

opravdové přízně a že k jeho odebírání přihlásili se předplatitelé z celého kraje 

pošumavského a že jest vítaným v Americe, Francii, Itálii a na Slovensku. Předplatné do 

ciziny ročně 69 K 20 hal.“440 Ohledně předplatného zůstal také stejný systém 

v upozorněních redakce a vydavatelstva na ceny předplatného na přelomu jednotlivých 

čtvrtletí a také upomínky k tomu, aby odběratelé doplatili zatím nesplacené předplatné 

či donášku. Taková oznámení se pravidelně nacházela v rubrice Místní a denní zprávy. 

„Jsou mnozí z pp. odběratelů, kteří dluhují nám značnější obnosy, o jichž zaplacení 

žádali jsme již zvláštními upomínkami. Doufáme, že těchto upomínek nenechají bez 

povšimnutí a dlužné předplatné vyrovnají, neboť jinak bychom byli nuceni ze seznamu 

předplatitelů je vyškrtnouti a dlužné obnosy cestou právní vymáhati.“ 441  Na přelomu 

čtvrtletí vydavatelé Šumavana přikládali do novin šeky (složenky), aby měli zájemci     

o předplatné zjednodušenou cestu k zaplacení. Složenky byly taktéž směřovány na ony 

neplatiče a dlužné osoby. Redakce v článcích s vybídnutím zaplacení také neopomněla 

zdůraznit, že řádné placení předplatného či donášky umožňuje redakci plnit svůj úkol a 

peníze uplatňuje na správný chod novin a nikoliv na upomínky dlužníkům. Ceny zůstaly 

stejné po několik desetiletí.  Zdražení přišlo až těsně před koncem vydávání listu 

v únoru 1941.  

Výše jsme se také dočetli, že cena středečního a sobotního čísla se lišila o 10 

haléřů. Důvodem byl rozsah Šumavana. Ten po celou dobu vycházel ve středu o čtyřech 

stranách, v sobotu o šesti. Nebylo to samozřejmě stoprocentním pravidlem. Při různých 

výročích, zvláštních příležitostech nebo významných událostech, které zasloužily více 

prostoru, vyšlo rozšířené číslo o osmi, výjimečně až o deseti stranách. Podobně tomu 

bylo i v případě, že vydání listu by vyšlo na den státního svátku. Čtenáři byli dopředu 

informováni, že číslo nevyjde a následující možné číslo bude o více listech. 

První dva ročníky po válce měly trochu odlišnou titulní stranu než ročníky 

předchozí a také ty následující. Chyběla zde známá rubrika Feuilleton. První ročníky 

Šumavana a jeho redaktoři byli nadšeni z konce války, z nabyté svobody a nových 

životních podmínek, že otiskovali na titulní straně pošumavského listu obsáhlé články 

s přesahem na druhou stranu oslavující právě konec válečného konfliktu, vznik 

samostatné republiky, vzpomínky na činy našich vojáků a podobně zaměřené články.  

                                                 
440 Našim příznivcům. Šumavan, 15. 11. 1919, roč. 51, č. 91, str. 2. 
441 Všem odběratelům! Šumavan. 2. 4. 1924, roč. 56, č. 26, str. 3. 
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Postupem času, když vychladly velké emoce, vrátil se na konci 51. ročníku na 

první stránky opět fejeton a udržel se na titulní stránce v podstatě až do konce vydávání 

listu. Fejeton byl vždy umístěn na podvalu titulní strany, měl často přesah na podval 

druhé až třetí stránky a mnohokrát vycházel na pokračování. Byla zde otiskována 

dokonce i obsáhlejší díla. Tak tomu bylo například v roce 1924. „Abychom pp. 

odběratele pobavili i dobrou četbou zábavnou, počínáme v dnešním čísle otiskovati 

nejvýš působivý román spisovatelky Emmy Kubešové Na zámku Torbenu, jímž doufáme, 

že zavděčíme se všem odběratelům našeho listu.“442 Román byl pravidelně otiskován 

v rubrice Feuilleton na podvalech 1. – 3. strany celkem v 29 číslech ročníku 56. 

Poslední jeho část vyšla v Šumavanu ze dne 12. dubna 1924. Kromě fejetonu otiskovala 

nadále titulní strana jako úvodní články příspěvky známých autorů listu, kteří se 

věnovali vždy aktuálnímu tématu či problému (politická situace, výročí, aktuální 

problém). U těchto článků se čtenáři většinou dočetli jméno autora.  

Další rubrikou, která měla již dlouholetou tradici, byly samozřejmě Denní a 

různé zprávy. Název sem tam prošel mírnou úpravou (například na Místní a různé 

zprávy), ale obsah a princip této rubriky zůstal pořád stejný. Zprávy menšího rozsahu     

o událostech z Klatov a okolí, na které nebylo místo v samostatných článcích nebo 

ostatních rubrikách, měly místo právě zde. Tato rubrika byla svým rozsahem 

nejobsáhlejší rubrikou listu.  Ve středečním čísle většinou zabírala druhou a třetí 

stránku, v sobotním čísle jí patřila strana tři až čtyři. Články v této rubrice až na 

výjimky nebyly podepsané.  

Na počátku obnoveného vydávání Šumavana byly novou rubrikou, na kterou 

redakce v několika předchozích číslech upozorňovala, Telefonické zprávy.  Poprvé se 

rubrika objevila hned v druhém čísle 50. ročníku ze dne 20. listopadu 1918 a na titulní 

straně přinesla dvě krátké zprávy vztahující se k pražským událostem přímo toho dne 

20. listopadu. Měla přinášet zprávy, které by se jinou cestou dostaly ke čtenářům             

o několik dní déle. Přestože bylo oznamováno, že tyto zprávy bude Šumavan přinášet 

v každém čísle, nebylo tomu tak. Rubrika byla velmi nepravidelná a nakonec se 

v Šumavanu dlouhý čas neohřála. Během 50. ročníku přinesla několik krátkých zpráv ze 

zahraničí. V ročníku následujícím se s ní čtenáři setkávali na stránkách Šumavana 

daleko častěji a mohli se zde dočíst o nejnovějších událostech nejen ze zahraničí           
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114 
 

(z celého světa), ale i z domova. Téměř všechny zprávy měly jako původ uvedenu ČTK. 

Už na začátku 20. let rubrika postupně ze Šumavana úplně vymizela.  

Poslední stránky zpravodajské části tvořily, dalo by se říct, kulturní rubriky. 

Redakce Šumavana se opětovně vrátila k rubrice Dopisy, ve které stejně jako před 

válkou otiskovala výňatky či celé dopisy zaslané z různých měst časopisu Šumavan. Na 

tomto místě se objevovaly také příspěvky více či méně pravidelných přispěvatelů listu, 

kteří své literární počiny zaslali do redakce poštou. Další rubrikou byla Literatura 

(Literární zprávy). Ta přinášela upozornění na nová literární díla krajských i 

celorepublikově známých autorů. Často přinášela upozornění na díla, která vydala 

Čermákova knihtiskárna a doplnila je o seznam knihkupectví, kde je možné knihy 

zakoupit. Podobně na tom byly rubriky Umění, Divadlo (Ochotnické divadlo, Dětské 

divadlo), Hudba. Tyto se objevovaly v Šumavanu nepravidelně, což samozřejmě 

záleželo na aktuální situaci, z jakého kulturního odvětví považovala redakce za nutné 

čtenáře informovat (divadelní představení, koncert, výstava, …..). Zde nyní končí výčet 

těch rubrik, se kterými se čtenáři mohli v podstatě pravidelně setkávat na stránkách 

Šumavana, a po celou dobu k němu neodmyslitelně patřily.  

Byly ale rubriky, které se objevily na dobu jen několika čísel, měsíců, někdy 

dokonce roků a zase zmizely. To se odvíjelo podle aktuálního dění, politické situace, 

zájmu čtenářstva a také podle toho, co pokládala redakce za zajímavé a důležité pro 

obsah a zaměření listu. Tak se poprvé v roce 1932 mohou čtenáři setkat s rubrikou 

Sport. Poprvé se objevila v 25. čísle 64. ročníku ze dne 30. března 1932 a objevovala se 

velmi nepravidelně na konci listu. Informace převážně o fotbalových utkáních přinášelo 

většinou středeční číslo, protože sportovní utkání se konala o víkendu, zpravidla 

v neděli. Na podzim roku 1932 se rubrika přesunula ze středečního vydání do 

sobotního, což znamenalo, že Šumavan přinášel informace téměř týden staré. Proč tuto 

taktiku redakce zvolila, můžeme jen hádat. Mohla v tom hrát roli otázka prostoru, 

jelikož středeční číslo disponovalo jen čtyřmi stranami. To, že zprávy byly staré nebo 

chybělo místo, zapříčinilo, že sport se vyskytoval v Šumavanu pouze sporadicky a 

přestávky v jeho otiskování se počítaly i na roky. Sportovní zprávy pak nebyly 

otiskovány ani v rámci jiných rubrik (např. Denní a různé zprávy).  

Nepravidelnou a menší rubrikou na konci listu byl také například Masopustní 

věstník, kde byly zveřejňovány termíny a místa konání kulturních akcí převážně na 

venkově – karnevaly, věnečky, plesy, bály. Podle momentální politické situace a 

příslušenství listu k tomu či onomu politickému směru se objevovaly také rubriky 
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Z československé národní demokracie či Mladé národní souručenství v Klatovech. 

Vzhledem k tomu, že vedení redakce i mnoho redaktorů patřilo k Sokolu a Sokol byl 

významnou součástí klatovského i celého šumavského kraje, objevovala se v listu i 

rubrika Ze Sokola, která samozřejmě přinášela informace o nejrůznějších akcích se 

spolkem spojených. 

Nic se také nezměnilo v tom, že poslední strany Šumavana patřily reklamě a 

inzerci. Běžně na stranách Šumavana inzerovaly jak veřejné instituce (častým 

inzerentem byla Spořitelna města Klatov, Okresní výbor v Klatovech), tak sami 

obchodníci (například Droguerie Františka Hejnice v Klatovech, pivovar v Bezděkově). 

Kromě běžných inzerátů si v těchto místech mohli čtenáři přečíst různé vyhlášky města, 

o konkurzech na nejrůznější pracovní místa, oznámení o ordinačních hodinách zubní 

ambulance, o provozování krejčovské živnosti atd. Inzertní prostor často využívala i 

Čermákova rodina k inzerování nově vydaných publikací či brožur, k propagaci 

samotné tiskárny či k možnosti pracovního místa v tiskárně. Sobotní číslo věnovalo 

komerčním oznámením větší prostory, jelikož vycházelo o šesti stranách. Pravidelně 

tedy pátá až šestá strana byla zaplněna inzercí. Poslední šestá strana bývala také místem, 

kde byla otištěna parte či poděkování rodin zemřelých za projevenou soustrast. 

Středeční číslo bylo téměř bez reklamy. Většinou reklama zabírala jen polovinu 

poslední čtvrté strany, někdy téměř chyběla. Naopak, když bylo třeba otisknout parte, 

vyhradila redakce těmto oznámením více místa.  

V inzertním prostoru bylo také místo pro seznam míst, kde bylo možné 

pošumavský list koupit. „Šumavan koupiti lze vedle administrační místnosti vždy ve 

středu a v sobotu o 3. hodině odpol. a v dny následující v těchto prodejnách: 

v knihkupectví Růženy Čermákové v ulici Clemenceauově, v knihkupectví pana Jana 

Zachystala na náměstí, v ins. kanceláři pp. Martinů a Rejchy na náměstí, hlavní trafice 

p. Pošvy v Křížové ulici a v trafice p. Mat. Slívy u městských sadů.“ 443 Tento výčet 

pochází ze začátku roku 1924. Na počátku roku 1927 je seznam prodejních míst stále 

stejný, což se můžeme dočíst například na třetí stránce pátého čísla Šumavana ze dne 

19. ledna 1927. Když se ale podíváme na polovinu 30. let, zjistíme, že počet míst se 

proměnil a rozšířil. Samozřejmě zůstalo jako prodejní místo administrační místnost        

u redakce Šumavana v domě čp. 106/I a taktéž i po několika letech prodávali Šumavan 

paní Růžena Čermáková ve svém knihkupectví, pan Pošva a pan Slíva ve svých 
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trafikách či ins. kancelář Martinů a Rejchy na náměstí. Nově bylo možné Šumavan 

zakoupit „v knihkupectví p. J. Kuneše na náměstí. V Knihkupectví p. Bohum. Pivce 

v Clemenceauově ulici. V hlavní trafice p. Pošvy na náměstí. V trafice p. V. Šatry 

v Podhůrčí. V trafice p. Choce v Riegrově ulici. V trafice p. Chrpové u nové pošty. 

V trafice p. J. Žižky ve Wilsonově ul.“444 Reklama začala z posledních stran listu mizet 

během válečných let 1940 a 1941. Nedalo by se říci, že zmizela úplně, ale bylo jí 

věnováno podstatně menší místo, někdy šlo pouze o jedno dvě malá oznámení.  

Jak šel technický vývoj kupředu, začaly se během 30. let pomalu objevovat na 

stranách Šumavana černobílé fotografie. Nešlo o fotografie doplňující zpravodajský 

text, ale o obrázky jako součást reklamního sdělení. Během roku 1940 se potom 

fotografie daleko častěji začala objevovat také jako součást zpravodajství. Prvně byly 

podobiznou doplněny články vztahující se k nějaké důležité osobnosti nebo fotografie 

dokumentující opravy jezuitského kostela v Klatovech, kterému se noviny hodně 

věnovaly. Tak si například mohli čtenáři prohlédnout na „fotografii pocházející 

z archivu města vnitřek kostela u článku O vnitřní úpravu jesuitského kostela“.445  Ke 

konci roku 1940 a v roce 1941 se fotografie objevuje jako součást zahraničního 

válečného zpravodajství na titulních stranách Šumavana a pocházely výhradně od ČTK. 

Fotografie se nevztahovala přímo k hlavnímu článku titulní strany, ale stála samostatně 

s popiskem. Jako příklad lze uvést fotografii s popiskem „U příležitosti oslavy II. výročí 

zřízení Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1941 v Praze vykonal pan říšský 

protektor svobodný pán von Neurath na Václavském náměstí velkou přehlídku branné 

moci. Na obrázku: přehlídka tanků.“ 446  

V této kapitole je na místě také zmínit redaktory a stálé přispěvatele, kteří pro 

Šumavana psali a dlouhodobě s ním spolupracovali. Jména některých redaktorů jsme 

připomínali již v předchozí kapitole, ale setkáme se s nimi i po válce. Jedná se 

především o politické zpravodaje, kteří vstoupili do listu kolem roku 1900, kdy se 

vedení listu ujal Otakar Čermák. S novinami spolupracovali do roku 1914, kdy byl list 

zastaven a vrátili se do redakce po jeho znovuobnovení v roce 1918. Se Šumavanem 

spolupracovali některé významné osobnosti téměř celý život nebo několik desítek let. 

Připomeňme tedy, že důležitými osobnostmi píšícími politické úvodníky a referáty byli 

před válkou i po válce Josef Pachmayer (1900 – 1928), Václav Prunar (1900 – 1939), 

                                                 
444 Šumavan. 9. 1. 1935, roč. 67, č. 2, str. 4. 
445 O vnitřní úpravu jezuitského kostela. Šumavan. 9. 11. 1940, roč. 72, č. 88, str. 2. 
446

 Šumavan. 29. 3. 1941, roč. 73, č. 24, str. 1. 
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Otakar Čermák (1898 – 1939) a nově k nim v poválečných letech přibyl například Karel 

Paveza(1938 – 1941) a další.447 Jména redaktorů píšících politické články lze z listů 

snadno zjistit, jelikož články tohoto typu, úvodní titulní články, byly jedny z mála, které 

byly v Šumavanu většinou podepsané.  

Články národohospodářské, poučné, samosprávné a menšinové psali „Jan 

Tarantík448, Vojtěch Piťha, JUDr. Antonín Kusý, Josef Kudrna, Josef Šlajs, Bohuslav 

Zuna, Otakar Čermák, Zdeněk Řezníček a další.“449 Velmi často přinášel Šumavan 

články historického zaměření při různých vzpomínkových akcích, výročích a 

připomínkách historických mezníků. Autory článků místopisných a historických byli 

„Karel Hostaš450, Antonín Hubka, Vojtěch Turek, Emil Tšída a další.“451 V Šumavanu se 

často psalo také o sokolské tematice, jelikož Sokol byl zastoupen i v Klatovech a mnoho 

lidí k tomuto spolku patřilo včetně samotných vydavatelů Šumavana. O články sokolské 

se tedy pro pošumavský list starali „Jan Tarantík, Emil Tšída452, Vratislav453 i Otakar 

                                                 
447 V závorkách jsou uvedeny roky, kdy uvedené osobnosti spolupracovali se Šumavanem. 
448 Jan Tarantík se narodil 12. března 1855 v Praze jako syn krejčovského mistra. Studoval v Praze, Plzni 
a Písku, kde odmaturoval. Tarantíka to táhlo k technickému zaměření, ale nebylo mu dopřáno studovat 
Vysoké učení technické. Začal tehdy pracovat jako podučitel, a nastartoval tak učitelskou dráhu. Tarantík 
přišel do Klatov v roce 1877. Jeho druhou manželkou byla Anna Čermáková. Byl členem dobrovolného 
spolku hasičského, zakladatel a významný činitel Sokola v Klatovech, založil Učitelskou jednotu okresu 
klatovského, jednatel a člen Okrašlovacího spolku, člen Měšťanské besedy a dalších. „Díky redaktoru A. 
Kalendovi se dostal k Maxmiliánu Čermákovi, do jeho tiskárny a redakce Šumavana. Uplatnil se jako 
korektor a spolupracovník všech časopisů u Čermáků tištěných a vydávaných. Korektorem byl do r. 1905, 
do Šumavana psal do konce svého života. V letech svého mládí otiskoval v Šumavanu řadu básní, většinou 
pod pseudonymem Ladislav Hora. Více než beletrii psal Tarantík pro Šumavan články poučné, 
národopisné, životopisné, sokolské, historické a ideové, bojoval tu pro podniky městu prospěšné – školy, 
kasárny, divadlo, plynárnu. Psal referáty o slavnostech a jubileích, nekrology a vzpomínky a nespočetnou 
řadu místních a denních zpráv. Byl přispěvatelem Českého hasiče a redaktorem a řadu let pořadatelem 
Kapesního kalendáře českých hasičů. Tarantík přispíval také do Klatovských listů.“ (Čermák, Vratislav. 
Jan Tarantík, tvůrce pošumavského Sokolstva. K padesátému výročí založení Sokola v Klatovech. 
Šumavan. 11. 4. 1936, roč. 68, č. 29, str. 1 – 2).  Zemřel 9. Prosince 1934 ve věku 80 let. 
449
Čermák, Otakar. Šedesát let Šumavana. Šumavan. 7. 1. 1928, roč. 60, č. 1, str. 4. 

450 „Karel Hostaš se narodil 11. března 184 v Poleni u Klatov, prožil své dětství pod vlivem svého 
prastrýce Viktora Livory. Studoval gymnázium. Zájem o knihu a historii u něj vznítil svými přednáškami 
prof. PhDr. B. Pošík. Roku 1874 odchází na studia práv do Prahy. Po první státnici nastupuje u 
klatovského advokáta JUDr. Václava Sedláčka. V roce 1885 se sta doktorem práv, v letech 1888 – 1889 
vykonával soudní praxi v Praze. Krátce poté si v Klatovech v roce 1889 otevřel vlastní kancelář. Byl 
aktivním členem mnoha klatovských spolků, především Měšťanské besedy, jíž od r. 1898 předsedal. Mimo 
to byl členem Národní jednoty pošumavské, Ústřední matice školské, Klubu českých turistů, 
Okrašlovacího spolku, Hasičského sboru, Sokola a dalších. Vedle práv se zajímal o historii a archeologii. 
Založil klatovské muzeum a stal se jeho prvním správcem. V letech 1912 – 1919 byl starostou Klatov. Dr. 
Hostaš byl dlouholetým přispívatelem Šumavana a využíval každé příležitosti, aby čtenáře Šumavana 
seznámil se slavnou minulostí našeho města a s jeho historickými památkami. Karel Hostaš zemřel po 
dlouhé nemoci 22. června 1934.“ (Čermák, Otakar. JUDr. Karel Hostaš mrtev. Šumavan. 23. 6. 1934, roč. 
66, č. 49, str. 1 – 2). 
451 Čermák, Otakar. Šedesát let Šumavana. Šumavan. 7. 1. 1928, roč. 60, č. 1, str. 4. 
452 „Emil Tšída se narodil v roce 1861 ve Kdyni. Byl neúnavný a obětavý pracovník západočeský, Sokol 
tělem i duší, někdy šéf firmy Bratří Tšídové, továrna na strojní vyšívání ve Kdyni, bývalý náměstek 
starosty města Kdyně, dlouholetý starosta  sokolské župy Šumavské a od roku 1919 starosta sokolské župy 
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Čermákové, Ferdinand Malkovský, Václav Kuhaň, Josef Zdeněk Novotný nebo Jaroslav 

Zýka-Borotínský.“ 454 V jedné z nejstarších částí Šumavana, fejetonu, se za desetiletí, co 

Šumavan fungoval po válce, vystřídala dlouhá řada jmen. Není možné zde vyjmenovat 

všechny. Připomeňme alespoň některé z nich: „Jana Piťhová (pseud. Krušinová), 

Bohumil Hӧschl (pseud. Šleh), Josef Hais Týnecký, Otakar, Miloslav, Vladimír455 a 

Vratislav Čermákovi, Emma Kubešová, Daniel Hall-Klatovský, Josef Biskup456, Josef 

Urban, Helena Wimmerová a mnozí další.“457 Do různých odborně zaměřených rubrik 

pro nejstarší český krajinský list přispívali „MUDr. Václav Král, Václav Velkoborský, 

MUDr. Alois Císař (zdravotnictví), Josef Janovský a František Albert (turistika), 

Ferdinand Vaněk, František Plánička (umělecké referáty), Jan Janák, Otakar Čermák 

                                                                                                                                               
Plzeňské (v roce 1919 se stěhuje ze Kdyně do Plzně), člen předsednictva ČOS., čestný člen Sokola ve 
Kdyni, redaktor Sokola na českém západě. Byl to muž, který zasvětil život veřejnosti a hlavně věci 
sokolské. Zemřel ve věku 65 let dne 2. prosince 1926 v Podolském sanatoriu v Praze.“ (Čermák, Otakar. 
Neúnavný nár. pracovník západočeský Emil Tšída mrtev. Šumavan. 4. 12. 1926, roč. 58, č. 94, str. 2) 
453 „Vratislav Čermák: regionální literární historik a osvětový pracovník. Narodil se 11. ledna 1888 
v Klatovech v rodině tiskaře. V rodišti vystudoval gymnázium 1899 – 1907, poté na filoz. fakultě v Praze 
obory zeměpis a dějepis. Působil jako středoškolský profesor (po válce výhradně na obchodních 
akademiích): 1914 – 1920 v Klatovech, do 1934 v Kolíně, do 1937 v Mělníku, do 1941 v Českých 
Budějovicích, do 1943 v Plzni. Po pensiování žil v Klatovech, kde byl v květnu 1945 zvolen prvním 
předsedou okresního národního výboru. Na podzim se opět vrátil do školské služby. Roku 1948 odešel do 
důchodu a žil v Kolíně, kde byl také pohřben. Literárněhistorická činnost V. Čermáka byla svým 
zaměřením regionální a svou povahou pozitivistická. Její jádro tvoří práce sledující, s důrazem na 
životopisný detail, vztah význačných spisovatelů k rodným Klatovům. Zvláštní pozornost mezi autory 
věnoval Vrchlickému. Zemřel 9. srpna 1964 v Kolíně.“ (Forst, Vladimír - autorský a redakční kolektiv. 
Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 1. díl (A – G). Praha: Academia, 1985. S. 443.) 
454 Čermák, Otakar. Šedesát let Šumavana. Šumavan. 7. 1. 1928, roč. 60, č. 1, str. 4. 
455 „Vladimír Čermák se narodil v Klatovech 6. února 1886. Jeho otec byl Maxmilián Čermák. Vladimír 
tak jako ostatní z jeho sourozenců od útlého mládí rostl v prostředí velmi příznivém pro vývin duševních 
schopností. Kniha stala se jeho miláčkem, redakce druhou jeho školou. V letech 1898 až 1906, kdy 
studoval na gymnasiu, oblíbil si velice českou historii. Ve své třídě hleděl mezi spolužáky kromě 
večerních besed šířiti zájem i o literární dýchánky. Z jeho podnětu vydáván v r. 1902/3 studentský 
hektografický časopis Prvosenka, v němž uveřejněny i první jeho básnické pokusy. V r. 1906 s úspěchem 
maturoval. Protože rodinné poměry nedovolovaly, aby se odebral na vyšší studium do Prahy, zvolil si 
dráhu úřednickou a vstoupil jako bezplatný praktikant k bernímu úřadu do Sušice. Působil pak řadu let 
postupně v Horažďovicích, Kamenici n. Pípou, Kdyni. Když byl povýšen na berního asistenta, dostal se 
do Klatov, kde u berního úřadu setrval skoro 20 let. Byl taktéž sokol tělem i duší. Zemřel 17. září 1939.“ 
(Strojem psaný dopis s vyjádřením úcty k zemřelému. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše 
v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák.) 
456 „Josef Biskup se narodil v roce 1905 v Oseči u Příbrami. Stal se učitelem a vyučoval v letech 135 – 
1939 v Bezděkově u Klatov. Své žáky vedl ke kulturní a žurnalistické činnosti. Za svého působení 
v Bezděkově a v Klatovech vydával regionální vlastivědnou knižnici spolu s Karlem Polákem. Vycházela 
nákladem V. Stulíka a tiskem O. Čermáka v Klatovech. Josef Biskup vedle své knižnice přispíval i do 
místních a celostátních novin, kde se snažil propagovat náš kraj. Jeho dílo se ale netýkalo jen 
publicistiky. Rovněž psal básně, prózu a dokonce i pohádky pro děti (Zvony domova). Po odchodu 
z Klatovska působil jako na Příbramsku, kde se opět věnoval regionální činnosti. Zde mu např. v roce 
1944 vyšla kniha Pověsti ze Stříbrného kraje.“ (K říž, Martin. Neznámou minulostí Klatovska. Klatovy: 
Dragon Press, 1999. Str. 33.) 
457 Čermák, Otakar. Šedesát let Šumavana. Šumavan. 7. 1. 1928, roč. 60, č. 1, str. 4. 



119 
 

(referáty hudební a divadelní), Karel Nejdl, Vratislav Čermák, Jan Bláha (studentské 

články, školství).“ 458 

4.5 Roky plné výročí – to jsou 20. léta  
Během 20. let se slavila několikrát významnější výročí, která si zasloužila 

prostor na stránkách Šumavana. V roce 1926 slavil tehdejší majitel a redaktor 

Šumavana Otakar Čermák padesátiny. Na konci následujícího roku 1927 slavila          

60. výročí od svého založení Čermákova knihtiskárna a nedlouho po těchto oslavách 

přišlo na začátku roku 1928 také 60. jubileum pro samotný Šumavan. Šedesátá výročí se 

slavila o to intenzivněji, poněvadž deset let před tím, v době 50. výročí, zuřila válka a 

Šumavan byl zastaven.  

V květnu 1926 slavil Otakar Čermák padesáté narozeniny a Šumavan oslavoval 

s ním. Přinesl obsáhlý článek Josefa Pachmayera „Otakar Čermák, redaktor Šumavana a 

majitel knihtiskárny v Klatovech, padesátníkem“, v němž se věnuje Čermákovu životu. 

Rekapituluje jak důležité události z 50 let Čermákova osobního života, tak jeho rané 

počátky v knihtiskárně, kdy pomáhal matce s provozem podniku a poté ho sám převzal 

a učinil z něj moderní a prosperující závod. Neodmyslitelnou součástí Čermákova 

života byl i pošumavský list, kterému je v tomto článku taktéž věnováno místo. Celkově 

se článek stal zdrojem důležitých stěžejních informací o redaktorově životě.  

Na podzim roku 1927 přichází další výročí, tentokrát tiskárny, kterou v roce 

1867 založil Maxmilián Čermák, a v jeho práci pokračovaly další generace Čermáků. 

K tomuto výročí vyšly ve dvou po sobě jdoucích číslech dva články. První článek 

s názvem „Šedesát let trvání knihtiskárny Otakara Čermáka v Klatovech“ vyšel           

23. listopadu 1927. Tento článek rekapituluje celý vývoj prvního českého tiskárenského 

podniku v Klatovech, který vznikl především kvůli vydávání českého krajinského listu. 

Od počátečního snažení klatovských vlastenců kolem Ludvíka Krále, přes modernizační 

kroky, publikování různých periodik, knih a brožur až po roky válečného strádání a 

zmínění důležitých lidí pro fungování již šedesátileté tiskárny. To byl první článek 

k oslavám tiskárny.  

Druhý článek se stejným titulkem vyšel v následujícím čísle dne 26. listopadu 

1927. Tentokrát se podrobněji věnoval dílům nejen knižním, ale i novinám, jejichž 

vydavatelem se stal Maxmilián Čermák. Neznámý autor článku (pravděpodobně jím ale 

byl Otakar Čermák) vyjmenovává konkrétní autory, jejich díla a ceny, za které bylo 

                                                 
458 Čermák, Otakar. Šedesát let Šumavana. Šumavan. 7. 1. 1928, roč. 60, č. 1, str. 4. 



120 
 

možné publikace pořídit. Na konci článku zmiňuje i příklady děl a autorů spojených 

s tiskárnou pod vedením Otakara Čermáka. Několik následujících čísel ještě Šumavan 

otisknul dopisy od nejrůznějších gratulantů zaslané na adresu tiskárny.  

Velkým výročím na samém počátku roku 1928 bylo 60 let od založení 

regionálního pošumavského listu Šumavana. Je naprosto logické, že svému vlastnímu 

výročí věnoval Šumavan nejvíce prostoru. Dne 7. ledna 1928 vyšlo zvláštní číslo, ve 

kterém se jen prvních šest stran věnovalo oslavám. Na titulní stránce začínal 

v červeném rámečku nejrozsáhlejší článek „Šedesát let Šumavana“, který nemohl být 

naspaný nikým jiným než samotným současným odpovědným redaktorem Otakarem 

Čermákem. Na celkem tři a půl stranách rekapituluje celý dosavadní vývoj Šumavana. 

Na začátku samozřejmě vzpomněl vznik a počátky listu, první redaktory                          

i spolupracovníky, založení Úhlavana a jeho střídání se se Šumavanem, aby bylo možné 

se legální cestou věnovat politice – to vše za života zakladatele Maxmiliána Čermáka. 

Článek dále pokračuje obdobím, kdy Šumavana fakticky řídil Jan Tarantík, od kterého 

to převzal Otakar Čermák. Za jeho vedení se list mohl stát politickým, prošel válečným 

obdobím, během kterého byl na čtyři roky umlčen, Otakar odsouzen a poslán na vojnu, 

následným obnovením a léty v demokratické republice. Článek velmi podrobně 

rekapituluje to nejdůležitější, co se za uplynulých 60 let ve vývoji Šumavana stalo a 

díky tomu se stal také důležitým zdrojem informací pro budoucí generace.  

Za tímto obsáhlým vzpomínkovým příspěvkem pokračují další autoři, kteří 

chtěli také přispět k velké oslavě. Prvním článkem je příspěvek od poslance Antonína 

Hajna s názvem „1868 – 1928“ otištěný na čtvrté straně jubilejního prvního čísla         

60. ročníku. Hajn se v článku věnuje tematice (ne)politického působení Šumavana a 

vyzdvihuje význam Šumavana v jeho počátcích, kdy Klatovy ještě byly německé a 

v Klatovech vycházel německý list Bote aus dem Bӧhmerwalde. V roce 1928 je tomu 

ale již několik desítek let, kdy jsou Klatovy městem českého obyvatelstva a tudíž sem 

patří český tisk, v těchto letech navíc naprosto svobodný.  

Po Antonínu Hajnovi přebírá slovo „poslanec Lukavský s dopisem napsaným 

v Plzni v lednu 1928 a nadpisem Šumavanu do památníku“. 459 Jeho příspěvek se, stejně 

jako u poslance Hajna, věnuje převážně úkolu Šumavana v boji za český jazyk v době, 

kdy Klatovy a okolí byly německé a převládala zde němčina. „Vzpomeňme jen toho, jak 

dlouho až do let devadesátých minulého století se u nás v českých městech udržovaly 

                                                 
459

 Šumavan. 7. 1. 1928, roč. 60, č. 1, str. 4. 
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soukromé školy německé, zvláště židovské, jak dlouho se v určitých rodinách, spolcích 

udržoval německý duch, německá řeč a s tím i lhostejnost, často i nepřátelství vůči 

silněji vanoucímu českému proudu.“ 460 V té době mohl těžko jednotlivec bojovat za 

češtinu. Větší bojovnou moc za náš jazyk mohlo přinést české periodikum. Vznikl 

vlastenecký Šumavan, který šířil češtinu a povzbuzoval v českém lidu národní hrdost, 

vlastenectví a snahu bojovat za vše, co povede k lepší české národní budoucnosti. 

Šumavan měl o to těžší a důležitější úkol, jelikož působil v kraji ležícím na německých 

hranicích. Celkově se úkolu ochránce od germanizačních procesů ujal Šumavan se ctí. 

Kromě významné funkce Šumavana v oblasti jazykové vyzdvihl autor dopisu i funkci 

historiografickou, vlasteneckou a politickou, jakou zastával Šumavan jakožto krajinský 

list. „Šumava dostala nacionálního hlasatele, nacionálního bojovníka, jenž mluvil za 

mnohé, kteří tak otevřeně mluviti nemohli, jenž tvořil mínění kraje, když jiným těžké 

poměry politické zavřely ústa.“ 461 Lukavský zdůrazňuje, že za 60 let vycházení 

Šumavana se z jeho stránek stala kronika kraje, který se díky své poloze nacházel mimo 

hlavní politické dění v Praze. Připomíná, že díky redaktorům a spolupracovníkům 

Šumavana se v budoucnosti bude možné vrátit na stránky listu, aby se příští generace 

dozvěděly, jak tehdejší děje chápali obyvatelé Pošumaví, a co se celkově v tomto kraji 

odehrávalo. Kdyby mnohé události nebyly zaznamenány na stránkách Šumavana, 

v budoucnosti jako by nebyly. A to je podle Lukavského hlavní úkol krajinského listu. 

„Mnoho by zašlo, mnoho by se ztratilo z paměti vůbec, kdyby je nezanesl do svých 

sloupců tisk, a zvláště to platí o tisku na našem venkově. Krajinské časopisy poctivě 

vedené jsou často jediným pramenem historie života kraje.“ 462  

Významným gratulantem pro Šumavana byl také Jan Tarantík, jehož jako 

dlouholetého významného člena redakce oslovil Otakar Čermák, aby pro zvláštní 

jubilejní číslo něčím přispěl. Tarantík se rád zhostil tohoto úkolu, ale na rozdíl od 

ostatních přispěvatelů nevzpomínal tolik na obecný a historií daný význam krajinského 

listu. Zvolil mnohem osobnější formu. „Od přijetí Tvého dopisu přemítám, o čem bych 

měl něco napsati. Předem však omlouvám nedostatečnost mého příspěvku tím, že 

čerpán jest z pouhé mé paměti bez pomůcek, jakými zajisté by mi byly tehdejší ročníky 

časopisu Šumavan, redakční knihovna a rozmanité předměty z dob sedmdesátých.“ 463 

Tarantík se potom rozepsal o svých vzpomínkách na dobu svého příchodu do Klatov a 
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seznámení se s rodinou Čermákových, což byl počátek jeho spolupráce s knihtiskárnou, 

Šumavanem i dalšími periodiky, které tiskárna vydávala.  

Završením jubilejních příspěvků je vzpomenutí Josefa Pachmayera, dalšího 

dlouholetého přispěvatele, který v době oslav jubilea byl nemocný, a tak poslal 

Šumavanu jen krátký pozdrav, ve kterém vzpomněl na dobu, kdy mu Šumavan dal 

prostor, aby mohl vlastenecky bojovat proti tehdejšímu politickému zřízení. „Šumavan 

byl tím listem, kde jsem mohl dáti průchod svým citům a svým ideám za samostatnost 

národa. Šumavan přinášel neohroženě mé články proti Rakousku, předpovídal pád této 

říše a věstil svobodu národa československého.“ 464 Autor dále přiznává, že jeho články 

v Šumavanu otiskované byly na tehdejší dobu provokativní a dost smělé pro tehdejší 

politické zřízení, proto kvůli nim postihnuly periodikum mnohé perzekuce. Přesto 

Šumavan vytrval a dál dával prostor autorům bojujícím za svobodnou budoucnost 

našeho národa. Jelikož si byl Josef Pachmayer vědom své nemoci, která mu již 

znemožňovala velké řečnění, zaslal redakci srdečný pozdrav s přáním a nadějí, že se 

ještě bude moci shledat se čtenáři na stránkách Šumavana. Pachmayerovým pozdravem 

končí jubilejní Šumavanova část a list pokračuje v běžném zpravodajství.  

4.6 Šumavan během 30. let 20. století 
Během 30. let pokračoval Šumavan v již zaběhnuté podobě. Nadále vycházel 

dvakrát v týdnu ve středu a v sobotu a držel si neměnný vzhled a neměnné cíle. 

Středeční číslo vycházelo pravidelně o čtyřech, sobotní o šesti stranách. Každé číslo 

stabilně začínalo politickým úvodníkem, který se věnoval zpravidla celonárodnímu 

politickému dění. Na tomto místě Šumavan často sledoval také dění u našich sousedů, 

nejčastěji se samozřejmě jednalo o Německo. Šumavan registroval především 

politickou situaci v Německu, jako byly například volby v březnu 1933, ve kterých 

zvítězila strana Adolfa Hitlera a společně se svými spojenci ovládla většinu mandátů 

v říšském sněmu. To samozřejmě vyvolalo na stránkách Šumavana obavy z rozmachu 

nacionálně radikálního hnutí v Německu. Hitlerovo vítězství nebylo jen záležitostí 

vnitropolitickou pro Německo. „Naopak je především velmi vážného významu 

v evropské politice zahraniční. Nezapomínejme, že hakenkrajclerství ohlásilo 

nesmiřitelný boj proti mírovým smlouvám, na jejichž základě spočívá i náš obnovený 

                                                 
464 Pachmayer, Josef. Jubilejní pozdrav starého dopisovatele. Šumavan. 7. 1. 1928, roč. 60, č. 1, str. 6 



123 
 

stát.“ 465 V případě důležitých krajských událostí (volby, zasedání vedení města, děje 

spojené se Sokolem) upřednostnil Šumavan místní události a otiskl je na titulní stranu.  

Po celá 30. léta měly stále své místo v listu rubriky Místní a různé zprávy, 

Literatura, Sokolské zprávy a na posledních stranách inzerce a různá oznámení. 

Nesmíme také opomenout fejeton a jeho neotřesitelné místo na podvalu první až třetí 

strany, velmi často vycházel na pokračování v několika po sobě jdoucích číslech.  

V těžkém roce 1938 přinesl Šumavan dne 21. září 1938 krátké upozornění 

„Zavedení předběžné cenzury novin“ v rubrice Místní a různé zprávy. „V důsledku 

vládního nařízení ze 17. září t. r. uložena časopisům povinnost předkládati povinné 

výtisky k tiskové přehlídce několik hodin před vydáním.“ 466 Ve zprávě se psalo, že 

redakce Šumavana musela odevzdat výtisky státnímu zastupitelství a okresnímu 

hejtmanství šest hodin před vydáním. Proto upozorňovala všechny přispěvatele (hlavně 

spolky a organizace) či inzerenty, že do aktuálního vydání nemohla zařadit příspěvky 

dodané až v den vydání.  

4.7 Proměna Šumavana 
Ve středu 26. dubna 1939 vyšel naposledy Šumavan s podtitulem 

„Demokratický list pro zájmy Pošumaví“. V rubrice Místní a různé zprávy vyšlo 

několik článků vztahujících se k náboru do strany Národního souručenství. První zpráva 

oslovovala celý národ, aby se přidal a vstoupil do Národního souručenství. Článek 

upozorňoval na to, že náborové akce do strany již započaly a na každém občanovi nyní 

je, aby uposlechl výzvy a přihlásil se. V době, kdy náš národ opět ztratil svobodu a 

nacházel se v Protektorátu Čechy a Morava pod nadvládou Německa, bylo naší 

povinností zachovat národní bytí, k čemuž vedla především jednota, kterou 

představovala tato národní strana. Aby si strana mohla říkat národní, je třeba, aby se 

v ní spojil opravdu celý národ. „Po celých dvacet let byli jsme roztříštěni v různých 

stranách, což nepřineslo nám žádného užitku. Jen v práci sjednocené a ukázněné podaří 

se nám zachovati náš národ. Národní souručenství není politickou stranou, ale 

národem. Svornost nás zachrání, nesvornost by nás zničila.“467 

Další zpráva se vztahovala k náboru do Národního souručenství přímo na 

klatovském okrese, který proběhl v neděli 23. dubna 1939. „Vzorná organisace 

umožnila všem pověřencům, že mohli během krátké doby doručiti přihlášky a příslušný 
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propagační materiál do rukou každého majitele domu neb jeho zmocněnce a tohoto 

poučiti co má vykonati.“ 468 Článek upozorňoval, že následujícího dne 27. dubna 1939 

obejdou opět pověřenci jednotlivé doby na klatovském okrese a budou vybírat zpět 

vyplněné přihlášky do Národního souručenství, na jejichž základě potom předají hotové 

soupisy těch, kteří se do strany přihlásili. Ze soupisů vyplynulo, že akce byla úspěšná, 

jelikož se na Klatovsku přihlásilo     100 % lidí z mnoha obcí. 

V sobotu 29. dubna 1939 vyšlo šestistránkové 33. číslo poprvé s podtitulem 

„List Národního souručenství na Pošumaví“. List zůstal v graficky nezměněné podobě, 

zachoval stejné rubriky: úvodník, Feuilleton, Místní a různé zprávy, Literární zprávy, 

Sokolské zprávy, Sport. V rubrice Místní a různé zprávy oznamuje redakce nastalou 

změnu: „Dostali jsme od Tiskové a propagační komise Národního souručenství tento 

dopis: „Usnesením tiskové komise byl Váš list zařazen mezi listy Národního 

souručenství a přiznáno mu právo míti podtitulek List národního souručenství.“ 469 

Redakce vyslovila v článku příslib, že bude ráda spolupracovat s jedinou státní stranou 

a bude mezi pošumavský lid šířit myšlenky v duchu národní jednoty zastupované 

Národním souručenstvím.  

Další vydání Šumavana vyšlo ve středu 3. května 1939 se zkráceným podtitulem 

„List Národního souručenství“. Úvodník Z. Vaňka nesl titulek „Proč Národní 

souručenství?“. Vaněk vyzdvihoval přínos Národního souručenství už pouze v tom, že 

bylo v pravém slova smyslu opravdu národním. Náborové akce do strany se těšily 

velkému úspěchu a pod křídly nové strany se sjednotil vpravdě celý národ. Museli se 

realitě podívat do očí. Naše státní samostatnost byla pryč, tudíž bylo jasné, že se 

proměnil i náš politický život. Náš státní status Protektorát Čechy a Morava byl malou 

součástí německé říše. Nemohli jsme se spoléhat na přísliby ze strany Německa, že naše 

práva nebudou ohrožena. Skrze jednotu v Národním souručenství jsme měli větší moc 

v boji za zachování našich práv. Žijeme zas v jiných poměrech, než byly v krátké době 

druhé republiky. Proto musíme měnit svou politickou taktiku. Nedýcháme již vzduch své 

republiky, ale velké německé říše, jež dnes stojí nepopiratelně v čele celé Evropy, a sami 

musíme vědět, jak zařídit své plíce, abychom dýchali úsporně a při tom vydatně. Proto 

si hledíme zabezpečit nerušený život. Cesta k tomu vede Národním souručenstvím.“ 470  
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Šumavan se snažil na přelomu dubna a května nastalou změnu dostatečně 

čtenářům vysvětlit, proč se přiklonil právě k této straně a chtěl prosazovat její postoje a 

myšlenky v době, kdy naše země byla pod nadvládou Německa v Protektorátu Čechy a 

Morava. A jelikož Šumavan si vždy kladl za cíl vlastenectví, podněcování národní 

pospolitosti, pracovitost, víru v lepší budoucnost, přešel v momentální politické situaci 

pod křídla Národního souručenství. 

4.8 Krátkodobá změna periodicity 
Jak jsme již několikrát zmínili, Šumavan vycházel dvakrát týdně ve středu a 

v sobotu. To se ale v půlce roku 1939 změnilo. Změna nepřišla bez upozornění, a tak si 

čtenáři mohli ve středečním čísle na konci srpna tradičně v rubrice Místní a denní 

zprávy přečíst: „Oznamujeme, že jsme z technických důvodů nuceni nyní vydávati náš 

časopis jen jednou týdně, a to v sobotu. Vydávání toto bude většího rozsahu. Jakmile 

poměry nám dovolí, budeme opětně vydávati náš list pravidelně dvakráte v týdnu.“ 471 

Kvůli změně periodicity žádá redakce svoje spolupracovatele, aby své případné 

příspěvky odevzdali nejpozději během středy dopoledne. Poprvé opět jako týdeník vyšel 

pošumavský list v sobotu 2. září 1939.  

Přestože redakce slibovala čtenářům obsáhlejší číslo, vyšlo sobotní vydání 

klasicky o šesti stranách (mezi posledním středečním vydáním a sobotním zůstal 

původní rozestup tří dní, proto nebylo možné nasbírat více příspěvků pro obsáhlejší 

číslo) a opět v rubrice Místní a denní zprávy redakce promluvila ke čtenářům, jelikož 

pro týdeník znovu změnila uzávěrku k zasílání příspěvků do novin. Žádala přispěvatele, 

aby „své příspěvky zasílali nám nejdéle do čtvrtka v poledne. Později zaslané zprávy 

bychom byli nuceni uveřejniti až příští týden.“472 To byl zřejmě důsledek cenzurních 

opatření. Následující 69. číslo vyšlo již opravdu po týdnu s osmi stranami. Podoba 

zůstala nezměněná, článků v jednotlivých rubrikách jen bylo více a poslední stranu 

zaplnila inzerce. Další vydání týdeníku Šumavana se pohybovala v rozsahu šesti až 

osmi stran. 

Změněná periodicita nebyla nutná na dlouhou dobu. Číslo 76 už opět vyšlo ve 

středu, což signalizovalo návrat k původní periodicitě. Dopředu ale čtenáři upozorněni 

nebyli. Titulní strana Šumavana dne 25. října 1939 přinesla kratší článek „Česká 

veřejnost – tisku českému“. Tímto článkem oslovovala Národní rada česká všechny 

                                                 
471 Všem našim čtenářům a odběratelům. Šumavan. 30. 8. 1939, roč. 71, č. 67, str. 2. 
472 Redakční uzávěrka. Šumavan. 2. 9. 1939, roč. 71, č. 68, str. 2. 



126 
 

čtenáře a odběratele tisku, aby nezapomněli, že český tisk byl pro český národ důležitou 

oporou a podporou. Byl účinným nástrojem v boji za národní zájmy a hlasatelem 

národního slova. Národní rada česká vyzvala všechny, aby zůstali věrni svým novinám 

a nadále je odebírali. Tím, že je kupovali, přispěli do rozpočtu periodika, a pomohli tak 

novinářům podporovat jejich nelehkou práci a pomohli technicky fungovat národnímu 

tisku i v době, která pro Čechy pod nadvládou Německa nebyla jednoduchá. „Mějme 

proto trvale na mysli věrnost a lásku k svým českým novinám. Stůjme za každých 

poměrů při svém národním tisku v oprávněném vědomí, že prospíváme nejen svým 

základním potřebám národním, nýbrž i sobě samým a celému našemu životu kulturnímu, 

hospodářskému a veřejnému, jehož je tisk tak význačným nositelem.“ 473 Téhož dne otiskl 

Šumavan v rubrice Místní a různé zprávy oznámení, že se list vrací ke své původní 

poválečné periodicitě. „Budeme nyní opětovně vydávati náš list ve středu a v sobotu.“ 474 

S tímto oznámením byla samozřejmě opět spojena připomínka změny uzávěrky pro 

všechny přispěvatele. Redakce je žádala, aby své příspěvky odevzdávali nejpozději 

v pondělí (pro středeční číslo) nebo ve čtvrtek (pro sobotní číslo) do páté hodiny 

odpolední. Středeční číslo mělo opět jen čtyři strany, sobotní šest. Nepatrně se změnila 

grafická podoba. Během roku 1939 byly veškeré samostatné obsáhlé články či celé 

rubriky oddělovány tlustou černou linií. 

4.9 Poslední rok 1941 
První číslo 73. ročníku a jeho titulní strana bylo na rozdíl snad od všech 

předchozích ročníků odlišné. Titulní strana totiž nepřinášela úvodní slovo redakce do 

nového nastupujícího roku, informace o předplatném atd. Krátký článek v rubrice 

Místní a různé zprávy jsme našli až na straně tři na podvalu. „Dnešním číslem zahajuje 

nás list svůj 73. ročník. Při té příležitosti jsme povinni poděkovati všem svým 

přispěvatelům, odběratelům a čtenářům za důvěru nám věnovanou a prosíme je, aby 

nám i nadále zůstali věrni, náš list podporovali a doporučovali.“ 475 Stále se mezi čtenáři 

nacházeli neplatiči a dlužníci na předplatném, proto redakce v článku upozorňovala na 

přiložené složenky, díky nimž mohli čtenáři doplatit dlužnou částku nebo si pohodlně 

prodloužit stávající předplatné či zajistit nové. V článku ale nebyl zahrnut výčet cen 

předplatného, jak tomu bývalo až dosud. Navíc je pravdou, že výčet cen předplatného 

zmizel i z krátkých upozornění na předplatné na přelomu jednotlivých čtvrtletí 
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během roku 1940. Možná redakce a vydavatelstvo nepociťovaly za nutné připomínat 

ceny, které se už desetiletí nezměnily a zůstávaly pořád stejné. Titulní strana tedy na 

místo proslovů redakce přinesla jako titulní článek „Na předělu roku“, jehož autora 

neznáme a týkal se současné válečné situace. Titulní strana pokračovala krátkou básní 

od J. Smejkala s názvem „Jediné“. Na podvalu se nacházel již tradičně fejeton, 

tentokráte od odborného rady Josefa Štěpána s názvem „Sen noci silvestrovské“. Dále 

vypadalo první vydání nového ročníku stejně jako každé jiné.  

Novinkou a výjimečnou událostí na stránkách Šumavana byl otištěný rozhovor 

se státním prezidentem dr. Háchou na titulní straně čtvrtého čísla z 15. ledna 1941. 

Rozhovor nebyl pro Šumavana původní. „Berlinská korespondence Welt-Presse-Dienst 

uveřejňuje rozhovor svého šéfredaktora dr. Waltera Hagenmanna se státním 

presidentem dr. Háchou, v němž pan president odpověděl na různé otázky, týkající se 

dnešní situace českého národa a jeho stanoviska k novému uspořádání evrop. 

kontinentu.“ 476 Šumavan v českém znění přetiskl otázky německého redaktora a 

příslušné odpovědi prezidenta Háchy. 

Ke změně ceny listu po několika desetiletích přeci jen došlo. Nejstarší 

pošumavský list na chystanou změnu dopředu nijak neupozorňoval. Ve středu 5. února 

1941 najednou vyšlo vydání, které bylo o 20 haléřů dražší. Přidražilo samozřejmě i 

předplatné a donáška. Kromě záhlaví listu, kde si mohli čtenáři nových změn 

povšimnout, přinesla redakce krátké oznámení již tradičně v rubrice Místní a různé 

zprávy. „Na základě vyhlášky Nejvyššího cenového úřadu byly stanoveny nové prodejné 

ceny českého periodického tisku. Upravujeme proto s platností od 5. února t. r. nové 

ceny našeho časopisu, a to: středeční číslo bude nyní prodáváno za 60 haléřů, sobotní 

číslo za 70 haléřů. Předplatné pak bude činiti s donáškou neb poštou na měsíc 5 K, bez 

donášky 4, 40 K.“ 477 Doplňme ještě ze záhlaví titulní strany zbytek cen předplatného. 

„Předplatné pro Klatovy čtvrtletně 13 K 20 hal., měsíčně 4 K 40 hal., poštou čtvrtletně 

15 K, měsíčně 5 K. Donáška do domu měsíčně 40 haléřů.“ 478  

Během roku 1941 přineslo každé vydání Šumavana na titulní stránce úvodní 

článek informující čtenáře o válečné situaci, postupu válečných vojsk, útocích říšského 

letectva na britské vojenské cíle, jak Jugoslávie podepsala pakt tří, o českém postoji 

k Jugoslávii, o válečném konfliktu na Balkáně vůbec. Titulní stránky také pravidelně 

                                                 
476

 Češi a nové uspořádání Evropy. Šumavan. 15. 1. 1941, roč. 73, č. 4, str. 1. 
477 Nové ceny našeho listu. Šumavan. 5. 2. 1941, roč. 73, č. 10, str. 2. 
478 Šumavan. 5. 2. 1941, roč. 73, č. 10, str. 1. 
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začaly přinášet malé fotografie vztahující se k válečnému konfliktu. Jako příklad 

můžeme uvést fotografii pocházející od ČTK s popiskem „Start k letu proti nepříteli i 

v mrazu a sněhu. Lety proti Anglii jsou sice nepříznivým počasím stíženy, přesto je v 

nich nepřetržitě pokračováno.“ 479 Veškeré články i fotografie titulní strany vztahující se 

k probíhající válce se nesly v proněmeckém duchu. To byly texty a fotografie, které 

všechny listy v Protektorátu Čechy a Morava musely zveřejňovat, nejde proto hodnotit 

reálně vztah redakce k dobové politice. V článku „Tvůrce nové Evropy“ umístěném na 

titulní straně jsme se pyšnili tím, že patříme do nové Evropy tvořené Hitlerem. 

„Neznámý vojín ze světové války 1914 – 1918, tvůrce nové Evropy 1941, jaké to 

bohatství, jaká to síla, plynoucí z hluboké víry v německý národ a v jeho poslání!“ 480 

Neznámý autor tohoto článku vyzdvihoval schopnost onoho vojína uskutečnit tak velké 

dílo jen v několika málo letech. Za těch pár let si dokázal podmanit německý národ, 

vyvedl ho z vnitřních problémů a vymanil z versailleského diktátu. V historii lidstva prý 

neexistovala postava, která by za tak krátkou dobu docílila tak velkých změn jako 

postava Adolfa Hitlera. Své zemi vnukl nový smysl a vedl ji v duchu sociální 

pospolitosti. K tomuto semknutému národu jsme patřili i my.  „Rozhodnutím státního 

presidenta dr Emila Háchy v roce 1939 byl našim zemím zachován klid a mír a byli 

jsme v klidu začleněni do Velkoněmecké říše, která je dnes základním a vedoucím 

prvkem tvořící se nové Evropy a naší povinnost všemi silami tomuto budování 

přispěti.“481 O týden později pokračuje v podobném duchu i článek „Český národ a 

Říše“. Zde taktéž pro čtenáře neznámý autor psal o státním tajemníkovi Karlu 

Hermannu Frankovi, který promluvil v den Hitlerových narozenin v Praze k novým 

vojákům oddílů SS. V projevu Frank poděkoval a vyslovil uznání těm, kteří se přidali 

k velké části našeho národa, pochopili svůj úkol a přispěli svou silou v pracovním 

procesu. „Zároveň dal však výstrahu lidem věčně včerejším, kteří drží dvojí želízko 

v ohni a nechtějí se poučit tolika historickými poučeními posledních let. Na adresu 

těchto lidí bylo státním tajemníkem důrazně připomenuto, že Evropa může žíti bez 

českého státu, ale Češi nemohou žíti bez Evropy za německého vedení.“ 482  

Když potom listujeme květnovými vydáními časopisu Šumavana, který stále 

vycházel dvakrát týdně ve středu a v sobotu, nikde nejsou vidět známky toho, že se blíží 

konec a poslední vydání na hodně dlouho dobu. Najednou přišlo 38. vydání 73. ročníku 
                                                 
479 Šumavan. 12. 2. 1941, roč. 73, č. 12, str. 1. 
480 Tvůrce nové Evropy. Šumavan. 19. 4. 1941, roč. 73, č. 31, str. 1. 
481

 Tamtéž. 
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 Český národ a Říše. Šumavan. 26. 4. 1941, roč. 73, č. 33, str. 1. 



129 
 

ze středy 14. května 1941, vydání tradičně se čtyřmi stranami a běžným vzhledem a 

náplní. Je to vydání poslední. Na titulní straně opět přineslo titulní článek informující       

o válečné situaci. Tentokráte porovnával se situací, jaká byla před rokem. Přesně před 

rokem povolal Hitler svá vojska proti nepříteli na celé západní frontě. V krátké době 

nastal obrovský zlom, když padla evropská velmoc Francie. „Spojení Paříž – Londýn 

udávalo Evropě nejen tón, nýbrž určovalo všechno, co mají dělat, či čeho mají 

zanechat, rozhodovalo o bytí či nebytí všech ostatních národů. A po šesti týdnech 

uviděli jsme to všechno v prachu.“ 483 Zbytek vydání tvořila rubrika Místní a různé 

zprávy, Divadlo, Sport a Literární zprávy. Obsah těchto rubrik doznal během let 1940 a 

1941 obsahových změn. Zprávy byly, dalo by se říci, neutrální. Zvláště rubrika Místní a 

denní zprávy začala přinášet informace převážně o úmrtích, oslavách, výročích, darech, 

sbírkách, opravách budov, novém lékaři v Klatovech atd.  Reklama se také postupně 

vytrácela. Reklama v 38. čísle z roku 1941 neměla na čtyřech stránkách listu své místo 

kromě malého čtverečku s upoutávkou na „Plakáty, jakož i různé reklamní tiskopisy 

zhotovuje knihtiskárna Ot. Čermáka v Klatovech.“ 484 Číslo 38 ročníku 73 ze dne         

14. května 1941 bylo posledním vydáním opět na dobu čtyř let. 

4.10 První a poslední poválečné obnovené vydání 
Po válce vyšlo v sobotu 19. května 1945 první a zároveň poslední vydání 

Šumavana, které neslo podtitul „Pokrokový demokratický list pro zájmy Pošumaví“. 

Toto jediné číslo bylo označeno jako Šumavan ročníku 74 (od založení roč. 77). 

Majiteli a vydavateli listu byli dědicové Otakara Čermáka, odpovědným redaktorem byl 

Ladislav Čermák a list vydala jejich vlastní knihtiskárna. Dvoustránkový list stál 80 hal. 

Redakce zatím pravděpodobně neměla připravenou koncepci předplatného, proto se 

v záhlaví nenacházely informace k možnému pravidelnému odebírání. Na titulní straně 

si čtenáři mohli přečíst báseň Josefa Bouzka „Jarem rozvětvení“. Titulní strana dále 

pokračovala článkem „Presidente republiky, buď nám vítán“ od autora označeného 

redakční zkratkou Čk. K dílu přispěl také Vratislav Čermák článkem „5. máj 1945“. 

Čermák hned v úvodu článku provolával vítězství a po několika letech opět nabytou 

svobodu. Jsme svobodni, abychom mohli opět začít budovat svůj vlastní stát, ve kterém 

budeme sami rozhodovat. Za všechny Klatovany vyslovoval velkou vděčnost 

osvoboditelské americké armádě, která vrátila na Šumavu mír. „Bylo kýmsi řečeno: 

                                                 
483 Po roce. Šumavan. 14. 5. 1941, roč. 73, č. 38, str. 1. 
484 Šumavan. 14. 5. 1941, roč. 73, č. 38, str. 4. 
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Konec války ještě neznamená mír. Ano. Než budeme moci žíti ve skutečném míru a 

pokoji, bude dlouho trvat. Jak dlouho, záleží z největší části na nás samých.“485 Pokud 

se vrátíme k poctivému životu a přiložíme ruku k dílu ve svém oboru, dosáhneme 

skutečného dlouhodobého míru rychleji. Musíme pracovat pro republiku a zachovat při 

tom jednotu, jakou jsme prokázali pod německým otroctvím. „Státy se udržují těmi 

ideami, kterými vznikly.“ 486 

Druhá stránka za článkem Vratislava Čermáka pokračovala rubrikou Různé 

zprávy, která přinesla drobnější zprávy z různých oborů. Některé z nich byly ještě 

věnované oslavám vítězství. Našli bychom mezi nimi ale i zprávu směřovanou od 

redakce ke čtenářům, ve které naznačovala, že by chtěla pokračovat ve vydávání 

Šumavana. Redakce se omlouvala za to, že nerozeslala noviny na adresy 

(pravděpodobně podle předválečných předplatitelských seznamů). „Proto dáváme 

prozatím list náš pouze do drobného prodeje. Přihlášky na předplatné přijímáme 

k záznamu v administraci našeho listu v Baštové ulici č. 106.“487  Ještě v jedné hodně 

kratičké zprávě jsme registrovali příslib k dalšímu pokračování Šumavana. „Zprávu       

o historii osvobození našeho města přineseme v příštích číslech.“ 488 Příštích čísel už se 

ale čtenáři nedočkali.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
485 Čermák, Vratislav. 5. máj 1945. Šumavan. 19. 5. 1945, roč. 74, č. 1, str. 1 – 2) 
486 Tamtéž. 
487 Šumavan. 19. 5. 1945, roč. 74, č. 1, str. 2. 
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Závěr   
Druhá polovina 19. století znamenala pro naši zemi stále začlenění do zemí 

Rakousko-Uherska. Co se ale začínalo měnit, bylo oslabování nadvlády německého 

jazyka v českých městech. S nastupujícími 60. léty 19. století upadá němčina a na své 

místo se vrací jazyk český. Ve stejnou dobu se taktéž uvolnily poměry v oblasti 

společenského a kulturního života, vznikaly nejrůznější spolky, hrála se česká divadelní 

představení, vydávaly se knihy. Vlastenecká snaha a rozvoj českého jazyka přivedly 

klatovské vlastence k myšlence založení a šíření pošumavského krajinského listu 

psaného v českém jazyce, jenž by nesl název Šumavan. Tomu ale nezbytně musel 

předcházet vznik první české knihtiskárny v Klatovech, jejímž majitelem a 

zakladatelem se z popudu Ludvíka Krále stal Maxmilián Čermák. Král vyslal 

Maxmilána do Prahy naučit se tiskařskému umění, aby mohl později sám zažádat          

o tiskařskou koncesi. Čermák úkol splnil a za přispění intervence Františka Palackého a 

Ladislava Riegra byla schválena jeho žádost na udělení koncese ke zřízení vlastní 

tiskárny. Ta se dala v Klatovech do provozu 20. listopadu 1867. Odborně vzdělaným 

faktorem tiskárny se stal Josef Václav Žák. Postaral se i o technické vybavení závodu, 

který sídlel na rohu tehdejší Říšské a Baštové ulice čp. 101/I. Tiskárna si postupně 

získávala zakázky a rozšiřovala okruh svých odběratelů. Podnik prosperoval, proto se 

Čermák postupem času pouštěl do modernizace strojů, aby mohl plnit náročnější přání 

zákazníků a poskytnout větší rozsah služeb. Od roku 1872 byl při tiskárně zřízen i 

obchod, který fungoval 20 let. V roce 1892 Maxmilián Čermák koupil dům v Baštové 

ulici čp. 106/I a přestěhoval do něj svůj zmodernizovaný tiskařský závod. Téhož roku 

Maxmilián Čermák umírá. Za svého života se stal duší vlasteneckého, společenského a 

veřejného života v Klatovech.  

Založení tiskárny znamenalo pro klatovské vlastence nezbytný krok pro jejich 

hlavní úmysl – založení pošumavského českého listu. S přijetím koncese na zřízení 

tiskárny se tak začalo pracovat na přípravách k prvnímu vydání týdeníku Šumavan, 

jehož první číslo vyšlo dne 1. ledna 1868 a jehož majitelem se stal taktéž Maxmilián 

Čermák. Redakce sídlila ve stejném domě jako tiskárna. Obsah a zamření listu po celou 

dobu jeho vydávání vyjadřoval podtitul novin. Šumavan od počátku nesl podtitul 

„Týdeník pro zábavu a poučení“ a podle toho byl koncipován jeho obsah. V úplných 

počátcích vycházel o čtyřech stranách každou sobotu. Později se počet stran ustálil na 

šesti až osmi. V zábavné části si čtenáři mohli přečíst ukázky z povídek, novel, básní či 

pověstí. Část poučná přinášela zprávy ze všech oblastí veřejného života a také 



132 
 

nejrůznějších vědních oborů. V listu nesměly chybět taktéž aktuální informace z města a 

okolí včetně přehledů cen zboží, sňatků apod. Stálými rubrikami byly úvodníky, 

Feuilleton, Denní a různé zprávy, Zprávy ze Sušice a okolí, Literatura, Divadlo, Hudba 

a další rubriky, které se podle aktuálního zájmu, vývoje a zaměření listu objevovaly a 

zase zanikaly. Od počátku byl pro krajinský list nastaven koncept předplatného, 

možnost donášky do domu a množstevní akce pro inzerenty. Tím si časopis chtěl zajistit 

stálý okruh odběratelů a stálý příjem peněz. Šumavan se vždy snažil přispět k dobru a 

blahobytu svých odběratelů a plnil svoji funkci, ačkoliv nebyl politickým listem. Za 

dobu Maxmiliánova života se ve vedoucí funkci listu vystřídalo poměrně hodně osob. 

Prvním odpovědným redaktorem listu se stal Josef Václav Žák. Po něm na čtyři roky 

řídil list sám Maxmilián Čermák, který zároveň s redakcí vedl tiskárnu. Proto místo 

odpovědného redaktora přenechal Františku Josefu Šubertovi, ale po pár letech ho 

vystřídal opět Maxmilián. Poté následoval sled několika jmen: Antonín Chlouba, Alois 

Kalenda, Josef Janda a opět Maxmilián Čermák, který funkci zastával do své smrti 

v roce 1892.  

Aby redakce mohla začít psát o věcech politických, začala počátkem roku 1891 

vydávat čtrnáctideník Úhlavan a Šumavan změnila taktéž na čtrnáctideník. Oba listy se 

po týdnu střídaly a stále vycházely v sobotu. Podle tehdejšího tiskového zákona se 

mohly čtrnáctideníky vyjadřovat k politickým záležitostem. Oba listy nesly podtitul 

„Časopis pro veškeré zájmy krajiny pošumavské“ a v jejich obsahu se objevila rubrika 

Zprávy politické. Jinak se listy graficky či obsahově nezměnily. Politické snahy listů 

skončily se smrtí Maxmiliána Čermáka. Úhlavan zanikl (poslední číslo vyšlo 22. října 

1892) a Šumavan se vrátil ke své týdenní periodicitě. Svoji politickou část si vymezil 

Šumavan znovu až v roce 1897 zasláním oznámení na C. k. okresní hejtmanství. Od 

roku 1899 potom začal platit nový tiskový zákon, díky němuž se Šumavan jako týdeník 

mohl oficiálně stát listem politickým.  

Po smrti Maxmiliána Čermáka převzala na dobu necelých deseti let vedení obou 

podniků ovdovělá Maxmiliánova manželka Marie. Odpovědným redaktorem Šumavana 

byl v té době Ludvík Král. Matce byl v řízení podniků oporou i syn Otakar Čermák, 

který do obou závodů docházel. Do Šumavana vstoupil Otakar v roce 1898 jako 

politický redaktor, což mu v té době přinášelo mnohé nepříjemnosti. Když dosáhl 

plnoletosti, převzal v roce 1900 od Ludvíka Krále vedení Šumavana a ve funkci 

odpovědného redaktora zůstal až do své smrti v roce 1939. Od počátku si kolem sebe 

vytvořil nový okruh spolupracovníků, převážně politických zpravodajů. Pod jeho 
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vedením si Šumavan zachoval stejnou grafickou i obsahovou podobu. Po smrti matky 

Marie převzal také v roce 1902 vedení tiskárny. Po vzoru svého otce pokračoval 

postupem času v modernizaci strojového parku závodu, a snažil se tak držet krok 

s dobou a potřebami zákazníků. S příchodem roku 1914 a začínající válkou nastaly pro 

oba závody krušné roky. I s přiostřujícími se poměry Šumavan neustal ve své činnosti,  

přinášel informace o probíhajících událostech a neuposlechl výzev úřadů, aby otiskoval 

články pouze obsahu loajálního. Z toho důvodu byl nakonec Šumavan 29. srpna 1914 

úředně zastaven. Záhy sice proběhly snahy o jeho obnovení v podobě Nového 

Šumavana, žádost ale byla zamítnuta.  

Tiskárna válku překonala v relativně dobrém stavu. Poslední publikaci vydala 

v roce 1915. Na začátku válečných let čerpala množství papíru, které měla k dispozici 

díky zastavení Šumavana. O podnik se během války starali zbývající členové rodiny 

Čermákových, jelikož Otakar Čermák musel odejít na vojnu daleko od rodiny a svých 

podniků. Zastavení Šumavana a důvody k tomu vedoucí znamenaly problémy i pro 

samotného Otakara. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení a během března 1915 se 

musel opakovaně dostavit ke klatovskému soudu. Hlavní stání v Praze na konci března 

1915 Čermák vyhrál, prokurátor se ale proti rozsudku odvolal. V květnu 1915 odešel 

Čermák na vojnu. Další soud se konal dne 30. prosince 1915 a Otakar Čermák byl 

odsouzen na devět měsíců žaláře. Trest měl Čermák nastoupit až po válce. Nakonec ale 

přišel podzim 1918 a s ním konec války. Čermák prožíval dny osvobození doma, jelikož 

z vojny dostal měsíční dovolenou. Ta se mu nakonec vznikem samostatného 

Československa protáhla a k rozsudku dostal milost. 

Otakar Čermák se po válce ihned pustil do práce. Vrátil se do čela tiskárny a 

obnovil vydávání Šumavana, jehož 50. ročník začal vycházet 16. listopadu 1918 

s podtitulem „Demokratický list pro zájmy Pošumaví“. Od obnovení začal Šumavan 

vycházet dvakrát týdně, ve středu a v sobotu, a stal se nezávislým listem 

národnědemokratickým. Středeční číslo vycházelo o čtyřech stranách, sobotní o šesti. 

Proto bylo středeční číslo o deset haléřů levnější. Graficky i obsahově se Šumavan nijak 

zvlášť nezměnil. První dva ročníky po válce chyběla na titulních stranách rubrika 

Feuilleton. V té době titulní strany plnily převážně politické úvodníky. Fejeton se vrátil 

na titulní stranu na konci 51. ročníku a své místo si udržel až do konce vydávání listu. 

Čtenáři našli po válce v novinách i známé rubriky Denní a různé zprávy, Dopisy, 

Sokolské zprávy, Literaturu, Umění. Nepravidelně se objevovala rubrika Sport, 

Masopustní věstník a v prvních letech obnoveného vydávání Telefonické zprávy. 
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S obnovením Šumavana se redakce taktéž vrátila k výhodnějšímu systému předplatného 

a donášce do domu, množstevní slevy zůstaly pro inzerenty. Inzerce a reklama se 

nacházely na posledních stranách listu, převážně však v sobotním čísle, které mělo 

k dispozici více stran.  

S vyostřující se politickou situací v letech 1938, 1939, kdy se měnily i 

společenské nálady a celá naše země chtěla demonstrovat jednotu, sílu a odhodlanost se 

nevzdávat, připojil se Šumavan stejně jako občané celé země ke straně Národního 

souručenství. Šumavan byl zařazen mezi listy Národního souručenství a ve středu         

3. května 1939 vyšel poprvé Šumavan s novým podtitulem „List Národního 

souručenství“.  

Rok 1939 přinesl smutnou zprávu. Dne 7. ledna 1939 zemřel majitel 

knihtiskárny i Šumavana Otakar Čermák.  Přestože byl nemocen, jeho smrt přišla náhle. 

Ke konci života Otakar v důsledku horšící se politické situace neskrýval své obavy         

o budoucnost sebe i svých milovaných podniků. Přesto neustal v práci, a i když už ke 

konci roku 1938 nedocházel do kanceláře redakce, psal do poslední chvíle články pro 

Šumavana. Držitelkou koncese na vedení podniků se stala vdova po Otakarovi. 

Tiskárnu po smrti Otakara převzali jeho dva synové Otakar a Ladislav 

Čermákové. Převzali podnik, který byl v dobré kondici a plnil své zakázky. 

S příchodem druhé světové války se ale tiskárna ocitla v existenční krizi. Nebyly 

zakázky, chyběli zaměstnanci. Po válce se majitelé tiskárny chystali na její 

znovuvzkříšení. Bohužel k tomu ale nebyly podmínky. Tiskárnu trápil nedostatek 

materiálu a zaměstnanců. Poslední sbírku tiskárna vydala v roce 1938. V roce 1949 

zůstali v tiskárně pracovat jen sami dva majitelé. V lednu 1950 zemřela vdova po 

Otakaru Čemákovi starším, která byla držitelkou vdovské koncese na řízení tiskárny. 

S její smrtí ale už nešlo koncesi převést na její syny. To znamenalo faktický zánik 

tiskárny. Tiskárenské vedení v Praze a Plzni nařídilo tiskárnu k 15. červnu 1950 zrušit. 

Tím skončil závod, s nímž žily, pracovaly a v němž vyrostly tři generace rodiny 

Čermákových v Klatovech.  

Otakar a Ladislav Čermákové převzali po smrti otce i vedení Šumavana, který 

před sebou již neměl dlouhý život. Stejně jako před první světovou válkou bojoval do 

konce, tak i s blížící se druhou světovou válkou se pošumavský krajinský list snažil 

plnit svoji funkci a informovat podle nejlepšího vědomí své čtenáře o probíhajících 

událostech. V lednu 1941 dokonce otiskl Šumavan poprvé za dobu své existence 

převzatý rozhovor s prezidentem Emilem Háchou z německého listu. Ve středu           
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14. května 1941 vyšlo bez jakéhokoliv upozornění poslední vydání 73. ročníku 

Šumavana označené číslem 38. Po válce opět nastal pokus o znovuobnovení Šumavana. 

Dne 19. května 1945 vyšlo dvoustránkové číslo 74. ročníku Šumavana s podtitulem 

„Pokrokový demokratický list pro zájmy Pošumaví“ oslavující konec války. Přestože 

z krátkých zpráv rubriky Různé zprávy mohli čtenáři tušit, že redakce plánuje vydávat 

pravidelně Šumavan dál, dalšího čísla se už nikdy nedočkali. Květen 1945 je tedy 

definitivním koncem prvního českého krajinského listu v Pošumaví.  

Summary 
Patriotic thinking grammar school profesors and rich citizens from Klatovy 

supported rise of the first Czech printing office in Klatovy and foundation of the first 

Czech-written newspapers in south-western Bohemia (except Pilsen). Maxmilián 

Čermák took printing office management and publication of Šumavan and both 

companies stayed in Čermák family for the whole time of their existence. It was 

Maxmilián´s wife Marie Čermáková who led companies after Maxmilián and after her 

it was her son Otakar Čermák who took over printing office and newspapers in time he 

became adult. The printing office worked from autumn 1867 till late spring 1950. 

Owners of printing office always followed high-quality and modern equipment of 

factory. Then the printing office was able to keep different orders from customers. 

During the time of working the printing office published tens of books, booklets, 

newspapers and magazines. This company survived both world wars with minimal 

service. 

The weekly newspaper Šumavan was publicated during 1868 – 1941. His first issue was 

published on 1th January 1868. Censorship coming with First World War stopped this 

Saturday newspaper on 29 th August 1914. Šumavan was again renewed on 16 th 

September 1918 and was published till his cessation at the beginning of the Second 

World War on 14 th May 1941. The only two-pages issue was published after the war on 

19 th May 1945 because of the end of  war celebrations. During the whole 70 years 

Šumavan had almost same graphical appearance. Before First World War Šumavan was 

published on Saturday as a weekly newspaper mostly with six or eight pages. From 

1918 Šumavan was published twice in a week, on Wednesday with four pages and on 

Saturday with six pages. Content orientation expressed subtitle of newspaper. Šumavan 

began as a weekly newspaper for fun and information. During 1891 – 1914 it had 

subtitle weekly newspaper for public interests of Czech Bohemia Forest area and after 
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the war Šumavan began as a democratical newspaper for interests of Czech Bohemia 

Forest area. From issue 34 in the year 1939 subtitle was changed for Newspaper of 

National Conviviality. Šumavan was published as apolitical till 1891.  During short time 

1891 – 1892 Úhlavan was parallel published in two weeks interval and Šumavan was 

also changed to a two weeks newspaper. Then both newspapers could write about 

political topics. Šumavan again described his political part in the year 1897 and after 

change of press law in the year 1899 Šumavan could officially work as a political 

newspaper. Front pages brought editorials and column Feuilleton. Next readers could  

regularly meet with columns Daily and Other News, Letters, Literature, Art. There were 

irregularly columns according to actual orientation as Sport, Telephone News, Sokol 

News etc. Commercional and advetising filled up last pages.  From the beginning 

editorial department instituted system of subscription, home delivery and discount for 

quantity for advertisers. With this system Šumavan wanted to ensure permanent money 

supply and full availability also in faraway areas of Bohemia Forest. During the time we 

can meet on the pages of Šumavan with names of persons who significantly contributed 

to cultural tradition  of Klatovy town district: A. V. Šmilovský, J. Vrchlický, J. Hais-

Týnecký, J. Thomayer, K. Hostaš, J. Vančura and others. O. Čermák, V. Prunar or  J. 

Pachmayer were political reporters for long time.  
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Přílohy  
 
Příloha č. 1: Abecední seznam zaměstnanců Čermákových knihtiskárny 
v Klatovech (opis) 
 
ALTSTERN Gustav, narodil se v Klatovech, vyučil se v tiskárně L. Janského 

 v Klatovech. Sazečem u Čermáků. 
BOHUSLAV Josef, narodil se v Klatovech, vyučil se u Janských v Klatovech.  
   Sazečem u Čermáků. 
BOSÁK Josef, narodil se 8. prosince 1858 v Klatovech. Vyučil se u Čermáků od 1.  

března 1870 do 1. března 1875. Po krátkém pobytu v akc. 
Moravské tiskárně v Brně byl u Čermáků sazečem a faktorem do 
r. 1898. Pak byl zaměstnán v Praze u J. R. Vilímka, Wiesnera a 
v Grafice: odešel do pense a zemřel 21. května 1933. 

BOUŠA Josef, vyučil se u Čermáků, kde pak byl řadu let tiskařem. 
BUREŠ  Vyučil se u Janských v Klatovech. U Čermáků byl několik let 

sazečem. Pak zdědil po otci obchod uhlím. 
BUREŠ Václav, narodil se v Klatovech 25. května 1872. Vyučil se u Čermáků od 20. 

července 1885 do r. 1889. Po vyučení odešel. 
ČADEK Augustin , vyučil se u Janských v Klatovech. U Čermáků byl sazečem od 1. 

dubna 1887 do své smrti 24. srpna 1889. 
ČERMÁK Ladislav , narozen v Klatovech 17. listopadu 1905. Absolvoval veř. obchod. 

školu v Klatovech. U Čermáků byl kancelářským zaměstnancem, 
od ledna 1939 po smrti otcově byl spolumajitelem závodu a 
redaktorem Šumavana, výpomocným tiskařem a strojovým 
sazečem do r. 1950. 

ČERMÁK Otakar st ., narozen v Klatovech 26. května 1876. Vyučil se u Čermáků od 
16. února 1891 do 16. února 1895. U Čermáků tiskař, pak 
redaktor Šumavana, od 22. září 1900 do své smrti. Majitelem 
tiskárny od 21. srpna 1902 po smrti matčině až do své smrti 7. 
ledna 1939. 

ČERMÁK Otakar ml ., narozen 29. září 1904 v Klatovech. Vyučil se u Čermáků od 
15. července 1922 do 15. července 1926. U Čermáků byl sazečem 
od r. 1926 s přerušením vojenské služby až do zániku tiskárny 15. 
čer. 1950. Od 7. července zaměstnancem Západočeských tiskáren, 
závod 04 v Klatovech. Se svým bratrem Ladislavem byl 
spolumajitelem tiskárny od smrti otcovy až do jejího zániku. 

ČERMÁK Miloslav , narozen v Klatovech 5. listopadu 1882. Vyučil se u Čermáků od 
1. srpna 1896 do 1. srpna 1900. Od 20. dubna do 22. července 
1902 byl na zkušené v tiskárně Petra Franka v Táboře. Pak u 
Čermáků sazečem do r. 1912, faktorem do 28. září 1938. V letech 
1915 až 1920 byl na vojně za I. svět. Války a v ruském zajetí. Od 
r. 1938 na pensi v Klatovech. Zemřel 14. března 1956. 

ČÍŽEK  se u Čermáků vyučil a nějaký čas pracoval jako sazeč. 
DUŠA u Čermáků sazečem v prvních letech závodu. 
EICHINGER Jan , narozen ve Slavošovicích u Klatov. Vyučil se u Čermáků od 4. 

listopadu 1878 do 1883. Sazečem u Čermáků do 6. září 1884. 
HALLA Daniel , narozen v Klatovech. Vyučil se u Čermáků v prvních letech 80tých. 

Pak byl v různých závodech, r. 1886 ve Val. Meziříčí, konečně 
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v Praze, kde se domohl samostatného postavení. Byl také 
spisovatelem. U čermáků sazečem do 20. září 1884. 

HOCH Stanislav, narozen v Klatovech, vyučil se u Čermáků, kde byl po vyučení také 
sazečem. 

HOLUB František , narozen v Klatovech. Vyučil se u Čermáků, kde pobyl nějaký čas 
jako sazeč. 

HӧSCHL Cyril , narozen v Klatovech, vyučil se u Čermáků, kde byl sazečem nějaký 
čas. Pak se osamostatnil, vyučil se knihkupcem a vydavatelem. 

CHLOUBA Josef, narodil se ve Švihově 4. července 1885. Vyučil se u Čermáků 1899 
– 1902. Později se odstěhoval do ciziny. 

JANOUT Josef, narozen v Klatovech. Vyučil se u Čermáků, kde byl i nějaký čas 
zaměstnán jako sazeč. 

JAROŠ vyučil se u Čermáků, kde byl pak zaměstnán jako sazeč. 27. října 
1939 byl gestapem zatčen, 3 měsíce vězněn a pak poslán do 
Německa na práci. R. 1945 nastoupil opět u Čermáků, po 2 
měsících odešel. 

KAHOVEC  U Čermáků byl sazečem do 20. září 1913, kdy odešel na vojnu. 
KAPLAN Alois , narozen v Klatovech. Vyučil se u Čermáků asi 1907 – 1911. Zůstal tu 

nejprve jako ruční, později od r. 1922 jako strojový sazeč až do r. 
1947 s přerušením vojenské služby od r. 1913. Byl u Čermáků asi 
35 let. 

KNOPP Theodor byl u Čermáků prvním sazečem od 1867 do 26. září 1868. 
KOLLER Josef  se vyučil u Čermáků. 
KOUBA Vojt ěch byl u Čermáků tiskařem od 17. července 1891 do 13. května 1893. 
KOVÁ ŘÍK Vratislav , narodil se v Klatovech. Vyučil se u Čermáků asi od r. 1911 do 
17.  

července 1915. Pak byl sazečem u Čermáků, později odešel až si 
zřídil konečně svoji vlastní tiskárnu. 

KOZÁK  se vyučil u Čermáků od října 1891 – 1895. Zůstal tu sazečem do 
28. června 1896. 

KOZÁKOVÁ Marie  byla nakladačkou u Čermáků v posledních letech. 
KRÁL Ludvík , narozen v Klatovech 25. prosince 1888. Vyučil se u Čermáků od 15. 

Července 1902 do 15. Července 1906. Zůstal tu sazečem do 
konce r. 1907. Od konce r. 1907 do září 1909 byl sazečem 
v knihtiskárně J. Vorla v Prostějově. Po tříleté vojenské službě 
byl od 1913 do 27. Července 1914 v místodržitelské tiskárně 
v Praze. Potom narukoval do války, byl zajat v Itálii, vstoupil do 
legií a po návratu se účastnil bojů na Slovensku až do r. 1919. Po 
práci v různých závodech a po krátké pensi za II. války dostal se 
r. 1945 do stát. tiskárny a stal se technickým redaktorem 
Úředního listu. R. 1958 odešel do výslužby. Žije v Praze. 

KRÁTKÝ  učil se u Čermáků asi v letech 1902 až 1906 a zůstal nějaký čas 
sazečem u Čermáků. 

KRUTSKÝ Karel  se vyučil v Janských v Klatovech a u Čermáků byl sazečem od 16. 
listopadu 1918 do 14. února 1920. 

KUBÍKOVÁ Františka , nakladačka u Čermáků od 12. srpna 1933 do 1937 a znova 
1939 až 1942. 

KUDRNA Karel , byl v prvních letech tiskárny u Čermáků knihařem. Po zrušení 
knihařské dílny se po čase stal listonošem v Klatovech. 
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KUNCL Jan , narozen v Klatovech 21. července 1865, vyučil se u Čermáků v letech 
1884 až 1888. V závodě zůstal jako sazeč až do své smrti přes 20 
let. 

KURZ 
LAHODA Čeněk, narozen v Klatovech 15. března 1856. Vyučil se u Čermáků sazečem 

a tiskařem od 18. října 1868 do 1873. Zůstal u Čermáků jako 
sazeč, pak hlavní tiskař od 19. října 1873 do 25. října 1884. Po 
osmi měsíční praxi ve Val. Meziříčí nastoupil opět u Čermáků 
v červnu 1885 a zůstal tu do r. 1891. 

MAŘÁK  se narodil v Klatovech a vyučil se u Čermáků v letech 1891 až 
1896. Sazečem tu zůstal do 15. ledna 1897. 

MATES  se u Čermáků vyučil v letech 1896 až 1900. Po vyučení odešel. 
MAYER Karel , narozen v Klatovech 29. května 1870. Vyučil se u Čermáků od r. 1885 

do 1889. Byl pak sazečem u Čermáků až do své smrti 25. ledna 
1890. 

MOOS Vojt ěch, narozen v Táboře. 
MORAVEC Jan , narozen v Klatovech. Vyučil se u Čermáků v letech 1879 – 1884 a 

zůstal tu zaměstnán do 22. Listopadu 1904. 
MAJER Stanislav, narozen v Klatovech. 
MUNDL Alois , narozen v Klatovech. Učil se u Čermáků od 6. září do 6. prosince 1890, 

ze zdravotních důvodů se nedoučil. 
MUNDL František , vyučil se u Janských. Pak byl sazečem u Čermáků. 
NEUMANN Eduard , narodil se v Klatovech, byl vychován u Čermáků, kde se vyučil 

do r. 1876. Po Vandru na zkušenou byl tu zaměstnán jako sazeč 
od 4. dubna 1880 do 19. srpna 1883. Později se stal úředníkem na 
Okresním výboru. 

NETRVAL Miroslav  se vyučil u Čermáků od 6. srpna 1927 až 1931. 
NĚMEČEK Josef se vyučil u Čermáků od 5. března 1883 do 1888. Byl sazečem u 

Čermáků do 31. prosince 1888, pak byl zaměstnán u různých 
firem až do r. 1906, kdy se stal spolumajitelem tiskárny Verner a 
spol. v Praze XVI. 

OSVALD Jan, narozen v Klatovech. Jako sazeč u Čermáků zjištěn r. 1870, kdy 
podepsán na gratulační adrese k svatbě Čermákově. 

POKORNÝ Václav, zjištěn jako sazeč u Čermáků r. 1870, podepsán na gratulační 
adrese. Často nemocen. 

PRANTL Jan , učil se u Čermáků kolem r. 1928. Zůstal tu jako sazeč do 17. října 1931. 
PROFELD Antonín , zjištěn na gratulační adrese u Čermáků r. 1870. 
SEKYRA Antonín , vyučil se u Čermáků od 18. září 1897 do 1901. Pak byl nějaký čas 

sazečem tamtéž.  
SCHMIEDBERGER Ludvík , vyučil se u Čermáků od 1. srpna 1891 do 1895. Zůstal 

tu jako sazeč do 15. ledna 1897. 
ŠESTAUSER Eduard, učil se u Čermáků kolem r. 1912. Pak tu byl sazečem do 1. 

října 1920, kdy odešel na vojnu. 
ŠRÁMEK  byl u Čermáků sazečem r. 1912, pak měl svoji tiskárnu 

v Prachaticích. 
ŠLEHOFROVÁ Anna , byla u Čermáků nakladačkou v letech 1923 až 1928. 
ŠVEC se vyučil u Čermáků a byl tu zaměstnán do r. 1940, kdy odešel do 

vládního vojska. 
TRHAVEC František . K Čermákům přišel z První národní knihtiskárny v Plzni a 

pracoval tu do 16. dubna 1870. Zemřel 1. dubna 1871. 
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ULDRICH Josef, narozen v Klatovech 7. červ. 1870, vyučil se u Čermáků od 16. červ. 
1884  

do 1888. Pak byl sazečem a faktorem až do své smrti 3. května 
1912. Byl tedy u Čermáků věrně zaměstnán 28 let. 

VACÍK Karel , vyučil se u Čermáků, kde byl do r. 1925, kdy odešel na vojnu a pak do  
   tiskárny Politiky v Praze. 
VACOVSKÝ Jan , narozený v Klatovech 6. srpna 1861. Byl u Čermáků plných 30 let  
  výpomocnou silou od 1. dubna 1884 do své smrti 26. Března 1914. 
VACOVSKÝ Petr , narozen v Klatovech, byl u Čermáků sazečem do své smrti r. 1879. 
VACOVSKÝ Roman , narozen v Klatovech r. 1886, vyučil se u Čermáků od 20. ledna  

1901 do 1905. Zůstal tu tiskařem přes 48 let až do své smrti 24. dubna 1949. 
VALÁŠEK byl u Čermáků tiskařem. 
VALTER Tomáš, narozen v Klatovech 7. února 1875, vyučil se u Čermáků od 6. 

 července 1889 do 1893. Byl tu sazečem do 20. července 1895. 
VAVŘINEC Vincenc, narozen v Klatovech, učil se u Čermáků v letech 1890 – 1891,  
   nedoučil se, dostudoval gymnasium a šel ke dráze. 
VOLÁKOVÁ Marie , později provdaná Boušová. Nakladačkou u Čermáků do  

6. března 1920   
WINTER  vyučil se u Čermáků od 1895 do 1899. Po vyučení odešel. 
WOLF se vyučil u Čermáků. 
WUDY Jan se vyučil u Čermáků, kde byl pak tiskařem do 28. července 1928, kdy  
  odešel do Unie v Praze. Pak byl u četnictva. 
ZAJÍ ČEK Karel , narozený v Klatovech, od 1914 do 1917, kdy narukoval do války.  

R. 1919 se vrátil jako italský legionář a byl opět zaměstnán nějaký čas u 
Čermáků. Zemřel 1920. 

ZAJÍ ČEK Josef, narozen v Klatovech, vyučil se u Čermáků, kde zůstal sazečem do své  
  smrti po španělské chřipce 5. října 1918. 
 
Tento seznam nemůže být samozřejmě úplný z nedostatku pramenů. Podařilo se však 
zjistit jistě velkou většinu zaměstnanců Čermákovy tiskárny. 
 
Tento seznam je doslovným přepisem původního archivního dokumentu. 
 
Zdroj: Čermák, Vratislav. Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín 1950 – 1960. 
Str. M – R. Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, 
složka Čermák. 
 
 
Příloha č. 2: Seznam spisů, publikací a děl vydaných v tiskárně Čermákových 
v Klatovech od r. 1867 do r. 1950. (opis) 
 
„Upomínka na slavnost Krameriovu, konanou v Klatovech dne 28. září 1868.“ 
Vydal Maxmilián Čermák. V Klatovech. Tiskem a nákladem Maxmiliána Čermáka. 
1868. Stran 79. 
„Rukopis Zelenohorský. Libušin súd.“ V Klatovech 1868. Tiskem Maxmiliána 
Čermáka. Nákladem slavnostního výboru v Nepomuku, pro zařízení slavnosti 50tileté 
památky nalezení rukopisu Zelenohorského. Stran 8. 
„Kancionálek čili Sbírka církevních katolických písní při veřejných službách 
božích celého církevního roku“, již s povolením a schválením nejdůst. duch. 
Vrchnosti upravil a modlitbami opatřil Tomáš Masopust, kaplan ve Švihově, diecése 



144 
 

Budějovické. Třetí, rozmnožené a k vyššímu pokynutí dle kancionálu svatojanského 
opravené vydání. V Klatovech 1868. Tiskem Max. Čermáka. IV. Vydání vyšlo u 
Čermáků r. 1877, kdy byl T. Masopust farářem v Poleni u Klatov. VI. Vydání pod 
titulem „Masopustův kancionálek“ znovu upravil Frant. Krondl, farář v Poleni. Klatovy 
1908. Tiskem a nákladem Ot. Čermáka. 
„Antithesis v poesii české.“ Václav Petrů- Nákladem autorovým. Tiskem Max. 
Čermáka v Klatovech 1869. 
„Česká poetika“ Pro školu a dům sestavil Václav Petrů, gymnasiální profesor 
v Klatovech, částí estetickou opatřil Bedřich Pošík, profesor gymnasia Klatovského. 
Klatovy. Nákladem vlastním 1870. Tiskem Max. Čermáka v Klatovech. 251 stran.  
„Jaroslav“  Báseň rozpravná. Napsal H. V. T. Otisk ze Šumavana r. 1871. V Klatovech.  
Nákladem knihtiskárny Maxmiliána Čermáka 1871. 20 kr. 60 stran. 
„Básně Hanuše Věnceslava Tůmy.“ V Klatovech. Nákladem knihtiskárny Max. 
Čermáka. 1872. 80 kr. 228 stran. 
„Máme-li se stěhovati do Ameriky nebo do Ruska.“  Eduard Valečka. 1871. 
„Obrazy z dějin ruských.“ Podává Eduard G. Valečka. V Klatovech. Nákladem 
knihtiskárny Max. Čermáka. 1872. Stran 222. 
„Oslava prvního svatého přijímání dítek.“ Sepsal kněz E. Řičák. V Klatovech. 
Nákladem knihtiskárny Max. Čermáka 1871. Cena 25 kr.r.m. Stran 75. 10x16. 
„Ježíš, v nejsvětější svátosti oltářní Láska má.“ P. Emanuel Václav Řičák. 
„Hry, hra čky a hádanky pro útlou mládež.“ F. J. Těchonický. Tiskem a nákladem 
Max. Čermáka 1871. 50 kr. 
„Památné hrady a tvrze v Šumavě“ Dle rozličných pramenů sestavil F. J. Š. /Otisky 
článků ze Šumavana r. 1870-1876/. V Klatovech 1876. Tiskem Max. Čermáka. 
Nákladem nakladatelstva časopisu Šumavana. Stran 102. 
„Die kӧnigliche freie Goldbergstadt Bergreichenstein und die ehemalige kӧnigliche 
Burg Karlberg.“  Ein Gedenkbuch von ENgelbert Panni Im Verlage des 
Feuerwehrvereines in Berggreichenstein, dem der Reinertrag gewidmet ist. Druck von 
Max. Čermák in Klattau. 1875. Stran 160. 
„Náčrtek velkostatku Bezděkov a způsob hospodaření na něm od r. 1861.“ Členům 
klatovského hospodářského spolku za příležitosti valné hromady dne 3. června 1875 
věnováno od pana majitele velkostatku. „Skizze über die Domäne Bezdiekau und deren 
Bewirthschaftung seit 1861. Den Mitliedern des Klattauer landwirth. Vereines 
gelegenheitlich der Generalversammlung am 3. Juni 1875 gewidmet vom Herrn 
Domänen-Besitzer.“ Tiskem Max. Čermáka v Klatovech 1875. Stran 36.  
„Nevolník“  Román od Louisy Mühlbachové. Zčeštil J. H. V.. V Klatovech. Tiskem a  
nákladem Max. Čermáka. 1877. Cena ? Stran 106. 11x14. 
„Hasičství. Rukověť ku potřebě našich velitelů a cvičitelů hasičských/vůbec pak 
pro každého hasiče a občana, jemuž na seznámení působnosti hasičské ve všech 
jejích odvětvích záleží.“ Napsal Václav Kohl, velitel sboru v Klatovech a dřív náčelník 
sboru pražského. Tiskem a nákladem Max. Čermáka. Stran 128. 
„Ústřední zemská hasičská jednota král. Českého. Zpráva ústř. výboru o své 
činnosti v prvém tříletí 1879-1881.“ Přeloženo z německého. R. 1882. Tiskem a 
nákladem Max. Čermáka v Klatovech. Vyšla v 2. vydání r. 1887. 
„Hasičská cvičební pravidla, nauka signálů, řád služební atd., jak je vydala 
Zemská ústř. jednota.“ R. 1887. 
„Signály hasičské sboru dobrovol. hašičů v Klatovech.“ Sestavil V. F. Kohl. R. 1887  
„Cvi čení hasičského sboru pražského.“ Napsal Boh. Tiapal, ředitel téhož sboru. Díl I. 
„Cvičení žebříkem“. Se 62 obrazci. Díl II. „Cvičení se stříkačkou čtyřkolovou.“ Se 48 
obrázky. R. 1888. 
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„Čtyři nejnovější vynálezy hasičské.“ Přednáška ředitele Boh. Tiapala. S 3 obr. R. 
1891. 
„Upomínka na českosl. sjezd hasičských sborů k oslavení české jubilejní všeobecné 
výstavy v Praze 1891.“ Napsal V. F. Kohl. R. 1891. 
„Matka praporu“  Veselohra v jenom jednání. Napsal Karel O. Hubálek. Klatovy. 
1892. Tiskem a nákladem Max. Čermáka. Cena ? Stran 17. 13x21. 
„O zařízení hasičských sborů vůbec a novějších zvlášť.“ Boh. Tiapal. R. 1893. 
„Obraz činnosti sboru dobr. hasičů v České Třebové od r. 1872 do r. 1895.“ Sepsal 
a sestavil Jos. Hubálek. Nákladem hasič. sboru. R. 1895. 
„D ěje gymnasia klatovského“ Upomínkou na slavné vysvěcení nové budovy vydal 
Justin V. Prášek, profesor téhož gymnasia. Klatovy. Nákladem vlastním. 1877. 
Rychlotiskem Max. Čermáka v Klatovech. Stran 42.   
„Sbírka nejb ěžnějších galicismů“ K potřebě školní i soukromé sestavil František Šubt, 
učitel na vyšší reálné škole v Rakovníce. V Klatovech. Tiskem a nákladem Max. 
Čermáka. 1877. Stran 48. 
„O řádu Maltánském se zvláštním zřetelem na Čechy“ Vypravuje A. Č. Ludikar, 
člen vícero učených společností. /Vyňato z časopisu Šumavan/ V Klatovech. Tisk Max. 
Čermáka. Nákladem vlastním. 1878. Stran 307. 
„Politický okres klatovský“ Vypsání statistické i historické tří okresů klatovského, 
plánického a nýrského, jež učinil Justin V. Prášek, profesor reálného a vyššího 
gymnasia v Klatovech, člen společnosti Musea království Českého v Praze. Díl prvý: 
„Země a lid“. Díl druhý: „Minulost“. Klatovy. Tiskem Max. Čermáka. Nákladem 
spisovatelovým. V komisi knihkupectví K. Kocury v Klatovech. R. 1880. Díl I. stran 
160, dílu II. vyšlo jen stran 128/nedokončeno/   
„P. Vergilia Marona Vybrané básně“ Školám českým ku potřebě upravil Jos. 
Podstatný, c.k. ředitel státního reálného a vyššího gymnasia v Klatovech. V Klatovech 
1888. Tiskem a nákladem Max. Čermáka. 
„Algebra“  Vyšším třídám středních škol českých upravil Dr. Em. Taftl, c.k. profesor 
Státního reál. a vyš. gymnasia v Klatovech. Nákladem knihtiskárny Max. Čermáka 
1883. II. vydání tamtéž brzy poté. 
„M ěšťanská beseda v král. městě Klatovech od roku 1863 do 1888“ K oslavě 
25tiletého trvání téhož spolku. V Klatovech 1888. Nákladem Měšťanské Besedy 
v Klatovech. Tiskem Max. Čermáka. Stran 22. 
„Chrestonathia Ciceroniana“, již pro gymnasia česká upravil Josef Podstatný, c.k. 
ředitel gymnasia mladoboleslavského. V Klatovech 1890. Tiskem a nákladem Max. 
Čermáka.  
„Pěstování chmele na Klatovsku“ Studie historická a národohospodářská, kterouž 
napsal Rudolf Treybal, ředitel hospodářské školy v Klatovech. V Klatovech. Nákladem 
knihtiskárny Max. Čermáka. 1889. Stran 54. 
„Krátká zpráva o zázračném obrazu Panny Marie, uctívané v děkanském kostele  
v Klatovech“ Tiskem Max. Čermáka v Klatovech 1896. Stran 16. 
„Obrázky klatovské“ Nakreslil Fr. Špaček. V Klatovech 1898. Tisk Max. Čermáka. 
Nákladem vlastním. Stran 210. 
„Pr ůvodce po Klatovech a okolí“ Rukověť pro cestovatele a přátele turistiky, vydaná 
místním odborem Klubu českých turistů. 1903. Tiskem Max. Čermáka v Klatovech. 
Cena 40 hal. 42 stránek. 
„Království v ěčného smutku“ Verše. Arnošt Formánek Úhlavský. 1902-1903. Tiskem 
Max. Čermáka v Klatovech. Nákladem vlastním. Stran 24. 
„O Kartelech“  Pro rolníky napsal Josef Kaulfus. V Klatovech 1904. Nákladem  
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vlastním. Tiskem Ot. Čermáka. Stran 227. 
„Nejkratší národní hospodářství“ Pro rolníky napsal Josef Kaulfus. Nákladem 
vlastním. Tiskem Ot. Čermáka. Stran 44. Cena 60 hal. 
„Všeobecný zeměpis. Zeměpis počtářský.“ Čeněk Senerád. Nákladem vlastním. 
Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. 1905. V plátně váz. l., 60 K. 
„Babí léto“ Básně Jos. Haise-Týneckého /1906-1907/ 1909. Nákladem výstavního 
výboru. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Stran 95. Cena 80 hal. 
„Katalog pošumavské výstavy v Klatovech 1909“ Klatovy 1909. Nákladem 
výstavního výboru. Tiskem Ot. Čermáka. Stran 42. 
„Veselá vojna“ Sbírka humoresek z vojenského života. Napsal Xaver Andrlík. Cena 1 
K 20 hal. Nákladem knihkupectví A. Hoffmanna v Chlumci n/C. Tištěno v knihtiskárně 
Ot. Čermáka v Klatovech. Stran 118. 
„Pamětní list, vydaný u příležitosti dvacetipětiletého trvání Sokola v Klatovech.“ 
V Klatovech v měsíci červnu 1911. Nákladem tělocvičné jednoty Sokol v Klatovech. 
Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Stran 78. 
„Kamenné srdce“ Román. Jos. Hais-Týnecký. V Klatovech. Tiskem Ot. Čermáka. 
Nákladem redakce Šumavana. 1912. Stran 78. Cena 80 hal. 
„Bílý dv ůr“  Román z Polabí. Jos. Hais-Týnecký. Tiskem a nákladem knihtiskárny Ot. 
Čermáka v Klatovech. 1912. Stran 186. Cena 4,40 K. 
„Almanach vzpomínek bývalých žáků gymnasia klatovského“ Na oslavu 100letého 
jubilea znovuotevření tohoto ústavu uspořádal dr. Jindřich Vančura. Připojeno 
historické pojednání redaktorovo „Praefektové a ředitelové gymnasia klatovského 1812- 
1912“. Vytištěno v knihtiskárně Ot. Čermáka v Klatovech roku 1912. Nákladem rodáků 
klatovských. Čistý výtěžek ve prospěch chudých studujících klatovského gymnasia. 
Cena 4 K. Stran 144. 
„Praefektové a ředitelové gymnasia klatovského v l. 1812-1912“ Historické 
pojednání, napsal Dr. Jindřich Vančura. Tiskem a nákladem Ot. Čermáka, Klatovy. 
Separát z „Almanachu vzpomínek býv. žáků gymnasia klatovského“. 1912. Stran 40. 
„Prodavač biblí“  Povídka ze života. Jaroslav Vrchlický. První literární práce zesnulého 
mistra české poesie, otištěná v Šumavanu v r. 1873. V Klatovech 1912. Nákladem 
redakce Šumavana. Tiskem Ot. Čermáka. Stran 56. Cena 1 K. 
„Z pamětí klatovských starých i nových“ Napsal Dr. Jiří Guth. Tiskem a nákladem 
knihtiskárny Ot. Čermáka, nakladatelství v Klatovech 1912. Obálku navrhl Josef Čejka. 
Stran 100. Cena 1, 80 K. 
„Písně zločincovy“ Zpověď závratných rozkoší, věčného zoufalství. Josef Pachmayer. 
Praha. Nákladem vlastním. 1912. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Po konfiskaci 
opravené vydání. Soubor prací J. Pachmayera. Svazek I. 
„Výklad zákona ze dne 28. XII. 1911 č. 242 ř. z. o berních výhodách pro 
novostavby, přístavby, nástavby a přestavby vůbec a pro stavbu malých bytů 
vzlášť“ Podává František Pechan. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Nákladem 
vlastním. 1913. Cena 70 hal. Stran 44. 15 x 20 
„O původu názvu města Klatov“ Prof. Frant. Nekola. Tiskem a nákladem 
knihtiskárny Ot. Čermáka v Klatovech. Stran 24. R. 1912.  
„Nemělkovské průchody“ Prof. Frant. Nekola. Tiskem a nákladem knihtiskárny Ot. 
Čermáka v Klatovech. 1913. Stran 78. 
„Reformátor“  Sborník vybrané poučné a vzdělávací četby pro český lid. Vydavatel a 
zodpovědný redaktor Cyril M. Hӧschl v Klatovech. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. 
„Za bludi čkou“ Román. 3 díly. Jos. Hais Týnecký. V Klatovech. Tiskem Ot. Čermáka. 
Nákladem redakce Šumavana. 1913. Stran 204, 128 a 279. Cena 2, 40, 1, 30, 3 K. 
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„V r ůžovém oblaku“ Vánoční povídka veršem. Únor 1913. Josed Hais Týnecký. 
Tiskem a nákladem Ot. Čermák v Klatovech. 1913. Stran 40. Cena 1 K. 
„Palác v lagunách“ Náladová kopie. Emma Kubešová. Tiskem a nákladem Ot. 
Čermáka v Klatovech. 1913. Cena 2 K. Stran 138. 
„JUDr. Karel Hostaš“ Životopisná črta, napsaná u příležitosti jeho 60tých narozenin. 
Příspěvek ke kulturní historii našeho kraje. Otisk článku ze Šumavana. Klatovy 1914. 
Tiskem Ot. Čermáka. Nákladem redakce Šumavana. Stran 20. S podobiznou dr. 
Hostaše. /Autor nepodepsán, byl jím říd. učitel Jan Tarantík./ 
„Příručka pro akvaristy a rybáře.“ Vydaná spolkem akvaristů a terraristů Danio a 
Spolkem pro ochranu ryb, ptactva a zvířat vůbec za prvé akvaristické a rybářské 
výstavy v Klatovech. Nákladem vlastním. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. 1914. 
Stran 54. 
„Památník 40ti rok ů činnosti dobrovolného sboru hasičského a ochranného v král.  
městě Klatovech 1914.“ Nákladem sboru. Tiskem Ot. Čermáka 1914. Stran 82. 
„Pikharté“ List z utrpení Českobratrské jednoty. Jos. Hais Týnecký. Tiskem a 
nákladem Ot. Čermáka v Klatovech. 1914. Stran 116. 
„Rukopis královédvorský a zelenohorský, nejvzácnější památky pěveckého umění 
nejdávnějších předků.“ Vydává Josef Oščádal. Cena 1, 50 K. V Klatovech 1915. 
Tiskem a nákladem Ot. Čermáka. Stran 130. 
„Z návštěv Tylových v Klatovech“ Příspěvek k životopisu slavného buditele. 
Vratislav Čermák. Nákladem a tiskem knih knihtiskárny Ot. Čermáka v Klatovech. 
1919. Stran 35. 
„Turistické cesty na Šumavě v úseku klatovském ze stanic a zastávek českosl. stát. 
drah“ Vydáno v červenci 1919. Frant. Albert, jednatel odboru KČT v Klatovech. Cena 
1 K. Ve prospěch pozůstalých po padlých legionářích. Tiskem Ot. Čermáka 
v Klatovech. Stran 10. 
„Světlo světa božího“ Několik pokynů z učení Kristova, dle nichž jest se třeba říditi 
lidu československému. Knihu napsal prostý muž, rolník Rudolf Ulovec z Ondřovic na 
Šumavě, jenž vysílá ji do světa, aby lid československý přivedla na pravou cestu. 
Klatovy 1919. Tiskem Ot. Čermáka. Nákladem spisovatelovým. Stran 152. Cena 7K50h 
„O Sokole“ Jan Pelikán. Sokolská osvěta svazek č. 6. 1920. Nákladem České Obce 
Sokolské v Praze. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Stran 48. Cena 1, 80 K. 
„Naše nejbližší úkoly“ Jan Hiller. „Několik myšlenek z pedagogiky pro sokoly“. Cyril 
Stejskal. Sokolská osvěta svazek 8. Praha 1920. Nákladem České obce sokolské v Praze 
II, Příkopy 12. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Cena 1, 80 K. Stran 30. A12. 
„Z historie divadla v Klatovech“ Dr. Karel Hostaš – Boh. Zuna. 1920. Tiskem Ot. 
Čermáka v Klatovech. Osmerka. Stran 14. 
„Z historie p ěv. spolku Šumavan v Klatovech 1861 – 1921“ Dle různých pramenů 
napsal Boh. Zuna. Tiskem a nákladem Ot. Čermáka v Klatovech. Stran 32. Cena 5 Kč. 
A12. 
„Zemědělská bakteriologie v přehledu“ Pro žáky hospodářských škol a praktické 
zemědělce. Dr. Frant. Švec. Klatovy 1922. Nákladem vlastním. Tiskem Ot. Čermákem 
v Klatovech. Stran 80. 
„Mater Dolorosa“ Jos. Hais Týnecký. Slavnostní scéna. Tiskem a nákladem 
knihtiskárny Ot. Čermáka v Klatovech. 1923. Stran 12. 
„Ozdobné skládání papíru“ Praktická pomůcka k vyučování ručním pracím 
výchovným. Napsal Otakar Adamec. Návod k 53 skládankám. Pořadí I – III. Díl I. /S 3 
obrazovými přílohami/. Nákladem učitelské jednoty Amerling. Tiskem Ot. Čermáka 
v Klatovech. 1923.  
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„Ozdobné skládání papíru“ Praktická pomůcka k vyučování ručním pracím 
výchovným. Napsal Otakar Adamec, správce pomocné školy v Klatovech. Pořadí IV. – 
VII. /S 60 obrázky v textu a 3 bar. přílohami/. Návod k 58 skládankám. 1924. Nákladem 
vlastním. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. 
„Mineralogie, geologie, petrografie a pedologie v přehledu“ Podle nových osnov pro 
žáky zemědělských škol upravil Dr. Frant. Švec, prof. vyšší hosp. školy v Klatovech. 
Klatovy. Nákladem vlastním. 1924. Tiskem knihtiskárny Ot. Čermáka v Klatovech. 
Stran 109. A 12. 
„Sborník Hostašův“ Bulletin de Museé de la Ville de Klatovy/Tomé IIIeme/. Věstník 
městského musea v Klatovech /Svazek III./ Klatovy 1924. Nákl. Měst. musea 
v Klatovech. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Vydán v jubilejním roce sedmdesátých 
narozenin zakladatele, rozmnožovatele a správce sbírek klatovského musea Dra. K. 
Hostaše. Stran 144. B 12. 
„Klatovy v XI. století“ Pokyny k šibřinkám Sokola v Klatovech dne 14. února 1925. 
Slavnostní scéna Vítání knížete Oldřicha v Klatovech. Napsal Otakar Čermák. Tiskem 
Ot. Čermáka v Klatovech. Nákladem šibřinkového výboru. Cena 1, 60 K. Stran 16.B13. 
„Zp ěvník pro potřebu chrámu Páně v Pocinovicích“ Vydal Josef Sazama, varhaník 
v Pocinovicích. Druhé opravené vydání. Klatovy 1925. Tiskem Ot. Čermáka 
v Klatovech. Nákladem vlastním. Stran 127. 
„Hudební skladatel Josef Klička“ Životopisná črta o jeho umělecké, skladatelské a 
životní práci. Napsal Adolf Smolák. Vydal Ot. Čermák. V Klatovech 1925. Tiskem 
knihtiskárny Ot. Čermáka. Stran 44 s podobiznou Kličkovou. A12. 
„Šibeniční vršek. Popravčí“ Napsal prof. Fr. Nekola. 1926. Tiskem a nákladem Ot. 
Čermáka v Klatovech. Stran 29. B13. 
„Čestní občané města Klatov“ Boh. Zuna. Otisk článku ze Šumavana r. 1926. Tiskem 
a nákladem knihtiskárny Ot. Čermáka v Klatovech. Stran 38. B 13. 
„Klatovy. Pr ůvodce. Klatovy a okolí. Železnorudsko. Celá Šumava“ Péčí Klubu čsl. 
turistů v Praze. frant. Albert, ředitel měst. důchodu v Klatovech. Ot. Čermák, Klatovy. 
16 stran ilustr. obálky s textem, 56 stran průvodce po Klatovech a okolí a mapa 
panorámy Klatov a okolí. Cena 15 Kč. 12 x 20 cm. 
„D ějiny n ěkdejšího král. města Klatov“ Sepsal dr. Jindřich Vančura. V Klatovech. 
Nákladem města Klatov. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. První část I. dílu Od dob 
nejstarších do r. 1620. R. 1927. Stran XVIV. Předmluvy, 509 stran textu a XXXVI stran 
Rejstříku. Druhá část I. dílu Vnitřní život v Klatovech za doby utrakvistické /1453 – 
1620/. R. 1928 – 1929. Stran 1028 textu a XLIV Rejstříku. První část dílu II. /od r. 1620 
do r. 1750/. R. 1930 – 1932. Stran 521 textu a XLII Rejstříku. Druhá část II. dílu /od r. 
1620 do r. 1750/ Vnitřní život v Klatovech za doby protireformační. R. 1933 – 1936. 
Stran 592 textu a LX Rejstříku. A11. 
„Železná Ruda na Šumavě“ Jaroslav Červenka. V Žel. Rudě 1927. Tiskem Ot. 
Čermáka v Klatovech. Nákladem vlastním. Stran 24. B 13. 
„Pamětní spis“ Upomínka na slavnost pořádanou pod protektorátem sl. obecní rady 
Poleně a Polenky u příležitosti 70. Výročí úmrtí Jos. Franty-Šumavského a II. sjezdu 
rodáků a přátel Polenska 13. – 15. srpna 1927. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Vydal 
vzdělávací spolek Šumavský v Poleni. Stran 48. 
„Chud ěnice“ Napsal Vladimír Josef Roubal. V Praze 1927. Tiskem Ot. Čermáka  
v Klatovech. Nákladem vlastním. Stran 20. B 13. 
„Šedesát let Šumavana“ V upomínku všem, kdož o jeho vydávání se zasloužili a jeho 
obsah svými příspěvky obohatili, napsal Otakar Čermák, redaktor Šumavana 
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v Klatovech. Klatovy 1928. Tiskem a nákladem knihtiskárny Ot. Čermáka v Klatovech. 
Stran 16. 17 x 20 cm. 
„Sebrané spisy Vojtěcha Heinricha Jiroty“  Sebral, upravil a vydal Fr. Raušar 
V Blovicích 1930. Nákladem místní osvětové komise v Blovicích. Tiskem Ot. Čermáka 
v Klatovech. Stran 476. 
„Sletový spis ke sletu sokolské župy Šumavské v Klatovech 8. a 15. června 1930“ 
V Klatovech 1930. Nákladem sletového výboru sokolské župy Šumavské. Tiskem Ot. 
Čermáka v Klatovech. Stran 72. Cena 2 Kč. 11 x 23 cm. 
„Hnedle jako v Káni galilejské“ Skoro humoresky. Adolf Smolák. Klatovy 1931. 
Tiskem a nákladem Ot. Čermáka v Klatovech. 
„Kapitola z d ějin cechů řeznických“ Václav Ryneš. 1931. Tiskem a nákladem Ot. 
Čermáka v Klatovech. Stran 48. Cena 4 Kč. 
„Úlevy poplatkové při převodech nemovitostí a pozůstalostech“ Vladimír Čermák. 
Klatovy 1931. Nákladem zemědělských organizací v Klatovech. Tiskem Ot. Čermáka 
v Klatovech. Stran 80. 
„Z klatovských studií Jaroslava Vrchlického“ Vratislav Čermák. V Klatovech 1932. 
Tiskem a nákladem Ot. Čermáka v Klatovech. Stran 132. Cena 28 Kč. B 12. 
„K d ějinám znaku města Klatov“ Václav Ryneš. Otištěno ze Šumavana. V Klatovech 
1932. Tiskem a nákladem knihtiskárny Ot. Čermáka. Cena 3 Kč. Stran 30. B 13. 
„K sjezdu abiturient ů klatovského gymnasia z r. 1893 a 1894 a jejich spolužáků 
dne 8. a 9. srpna 1933“ Otištěno ze Šumavana. Klatovy 1933. Tiskem a nákladem 
knihtiskárny Ot. Čermáka. Stran 32. B 13. 
„Vlastiv ěda Klatovska, I. díl Příroda“ Redigoval prof. dr. Frant. Švec, řádný člen 
Československé akademie zemědělské. Klatovy roku 1933. Tiskem knihtiskárny Ot. 
Čermáka v Klatovech. Stran 246. A 11. 
„O smutných cestách“ Dr. Bohumír Cyrill Petr. Prósy bolestí a slzí. 1933. Cerekev – 
Č. Budějovice – Plánice. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Stran 34. A 12. 
„D ějiny městečka Poleně“ Napsal dr. Karel Hostaš. K tisku připravil a poznámkami 
doplnil Karel Polák. Klatovy 1934. Tiskem knihtiskárny a nákladem Ot. Čermáka 
v Klatovech. Stran 39. A 12. 
„Naším krajem“ Josef Biskup. Tři feuilletony. Klatovy 1935. Pozměněný a doplněný 
otisk z Českého deníku. 1935. Tiskem a nákladem Ot. Čermáka v Klatovech. Stran 14. 
B 12. 
„Hudební skladatel Josef Klička“ Životopisná črta o jeho umělecké, skladatelské a 
životní práci. Vydal Ot. Čermák. V Klatovech 1935. Tiskem knihtiskárny Ot. Čermáka. 
II. doplněné vydání. Stran 49. 13 x 17. 
„Z šera minulosti. Pověsti klatovského kraje“ Josef Biskup. Ilustroval Karel Polák. 
1936. Nákladem V. Stulíka v Nezděkově u Klatov. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. 
Stran 100. A 12. 
„Bílá r ůže a jiné prosy z Klatovska“ Julius Skarlandt. 1936. Nákladem a tiskem Ot. 
Čermáka v Klatovech. Cena 5 Kč. Stran 44. A 12. Vlastivědná knižnice Klatovska, řad 
I, č. 1. /VKK/ 
„Josef Dobrovský v lidové tradici“ Karel Hostaš. 1937. Nákladem a tiskem Ot. 
Čermáka v Klatovech. Cena 5 Kč. Stran 44. A 12. VKK I, 2. 
„Spisovatelé Klatovska I“ Josef Biskup. 1937. Nákladem a tiskem Ot. Čermáka 
v Klatovech. Cena 5 Kč. Stran 44. A 12. VKK I, 3. 
„Bitva u Nýrska 1467“ 1937. Nákladem a tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Cena 5 
Kč. Stran 44. A 12. VKK I, 4. 
„Od praný ře k popravišti“ František Plánička. 1937. Nákladem a tiskem Ot. Čermáka 
v Klatovech. Cena 6 Kč. Stran 48. A 12. VKK I, 5.  
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„Pokorná země“ Verše. Josef Berka. 1937. Nákladem a tiskem Ot. Čermáka 
v Klatovech. Cena 5 Kč. Stran 44. A 12. VKK II, 1.  
„Památce T. G. Masaryka“ 1937. Nákladem a tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Cena 
7 Kč. Stran 55. VKK II, 2. 
„Památce Jaroslava Vrchlického“ Jaroslav Kvapil. 1937. Nákladem a tiskem Ot. 
Čermák v Klatovech. Cena 5 Kč. Stran 40. VKK II, 3.  
„Památce básníka JUDr. Rudolfa Mayera 1837 – 1865“ Alexandr Berndorf. 
V Klatovech 1937. Tiskem a nákladem knihtiskárny Ot. Čermáka. Cena 12 Kč. Stran 
70. A 12. 
„Zednáři na Klatovsku“ Úvodem, doslovem a poznámkami opatřil Ant. Hartl. Napsal 
Josef Volf. Ilustroval V. Krs. 1938. Nákladem a tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Cena 
7 Kč. Stran 52. A 12. VKK II, 4. 
„Myslívský říd. učitel Petr Vodička“ Alexandr Berndorf. 1938. Nákladem a tiskem 
Ot. Čermáka v Klatovech. Cena 5 Kč. Stran 40. VKK II, 5. 
„Zplan ěná ves“ Jaroslav Janoušek. 1938. Nákladem a tiskem Ot. Čermáka 
v Klatovech. A 12. VKK III, 1. 
„28. říjen 1918“ Hrst vzpomínek. Nákladem a tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. 1938. 
Cena 5 Kč. Stran 48. VKK III, 2. A 12. 
„Odvážnému štěstí přeje“ Tři humoresky. Jiří St. Guth Jarkovský. Nákladem a tiskem 
Ot. Čermáka v Klatovech. 1939. Cena 6 Kč. Stran 52. VKK III, 3. A 12. 
„Spisovatelé, hud. skladatelé a výtvarníci Klatovska II“ Stručná životopisná data. 
Josef Biskup. Nákladem a tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. 1939. Cena 8 Kč. Stran 56. 
VKK III, 4. A 12. 
„L. E: Miechura /1804 – 1870/ Epilog k jedné sonatě“ Adolf Smolák. 1939. 
Nákladem a tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Cena 10 K. Stran 80. VKK III, 5. A 12. 
„Kytice je řabin“ Verše z Pošumaví a jiné. Julius Skarlandt. S obálkou, frontispicem a 
portrétem autora od ak. malíře Vratislava Hlavy /R. Béma/. Nákladem a tiskem Ot. 
Čermáka v Klatovech 1939. A 12. VKK IV, 1. 
„Novinářské články na motivy z rodného kraje“ Rudolf Kepka. Nákladem a tiskem 
Ot. Čermáka v Klatovech 1939. Cena 7 K. Stran 56. A 12. VKK IV, 2. 
„Přijď království Tvé“ Historické povídky. Vladimír Kolátor. Nákladem a tiskem Ot. 
Čermáka v Klatovech 1939. A 12. VKK  IV, 4. 
„Obraz města Klatov na počátku XVII. stol.“ Ferdinand Vaněk. 1940. Nákladem a 
tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. A 12. VKK IV, 5. 
„Pod ochranou Děvany a jiné pověsti z Klatovska“ K. Slavoj Amerling. 1940. 
Nákladem a tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. Stran 64. A 12. VKK V, 1. 
„Mé mládí“ Paměti. Josef Franta Šumavský. 1940. Nákladem a tiskem Ot. Čermáka 
v Klatovech. Cena 8 K. Stran 56. A 12. VKK V, 2. 
„Kamenné svatební lůžko“ Pověst ze 14. století. Kr. J. Spiess. 1940. Nákladem a 
tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. VKK V, 3. A 12. 
„Antonín Jar. Puchmajer a Radnicko“ Václav Hejný. /Příspěvek k 120 výročí od 
smrti českého buditele/. Nákladem vlastním. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. 1940.  
B13. Cena 5K. Stran 15. 
„Kolinec na Šumavě“ Miroslav Hrdlička. Věnováno zesnulé choti Zdeně. Nákladem 
vlastním. Tiskem Ot. Čermáka Klatovy. 1940. Cena 18 K. Stran 127. B 12. 
„Čachrov, městys na Šumavě“ Jaroslav a Otakar Brůhové. Vydaly sdružené korporace 
v Čachrově. Vytiskla knihtiskárna Ot. Čermáka v Klatovech 1941. Perokresbami a 
linoleoryty vyzdobil Otakar Brůha. Cena 17 K. Stran 100. A 12. 
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„Pod Doubravou“ Průvodce Klatovskem. Josef Biskup. Nákladem a tiskem Ot. 
Čermáka v Klatovech. 1941. Cena 12 K. Stran 68. A 12. VKK V, 4. 
„Nezahyne moje láska“ Obrázky ze života. Marabi. 1941. Nákladem a tiskem Ot. 
Čermáka v Klatovech. A 12. VKK V, 5. 
„Vzpomínky na založení ženského odboru Sokola Klatovy“ Marie Čermáková. 
1948. 
„Pošumavím k Chodsku“ Kulturní obraz kraje. Upravil Josef Vohradský. Nákladem 
Krajského ústředí osvětových sborů v Klatovech. Vytiskla knihtiskárna Ot. Čermáka 
v Klatovech 1940. 
 
Tento seznam je doslovným přepisem původního archivního dokumentu. 
Zdroj: Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, 
složka Čermák. 
 
 
Příloha č. 3: Seznam časopisů a jiných periodik, tištěných v Čermákově tiskárně 
1868 – 1850 (opis) 
Šumavan Týdenník pro zábavu a poučení. Později Týdenník pro veškeré zájmy 

krajiny pošumavské. Od roku 1918 Demokratický list pro zájmy 
Pošumaví a r. 1945 Pokrokový demokratický list pro zájmy Pošumaví. 

 Vycházel od 1. ledna 1868 do 19. května 1945 se 2 přerušením: za I. 
světové války od 29. srpna 1914 do 16. listopadu 1918, a za II. světové 
války od 15. května 1941 do 18. května 1945, kdy byl úředně zastaven. 
19. května 1945 vyšlo jediné číslo, protože další vydávání listu nebylo 
povoleno. V letech 1891 – 1892 byl Šumavan čtrnáctideníkem, aby mohl 
psát o věcech politických, a střídal se se čtrnáctideníkem Úhlavanem. Od 
r. 1893 do listopadu 1918 vycházel opět Šumavan týdně, od listopadu 
1918 dvakrát v týdnu. 

 Redaktoři: Josef Václav Žák od 1. 1. 1868 do 15. 8. 1869 
 Max. Čermák od 15. srpna 1869 do 26. dubna 1873 
 Frant. J. Šubrt od 26. dubna 1873 do 6. března 1875 
 Max. Čermák od 13. března 1875 do 12. února 1876 
 Ant. Chlouba od 19. února 1876 do 7. října 1876 
 Alois Kalenda od 14. října 1876 do 7. července 1877 
 Josef Janda od 8. července 1877 do 1. března 1879 
 Ant. Chlouba od 8. března 1879 do 31. prosince 1879 

Max. Čermák od 6. prosince 1879 do své smrti 11. 10. 1892 
Ludvík Král ml. od 15. října 1892 do 25. září 1900 
Otakar Čermák st. od 22. září 1900 do své smrti 7. 1. 1939 
Ladislav Čermák ml. od 14. ledna 1939 do 19. května 1945. 

Amtsblatt  Úřední list c. k. okresního hejtmanství 
Český hasič Časopis pro veškeré zájmy českého hasičstva v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku. Vycházel od 25. dubna 1878 dvakrát měsíčně /10. a 25./, od r. 
1901 týdně, od r. 1902 opět čtrnáctidenně. 

 Redaktoři: Václav V. Kohl od 25. dubna 1878 do 31. prosince 1881 
 Max. Čermák od r. 1882 do své smrti 11. října 1892 
 Jan Tarantík od října 1892 do 30. listopadu 1904, kdy časopis zanikl pro 

netečnost placení. Celkem vyšlo 27 ročníků. 
Naší mládeži 
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Domažlické Listy 
Israelitischer Lehrerbote. 
 U Čermáků tištěn od 27. září 1880 do 1. 10. 1882. Majitel Josef Franta. 

Redaktor Moritz Berka. 
 
Kapesní kalendář českých hasičů/Od r. 1893 Čermákův kalendář čes. Hasičů/ 
 U Čermáků vyšlo 24 ročníků od r. 1881 do r. 1904. 
 Redaktoři: Matěj Mayer od r. 1881 
 Max. Čermák od r. 1884 
 Jan Tarantík od r. 1893 do 1904. 
Vojenské Listy 
 Majitel Jaroslav Cepník/Krycí jméno Patrika Blažka/. Vycházely 1. a 15. 

každého měsíce. Redakce a administrace v Klatovech, Říšská ul. č. 
101/knihtiskárna Max. Čermáka/. 1. číslo vyšlo 23. února 1883, poslední 
u Čermáků dvojčíslo 5/6 II. ročníku 1. dubna 1884, od 24. května 1884 
vycházely u Paka a Nedvídka v Kolíně. 

Hospodář Pošumavský 
Vydavatel Hospodářský spolek klatovský. Vyšly 4 ročníky od r. 1884 do 
11. května 1887. Redaktor Rudolf Treybal. 

Hasičská knihovna 
Nákladem Zemské ústřední jednoty hasičstva vyšly u Čermáků 4 svazky. 

Mladá Plzeň  Týdenník. U Čermáků tištěn ročník 1896. Vydavatel a redaktor Karel 
Jonáš. 

Rohlíčkovy rodinné noviny 
 Reklamní list. Redaktor Josef Sedláček. Vycházely od 20. prosince 1907 

do 16. ledna 1909. 
Volné chvíle 1912 
Kalendář československého četnictva pro rok 1920 
 Praha 1920. Nákladem vydavatelstva. Tiskem knihtiskárny Ot. Čermáka 

v Klatovech. U Čermáků tištěn jeden ročník 1921. 
Reformátor Sborník vybrané, poučné a vzdělávací četby pro český lid. Vychází 

každých 14 dní. Sešit po 32 hal. Vydavatel a zodpov. Redaktor Cyril M. 
Hӧschl v Klatovech. Tiskem Ot. Čermáka v Klatovech. 12x17 cm 

 
V Čermákově tiskárně mimo to tištěny: 
Programy c. k. státního reálného a vyššího gymnasia v Klatovech, od r. 1907 

s názvem Výroční zpráva, od r. 1920 Výroční zpráva státního reálného 
gymnasia v Klatovech. Tištěny všechny u Čermáků od r. 1882 do r. 1921, 
od kdy tištěny střídavě u Čermáků a v Závodě tiskařském a naklad. 
v Klatovech. 

 
Tento seznam je doslovným přepisem původního archivního dokumentu. 
Zdroj: Archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, 
Složka Čermák.  
 
 
 

 

 



153 
 

Příloha č. 4: Podobizna Maxmiliána a Otakara Čermáka (fotografie) 

 

 

 


