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Abstrakt 

    Diplomová práce „Proměny médií na Broumovsku v letech 1945–1949“ se zabývá 

vývojem periodik po 2. světové válce v Broumovském výběžku. Pro souvislý výklad tématiky 

bylo vhodné v první části zmapovat také mediální krajinu Broumovska před rokem 1945. 

Z demografického hlediska se jednalo o národnostně smíšenou oblast, kde byli Němci 

jednoznačnou majoritou, a česká menšina se tak mohla těžko ve veřejném životě prosazovat. 

Vydávání českého tisku zde bylo tudíž nemožné. Práce si kladla za cíl postihnout proměnu 

mediální produkce z německé na českou. 

Pro objasnění celkového dobového kontextu je v druhé části práce vykreslen 

společenskopolitický vývoj v Československu po konci 2. světové války. Přičemž je v této 

souvislosti stručně popsáno řízení a správa tištěných médií v letech 1945–1949.  

 Ve třetí části práce je podrobněji charakterizována situace na Broumovsku po 2. 

světové válce. Zejména pak poválečné události jako odsun Němců, osídlování nového 

obyvatelstva, konfiskace německého majetku a formování nové občanské společnosti.  

V poslední čtvrté části autorka popisuje zrod českého tisku ve vymezeném regionu 

v prvních poválečných letech. Vůbec prvním českým periodikem byl „Metujský zpravodaj“, 

který začal vycházet až v druhé polovině roku 1946. V lednu 1947 na něj navázal časopis 

„Broumovsko“. Šlo o vlastivědné časopisy zabývající se regionální tematikou. Oba dva listy 

vycházely v měsíční periodicitě, vedlo je stejné redakční jádro, obsahovaly téměř totožné 

rubriky a podobaly se i po stránce grafické. V roce 1949 bylo vydávání „hraničářského“ 

časopisu na Broumovsku ukončeno a nastala éra venkovských a podnikových novin, které už 

nejsou tématem této práce. 

Předkládaná diplomová práce je tedy nejen sondou do vývoje lokálních periodik, ale 

také sociálně historickou analýzou v kontextu regionálním i celostátním. 

 

 



Abstract 

This thesis titled „Media transformation in the Broumov region between 1945 and 

1949” looks at the development of print media after World War II in the Broumov region. To 

help paint a clearer picture of the topic, the first part maps out the situation of the media 

before 1945. The population of the area was demographically mixed and Germans were a 

clear majority. It was consequently difficult for the Czech minority to influence public life 

and altogether impossible for the Czech press to publish. The thesis aims to capture the 

transformation of German media production towards a Czech one. 

To explain wider circumstances of the time period, the second part outlines the socio -

political situation in Czechoslovakia in the years following World War II. This part also 

briefly describes how print media was run and administered by the government between 1945 

and 1949. 

The third part examines in more detail the situation in the Broumov region after World 

War II. It describes such events as the expulsion of Germans, the settling of a new population, 

the confiscation of German property and the process of creating a new citizen society. 

In the fourth and ultimate part, the author looks at the birth of Czech press in the 

region during the first years after the War. The first instance of Czech print media called the 

„Metujský zpravodaj“ only started coming out in the second part of 1946. In January 1947, it 

was succeeded by the magazine „Broumovsko”. Both magazines were focused on national 

and regional themes and were published monthly. They were run by the same editors and 

contained very similar sections. They were also very alike in terms of graphic layout. In 1949, 

the publication of this „border” magazine was ended and an era of country and company 

newspapers started. These fall beyond the scope of this thesis. 

The thesis is not only a description of the development of local print media; it is also a 

regional and national socio-historical analysis. 
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ÚVOD 

 

Vymezení tématu a cíle práce 

Téma diplomové práce „Proměny médií na Broumovsku v letech 1945–1949“ jsem si 

vybrala především proto, že mediální krajina Broumovska nebyla dosud systematicky 

probádána. Když pominu dva články broumovského historika, v rámci obsáhlejší studie nebyl 

důkladněji zmapován stav před rokem 1945. Vývoj médií regionu po 2. světové válce nebyl 

dosud nikým zpracován. 

Důvodem k výběru tématu přispělo i to, že v Broumově doposud žiji a žili tu i moji 

praprarodiče, od kterých vím, jak nelehká tu byla situace v první polovině 20. století. Po 

vyhlášení mobilizace v roce 1938 musel můj pradědeček i s rodinou Broumov opustit, 

přestože tu měl prosperující krejčovství. S osídlením se z vnitrozemí do svého „domova“ 

vrátili a museli budovat vše od začátku, nepochybně šťastni, že 2. světovou válku přežili. 

Historie mého rodného města je mi tudíž blízká i z osobního hlediska, přičemž jako 

studentku žurnalistiky mě nepochybně zajímala i v kontextu vývoje médií. Kladla jsem si 

otázky, zda v tak pohnuté době, a ještě k tomu v poněmčeném pohraničí, mohla vycházet 

česká periodika. Případně, kdo by je psal? Kdo by je četl? Když v Broumově po staletí 

představovali Češi menšinu a po propuknutí 2. světové války byli odtud takřka všichni 

vyhnáni. Nejvíce mne ale zajímalo, jak to bylo s vydáváním českého tisku v poválečných 

letech. Byl tisk nezbytným tmelem nově se formující české občanské společnosti? Utvrzovali 

si nově příchozí čeští osídlenci prostřednictvím tisku svoje vlastenectví?  

Hlavním cílem práce bylo tedy zjistit, kdy a jaká periodika na Broumovsku začala po 

květnu 1945 vycházet, jaké bylo jejich tematické vymezení a za jakých společenských 

podmínek vycházela? Bylo nutno brát na vědomí, že tiskárny byly v sudetském pohraničí do 

května 1945 německým majetkem, a proto i jejich provozní budoucnost po válce byla nejasná. 

Dílčím cílem pak bylo zjistit, jak se na Broumovsku v tomto období žilo, jaké události zde 

probíhaly. Všechny tyto aspekty bylo nezbytné popisovat na pozadí historického, 

společenského i politického vývoje. A to jak celostátního, tak regionálního. 
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Struktura práce 

Časové období od roku 1945–1949 je logicky vymezeno. Rokem 1945 je myšlena 

etapa od května. V roce 1949 přestal vycházet časopis „Broumovsko“, a zpřetrhalo se tak 

období vydávání vlastivědných časopisů.  Teprve až v roce 1951 mělo znovu Broumovsko 

svoje regionální periodikum. Svojí tématikou i strukturou už velmi vzdálené povalečnému 

tisku. 

Práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol. V první kapitole jsem si dovolila zmapovat 

rozvoj médií na Broumovsku před rokem 1945. Jelikož nedílnou součástí broumovské historie 

i kultury je benediktinský klášter, bylo téměř nemyslitelné ho v práci zaměřené na média 

vynechat. Taktéž jsem si dovolila věnovat krátkou kapitolu Aloisi Jiráskovi. Přestože zde 

nebyl redakčně činným, jeho osobu v rámci broumovských dějin shledávám neodmyslitelnou, 

regionální hrdost na tohoto literáta je ostatně patrná v mnoha článcích poválečných periodik. 

A přežívá dodnes. 

 Podstatnou částí první kapitoly je pak popis vzniku prvních periodických novin a 

jejich osud do roku 1945. Tomu předchází i stručný nástin historických souvislostí, jelikož 

právě ty určovaly tematickou podobu periodik. V tomto úseku bych především než na 

samotná média poukázala na problematiku českých menšin, kterou se ve stručnosti zabývám a 

považuji ji v kontextu diplomové práce za důležitou. 

Druhá kapitola nese název „Politický vývoj a řízení tištěných médií v Československu 

v letech 1945 – 1949“. Zde jsem časové období rozdělila na období před únorovým převratem 

a po únorovém převratu v roce 1948. Chronologicky jsou tu popisovány důležité mezníky 

historicky pestrého období v Československu. Paralelně s vývojem politickým je tu 

popisována správa a řízení médií, která se logicky změnila v závislosti se změnou režimu 

v zemi. 

Ve třetí kapitole zvané „Charakteristika okresu Broumov v období 1945 – 1949“ jsem 

vymezila celkem 9 podkapitol, jejichž obsah shledávám jako nejpodstatnější v popsání výše 

zmiňovaného období. Za zásadní považuji podkapitolu o obyvatelstvu, kde jsem se pokusila 

co nejsmysluplněji popsat poválečný odsun Němců a příchod nových osídlenců do Broumova. 

Toto téma by vydalo na samostatnou diplomovou práci, proto podotýkám, že jsem musela 

rozsah textu redukovat.  

V poslední kapitole dostává čtenář odpověď na to, jak vypadal vývoj médií na 

Broumovsku v období 1945–1949. Hlavním cílem této části bylo analyzovat obsahovou a 

formální stránku vydávaného tisku a v neposlední řadě postihnout cíle těchto periodik a 
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okolnosti jejich vydávání. Zároveň jsem chtěla vyzkoumat, jak regionální tisk reflektoval 

aktuální i historické události, jakou měrou se zabýval jednotlivými tématy, a to v závislosti na 

politice dané doby. Nezbytné pro tuto diplomovou práci bylo i zmapování stavu tiskáren na 

Broumovsku po konci 2. světové války.  

 

Výzkumné metody 

V průběhu zpracování tématu bylo kombinováno několik typů výzkumných metod. 

V části teoretické byla zejména využita metoda deskripce historických událostí.  Pro výzkum 

proměny a vývoje médií jsem využila zejména metodu kvalitativní, a to sociálně historickou 

analýzu. Výhodu kvalitativní metody jsem shledala ve flexibilitě.  Jako výzkumník jsem 

mohla zacházet „do hloubky“ v případě, že nějaké dílčí téma bylo nutné více popsat.
1
 „To je 

pozitivní zejména v případě, že téma nebylo dosud zkoumáno (…),
2
 což je u této diplomové 

práce příznačné. Pro popis jednotlivých titulů jsem aplikovala metodu deskriptivní případové 

studie. Na případu vybraných výtisků jsem se pokusila komplexně popsat charakteristiku 

titulů „Metujský zpravodaj“ a „Broumovsko“. V této souvislosti byla využita metoda 

obsahové analýzy, zde bylo hlavním cílem postihnout tematickou agendu obou titulů. 

Obsahová analýza se vyznačuje rovněž tím, že vykládá text zkoumaných dokumentů 

„s ohledem na kulturní, politické, historické či společenské tradice a okolnosti.“
3
  Pro získání 

dílčích informací – především pro pochopení některých regionálních událostí – byla 

aplikována metoda polostrukturovaného skupinového rozhovoru. 

V rámci vědeckého výzkumu jsem pracovala podle standardního postupu, a to v této 

chronologii: výběr tématu – rešerše současného stavu zpracování – určení cíle práce – výběr 

metodiky – sběr dat – jejich analýza – vyvození výsledků.
4
  

  

Analyzovaná literatura a prameny 

Do toho výčtu zařazuji stěžejní literaturu a prameny, které jsem při psaní práce 

využila. 

Pro obecnou historickou deskripci událostí na Broumovsku jsem využila zejména 

publikaci „Dějiny Broumova a Broumovska“
5
, fakta týkající se odsunu obyvatelstva a 

osidlovací politiky byla nejlépe podána ve studii „Odsun Němců z Československa 1945–

                                                 
1
 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 18 

2
 Tamtéž 

3
 Tamtéž, s. 120 

4
 Tamtéž, s. 24 

5
 KOŠŤÁL, Z. Dějiny Broumova a Broumovska. Broumov: Městský národní výbor, 1989, 148 s. 
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1947“
6
, v rámci této tématiky se k regionu Broumovsko vztahovala monografie „Návrat 

domů: Proměny pohraničí severovýchodních Čech v letech 1945–1948“.
7
 

 Pro popis událostí na Broumovsku od roku 1945 byla stěžejním pramenem ručně 

psaná městská kronika
8
 a zároveň archivní fondy ONV Broumov uložené v SOkA Náchod a 

archivní fondy v SOkA v Zámrsku.  

Analýza obecných dějin Československa byla podložena především titulem 

„Československo v proměnách komunistického režimu“
9
 a studií „Pravda o Československu 

1945 – 1948“.
10

  

K popsání legislativy té dané doby byly využity taktéž internetové zdroje
11

, kde jsou 

k dispozici originální znění právních předpisů.  

Mediální tématika byla studována v souladu s publikacemi „Dějiny českých médií: Od 

počátku do současnosti“12 a „Dějiny českých médií 20. století“
13
, přínosná byla též monografie 

„O cenzuře v Československu“.14  

Zásadním zdrojem pro vypátrání vycházejících periodik před rokem 1945 je „Česká 

retrospektivní bibliografie“
15

 včetně její internetové verze
16

. O tisku na Broumovsku před 

rokem 1945 vyšly rovněž dva články z pera broumovského muzejníka Miroslava Otteho, 

z nichž jsem také čerpala.
17

 Jednotlivá periodika, pokud byla v archivech k dispozici, pak byla 

zběžně analyzována. 

Jak již bylo výše poznamenáno, periodika na Broumovsku po roce 1945 nikdo 

nezkoumal, tudíž základním a takřka jediným pramenem pro jejich bádání mi byly samotné 

                                                 
6
 STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha: Academia; Naše vojsko, 1991. 536 s. 

ISBN 80–200-0328–2. 
7
 KMONÍČEK, Josef: Návrat domů. Proměny pohraničí severovýchodních Čech v letech 1945 – 1948. Hradec 

Králové: Kruh 1982. 175 s. 
8
 Muzeum Broumovska, Kronika města Broumova, 112 s. 

9
 RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 

Oeconomica, 2010, 455 s. Vysokoškolská učebnice (Oeconomica). ISBN 978–802-4516–967. 
10

 KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945–1948. Vyd. 1. (v Československu). Praha: Panorama, 1990, 

245 p. ISBN 80–703-8193–0.   
11

 Jejich celkový soupis je v kapitole: Použitá literatura, prameny a jiné zdroje 
12

 BEDNAŘÍK, Petr a kol. Dějiny českých médií:Od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. 448 s. ISBN 

978 80–247-3028–8  
13

 KONČELÍK, Jakub a kol. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 344 s. ISBN 978– 80 – 7367–

698-8 
14

 KAPLAN, Karel a Dušan TOMÁŠEK. O cenzuře v Československu v letech 1945–1956: studie. Praha: Ústav 

pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, 151 s., příl. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Sv. 22. 
15

 KUBÍČEK, Jaromír. Česká retrospektivní bibliografie. V Brně: Vydalo nakladatelství Lector benevolus pro 

Sdružení knihoven ČR a Moravskou zemskou knihovnu, 2004, 446 s. ISBN 80 – 862 – 4927–1. 
16

 Periodika vydávaná v českých zemích. Moravská zemská knihovna v Brně [online]. [cit. 2013–04-15]. 

Dostupné z: https://aleph.mzk.cz/F/IEU8M68GFBXBMI9J1KBVUHSIYXRGLBMS38U22EXI7L5J49FSFM-

03583?func=file&file_name=find-b&local_base=sbp01_per 
17

 OTTE, Miroslav. Broumovské noviny a časopisy minulosti. Broumovsko. Roč. 4, č. 1, s. 2 

OTTE, Miroslav. Broumovské noviny před rokem 1945. Broumovské noviny. Roč. 1, č. 1, s. 13 
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novinové výtisky
18

. Minimální množství informací k jednotlivým titulům pak bylo k dispozici 

v archivních fondech. 

K získání informací a především k pochopení historických souvislostí mi napomohly i 

odpovědi vybraných broumovských respondentů.
19

  

 

Diskuze tezí 

Vzhledem k značnému rozsahu práce bylo upuštěno od původního cíle analyzovat 

média na Broumovsku až do současnosti, respektive roku 2010. Shledala jsem podstatnější 

rozvinout více do hloubky období před rokem 1945. Díky této části jsem mohla kontinuálně 

navázat na události po 2. světové válce. Hlavním cílem práce totiž nebylo „sepsat seznam“ 

doposud vycházejících periodik na Broumovsku, nýbrž postihnout proměny také v kontextu 

historickém. A ten, jak se v rámci zkoumání ukázalo, zahrnoval složité sociálně společenské 

procesy, které nebylo možno v rámci tématu vynechat.  

Od roku 1950 tedy zůstává být broumovská mediální krajina stále neprobádanou, a tak 

i možným podnětem pro další výzkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Oba dva tituly jsou v originálním vázání k dispozici v Muzeu Broumovska. 
19

 Skupinový rozhovor se členy redakce současného měsíčníku „Broumovské noviny“ (JAROŠOVÁ Dana, 

KOHL Antonín, OTTE Miroslav, STREUBEL Zdeněk, ŽID Jaroslav) a s bývalým majitelem Broumovských 

tiskáren Miroslavem JANOVSKÝM a jeho matkou, pamětnicí Jiřinou JANOVSKOU (bývalou zaměstnankyní 

tiskáren po roce 1946), 13. 3. 2013, Broumov 
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1. Vývoj médií na Broumovsku před rokem 1945 

 

V této kapitole stručně popíši vznik a funkci klášterní knihovny v Broumově.  

Záměrně věnuji knihovně a klášteru ve své práci větší prostor, protože po dlouhá staletí byly 

tyto prostory hlavním činitelem v šíření vzdělanosti a kultury. K mapování historických 

okolností využívám publikací „Broumov – Město bohaté kulturní historie“
20

 a „Dějiny 

Broumova a Broumovska“
21

. Informace k jednotlivým autorům, kteří jsou s Broumovskem 

spjati, jsem těžila z knih „Literární místopis Náchodska“
22

 a „Broumovsko a literatura“
23

.  

Primárně se opírám o studii „Benediktinská klášterní knihovna v Broumově“
24

 autorky 

Ludmily Vlčkové. Právě zde se dočítáme o mniších, kteří sepisovali liturgické i historické 

spisy, dále tvořili kroniky a vzdělání šířili mezi širším obyvatelstvem například i hraním 

divadla. Dokonce můžeme hovořit i o prvních náznacích žurnalistiky, a to právě v souvislosti 

s kronikářstvím. Vždyť právě záznamy z cest nebo válek byly jedinými zprávami tehdejší 

doby o dění doma i ve světě. Zde jsem nemohla vynechat zmínku o nejslavnějším kronikáři 

svého regionu – Johannu Georgovi Hesseliovi. 

Jistou formou zpravodajství o dění v regionu, byť s patrnou mírou stylizace a 

literárního přikrášlování, byly i pověsti. Lidová vyprávění z Broumovska zaznamenával a 

později v několika reedicích vydal německý učitel Johann Nepomuk Schade, o němž se 

v textu rovněž zmiňuji.
25

  

Do podkapitoly zahrnuji i významného českého spisovatele Aloise Jiráska, který 

v Broumově po čas studentských let pobýval. Nejen vzpomínky, ale i historické události na 

Broumovsku zaznamenal v několika svých dílech.  

 

 

 

 

                                                 
20

 Broumov: Město bohaté kulturní historie. Město Broumov, 2006, nestránkováno. 
21

 KOŠŤÁL, Z. Dějiny Broumova a Broumovska. Broumov: Městský národní výbor, 1989, 148 s. 
22

 VOTAVOVÁ, I. Literární místopis Náchodska. Náchod: Městská knihovna Náchod, 1999, 92. s. 
23

 MEIER, J. Broumovsko a literatura: kapitoly z literárního místopisu. Liberec: Bor, 2003, 169 s. 
24

 VLČKOVÁ, L. Benediktinská klášterní knihovna v Broumově. Hradec Králové: Kruh, 1969, s. 12 
25

 SCHADE, Johann Nepomuk. Pověsti z Broumovska. Překlad Kamila Šnajdrová. Ilustrace Stanislav Kulda. 

Liberec: Nakladatelství Bor, 2000, 126 s. ISBN 80–902 – 9010 –8. 
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1.1 Benediktinský klášter v kontextu vývoje médií 

 

Již od 13. století Broumovský výběžek kolonizovali břevnovští benediktini. Nejenže tu 

založili prosperující klášterní hospodářství, ale zároveň se podíleli na šíření vzdělání a 

kultury.
26

 Brzy po založení kláštera v roce 1322 se zrodila i klášterní knihovna.  Primárně 

sloužila liturgickým účelům. Zakladatel benediktinského mnišského řádu svatý Benedikt 

z Nursie kladl na četbu „Písma svatého“ oproti jiným řádům silnější důraz. Ve studii autorka 

předkládá úryvek z 18. kapitoly „Řehole sv. otce Benedikta“, který jasně dokazuje, že mniši 

se měli četbě věnovat téměř celý den a v případě zanedbání je měl čekat trest. Podle autorky 

právě tato přísná pravidla měla jistě vliv na vznik mnoha klášterních knihoven benediktinů po 

celé Evropě. Knihovna nesloužila jen mnichům, ale i zdejšímu klášternímu gymnáziu
27

 a 

v neposlední řadě obyvatelstvu. „Vstup do kláštera znamenal často dokonce jedinou cestu, jak 

se dostat ke knihám, a tím k vědění.“
28

 Klášterní bibliotéka nabízela svým čtenářům vedle 

náboženské literatury i klasickou světskou, která byla využívána především k vědeckému 

studiu a výuce na školách.
29

  

Důležitým mezníkem v historii opatství bylo vypálení kláštera v Břevnově husity 

v roce 1420. Právě po této události se břevnovský opat Mikuláš přesunul do Broumova a a 

zdejší klášterní objekt od této doby již nikdy neztratil jako sídlo představených řádu svůj 

význam.
30

 Opat Mikuláš s sebou přivezl i světově známý „Codex giganteus“ známý též jako 

„Ďáblova bible“
31
. Tento středověký rukopis byl v broumovském klášteře uložen od roku 

1430 do roku 1594 a stal se lákadlem pro mnoho cizinců.
32

 

                                                 
26

 Broumov: Město bohaté kulturní historie. Město Broumov, 2006, nestránkováno. 
27

 S nově vzniklým klášterem byla vybudována kolem roku 1306 i klášterní škola, kde údajně studoval i Arnošt z 

Pardubic. Vychovávali se zde především budoucí členové řádu. Výuka trivia (dramatika, rétorika, dialektika) a 

quadrivia (aritmetika, astronomie, hudba a geografie) probíhala v latině. Husitské války a stavovská povstání 

bránily v jejím chodu, a tak po delší pauze byla znovu otevřena roku 1624 již jako čtyřtřídní gymnázium (po 

Žatci a Chebu nejstarší v Čechách). Klášterní gymnázium navštěvoval ze známých osobností například Bohuslav 

Balbín, Alois Jirásek či 1. hradecký biskup Matyáš Sobek z Bilenberku. Do klášterních gymnaziálních lavic 

usedl i první československý ministr financí Alois Rašín. Přičleněním Sudet k německé říši byla škola 

přeměněna na německé čtyřtřídní gymnázium. Avšak v roce 1939 bylo klášterní gymnázium zavřeno nacisty.  
28

 VLČKOVÁ, L. Benediktinská klášterní knihovna v Broumově. Hradec Králové: Kruh, 1969, s. 12 
29

 Tamtéž 
30

 Broumov: Město bohaté kulturní historie. Město Broumov, 2006, nestránkováno. 
31

 Codex gigas vznikl v Čechách někdy v letech 1200 až 1230. Podle všeho se jedná o rukopis jediného autora, 

který zřejmě pracoval v benediktinském klášteře. Dílu se také říká „obrovská kniha“, a to proto, že je 

považována za největší zachovalý evropský rukopis. Kvůli jeho celostránkovému portrétu ďábla se mu rovněž 

přezdívá Ďáblova bible. Codex gigas obsahuje čtyři dlouhé texty i kompletní Bibli. Tento středověký dokument 

je v současnosti uložen v Národní (Královské) knihovně ve Stockholmu. (Codex gigas. Kungliga bibliotetek 

[online]. [cit. 2013 – 05 – 09]. Dostupné z: http://www.kb.se/codex-gigas/cze/) 
32

 VLČKOVÁ, L. Benediktinská klášterní knihovna v Broumově. Hradec Králové: Kruh, 1969, s. 13 
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Za první náznaky žurnalistiky můžeme považovat aktivitu samotných členů církevní 

komunity. Ti psali díla, především kronikového charakteru, která pak ukládali do knihovny. 

Právě kroniky plnily funkci zábavní, osvětovou, ale i informační.
33

 Jednalo se tak o první 

„zprávy“ svého druhu. Své zážitky z třicetileté války zaznamenal do kroniky broumovský 

rodák, profesor filosofie David Emilián Bittner (1607–1672)
34
, jehož rukopisy vydal v roce 

1875 Václav Vladivoj Tomek pod názvem „Davidis Aemiliani Bittner Chronicon braunense“. 

Mezi první kronikáře patřil i převor Rupert David Hausdorf (1645–1716). Avšak 

nejvýznamnějším literátem a kronikářem doby pobělohorské byl správce klášterního panství 

Johann Georg Hesselius (1630–1695). Vedle několika rukopisů se proslavil především dvěma 

díly. Kolem roku 1680 sepsal „Hesseliovu – Kroniku poddanské rebelie na Broumovsku“, 

která popisuje nespokojenost poddaných po třicetileté válce. Ti se postavili na odpor proti 

zvyšování robot a také proti nelidské pracovní zátěži, kterou jim nařizovali klášterní 

úředníci.
35

 „Historická cena Hesseliovy kroniky spočívá v tom, že autor si jako přímý 

účastník událostí zachoval odstup, že nepíše kroniku, aby obhájil svůj postup (…), dokonce 

vyjadřuje lítost nad smutným osudem rebelů.“
36

 V současnosti je kronika uložena v knihovně 

Národního muzea. Jeho nejslavnějším dílem je ale originální „Urbář broumovského panství“, 

jenž psal v letech 1676–1677.
37

 Jedná se o jakousi historii a barokní současnost Broumovska 

doplněnou o barevné ilustrace a statistiky.
38

 Roku 1976 vydal „Urbář broumovského panství“ 

v edici „K dějinám osídlení“ Vratislav Šmelhaus.
39

 Jeho originál je uložen v archivu v 

Zámrsku.
40

 

Pro 17. a 18. století je příznačná i jiná mnišská aktivita. Vzdělávání mnichů 

neprobíhalo jen v rámci školy sepisováním rukopisů. Rétoriku a správné vystupování na 

veřejnosti trénovali na „divadelních prknech“. Po celá obě století odehráli v prostorách 

kláštera a někdy i na náměstí před veřejností desítky dramat.
41

  

Zlaté časy prožíval klášter za broumovského rodáka opata Otmara Zinkeho (1700–

1738), který je považovaný za nejvýznamnějšího benediktinského stavitele zemí České 

koruny.
42

 V této době totiž také započala velkolepá barokní přestavba kláštera pod vedením 

                                                 
33

 BEDNAŘÍK, Petr a kol. Dějiny českých médií. Praha: Grada, 2011, s. 48 
34

 VLČKOVÁ, L. Benediktinská klášterní knihovna v Broumově. Hradec Králové: Kruh, 1969, s. 18 
35

 KOŠŤÁL, Z. Dějiny Broumova a Broumovska. Broumov: Městský národní výbor, 1989, s. 35. 
36

 KOŠŤÁL, Zdeněk. Významný broumovský spisovatel ze 17. století. Broumovsko. Roč. 4, 1990, č. 3, s. 6. 
37

 tamtéž 
38

 VOTAVOVÁ, I. Literární místopis Náchodska. Náchod: Městská knihovna Náchod, 1999, s. 44 
39

  ŠMELHAUS, Vratislav. K dějinám osídlení I. Broumovský urbář 1676/1677, Praha 1976. 
40

 Košťál, Zdeněk. Významný broumovský spisovatel ze 17. století. Broumovsko. 1990, roč. 4, č. 3, s. 6. 
41

 Tamtéž 
42

 Broumov: Město bohaté kulturní historie. Město Broumov, 2006, nestránkováno. 
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Kryštofa a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
43

 A nezaháleli ani literárně činní kněží. 

O dějinách benediktinských klášterů v rámci České koruny pojednává spis Bonaventury 

Pittera (1708–1764). Také jeho další tři díla byla vytištěna v Brně. Dále po sobě zanechal asi 

stovku rukopisů v latině.
44

 Jiní kněží ve svých spisech zaznamenávali dějiny gymnázia, 

obecně také dějiny Čech v určitých obdobích a pokračovali i v teologických pracích.  

V roce 1845 vydal tiskem v Praze knihovník Jeroným Růžička „Chronicon breve 

brevnoviense“. O dva roky později v „Časopise katolického duchovenstva“ vyšel jeho článek 

„Dějiny kláštera břevnovského“.
45

 V těchto letech přibyla ke klášterní knihovně i část tzv. 

opatské knihovny, v níž bychom mohli najít regionální literaturu a rozsáhlý fond bohemik. 

Určitým typem předávání zpráv byla vedle kronik i ústní lidová slovesnost a s ní 

související pověsti. Lidová vyprávění začal sbírat německý učitel a vlastivědný pracovník Jan 

Nepomuk Schade. Ten je v roce 1903 vydal pod názvem „Was sich unsere Väter 

erzählten“.
46
„Jeho texty jsou v podstatě stručnými, jadrnými zprávami o pozoruhodných 

událostech, jevech a bytostech.“
47

 Autor se inspiroval skutečnými dějinnými událostmi jako 

například třicetiletou válkou. V jeho příbězích čtenář najde tajemné příběhy z kláštera a okolí 

Broumova, stejně tak pověsti, které se hemží loupežníky, vodníky a jinými nadpřirozenými 

bytostmi.
48

 

Na přelomu 19. a 20. století stál broumovský klášter v zenitu své slávy a moci.
49

 

Vlčková uvádí, že v roce 1908 měly obě knihovny okolo 30 000 svazků. V roce 1936 bylo 

napočítáno o 15 000 svazků více, o nárůst se postaral správce knihovny Vincenc Maiwald.
50

 

Převrat v chodu knihovny nastal po 2. světové válce, kdy byli kněží z Broumova vyhnáni a 

své útočiště našli v augustiniánském klášteře v Rohru.
51

 Nastolení komunistického režimu 

v roce 1948 způsobilo rozpad opatské knihovny, jelikož se její značná část převezla do 

depozitáře Památníku národního písemnictví v Kladrubech u Stříbra. Přestože v roce 1950 

                                                 
43

 Otec a syn, Kryštof (1655–1722) a Kilián (1689–1751) Dientzenhoferové se podíleli rovněž na výstavbě 

skupiny barokních kostelů v okolních vesnicích Broumova, a to v Heřmánkovicích,Vižňově, Šonově, Božanově, 

Bezděkově a Broumově. Podle jejich projektu byla vystavěna i Kaple na Hvězdě. (Broumov: Město bohaté 

kulturní historie. Město Broumov, 2006, nestránkováno.) 
44

 VLČKOVÁ, L. Benediktinská klášterní knihovna v Broumově. Hradec Králové: Kruh, 1969, s. 21  
45

 Tamtéž s. 25 
46

 Schade, J. Was sich unsere Väter erzählten. Braunau: Bocksch, 1903, 68 s. 
47

 MEIER, J. Broumovsko a literatura: kapitoly z literárního místopisu. Liberec: Bor, 2003, s. 142 
48

 SCHADE, Johann Nepomuk. Pověsti z Broumovska. Překlad Kamila Šnajdrová. Ilustrace Stanislav Kulda. 

Liberec: Nakladatelství Bor, 2000, 126 s. ISBN 80–902-9010–8. 
49

 Konvent čítal na 59 členů. Hospodařil celkem na 9500 hektarech kvalitní půdy. Na daních ročně zaplatil 152 

tisíc rakouských korun. (VLČKOVÁ, L. Benediktinská klášterní knihovna v Broumově. Hradec Králové: Kruh, 

1969, s. 27 
50

 VLČKOVÁ, L. Benediktinská klášterní knihovna v Broumově. Hradec Králové: Kruh, 1969, s. 27 
51

 Historie. Klášter Broumov Česká Republika [online]. [cit. 2013–04-28]. Dostupné z: http://www.klaster-

broumov.cz/historie/benediktini/klater-broumov 
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vláda rozhodla o zachování knihovny ve svých původních prostorech, „ztratily se téměř 

všechny vzácné rukopisy a prvotisky, pokud v knihovně něco zbylo, stalo se tak 

pravděpodobně nedopatřením.“
52

 Nejvzácnější svazky byly po roce 1950 přesunuty 

z Broumova do Památníku národního písemnictví v Praze. V současnosti klášterní knihovna 

čítá okolo 17000 svazků.
53

 

 

1.2 Alois Jirásek a Broumov 

 

S Broumovem je spjat i významný literát Alois Jirásek
54
. Hronovský rodák byl do 

poněmčeného pohraničí vyslán v roce 1861 na studia – na tzv. handl. Vzpomínky na pět 

školních let prožitých ve zdejším klášterním gymnáziu se posléze odrazily i v jeho dílech.
55

 

Možná zde zažil i svoji první platonickou lásku, v jeho pamětech zmiňuje jistou Lojzičku 

Čechovou, „slečinku snad patnácti, šestnácti, štíhlou a urostlou (…) světle oděnou, tmavých 

hustých vlasů, velkých hnědých očí (…). Rád jsem ji vídal krajanku milou a schválně kolem 

přecházel, abych slyšel, jak česky hovoří.“
56

 O jeho pobytu na Broumovsku nejvíce vypovídá 

Jiráskovo dílo „Z mých pamětí“. Broumov promítá i do povídky „Do Němec“
57

, kde popisuje, 

jak zabloudil na Hvězdě při štědrovečerní cestě domů. Tato historka ho dále inspirovala i 

k drobné vzpomínce „Cestou“. Již jako mladíka Jiráska ovlivnily události války z roku 1866. 

Zřejmé to je i v milostně – válečné povídce Pandurek, právě v prostředí Broumovských stěn 

se boje odehrávaly.
58

 Literát přispěl i do vlastivědné publikace Čechy
59
, jehož pátý svazek 

„Hory Orlické – Stěny“ vypracoval. Textu se zhostil coby turistický průvodce, který lidovým 

jazykem popisuje život na vsi, historii, architekturu a přírodní zajímavosti. Takto popsal 

obyvatele: „Povahou svou je venkovan z Broumovska daleko tvrdší nežli jeho soused Čech, 

nachýlen jsa k hrubosti a neurvalosti. (…) Přílišným čtenářem broumovský venkovan celkem 

není. Vzdělání jeho, ač žije v poměrech lepších, není lepší než v českém sousedství.“
60

 

                                                 
52

 VLČKOVÁ, L. Benediktinská klášterní knihovna v Broumově. Hradec Králové: Kruh, 1969, s. 28 
53

 Broumov: Město bohaté kulturní historie. Město Broumov, 2006, nestránkováno. 
54

 Alois Jirásek (23. srpna Hronov – 12. března 1930 Praha). V 11 letech nastoupil v Broumově na zdejší 

Hauptschule pro zlepšení němčiny. Rok poté začal studovat 1. ročník klášterního gymnázia. Na vyšší stupeň 

gymnázia odešel v roce 1867 do Hradce Králové. 
55

 MEIER, J. Broumovsko a literatura: kapitoly z literárního místopisu. Liberec: Bor, 2003, s. 10. 
56

 MEIER, Jan. Alois Jirásek a Broumovsko. Broumovsko. Roč. 13, č. 1, s. 22 
57

 Povídka „Do Němec“ byla otisknuta v časopise Lumír (1889). 
58

 Tamtéž 
59

 Rozsáhlá řada fóliových vlastivědných publikací pod názvem Čechy. Nakladatel J. Otto. Pátý svazek vyšel 

v roce 1888. (MEIER, J. Broumovsko a literatura: kapitoly z literárního místopisu. Liberec: Bor, 2003, s. 19.) 
60

 MEIER, J. Broumovsko a literatura: kapitoly z literárního místopisu. Liberec: Bor, 2003, s. 10. 
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Do paměti broumovských občanů se literát nesmazatelně zapsal díky seriálovému 

zpracování díla F. L. Věk. Režisér František Filip si pro natáčení klášterních scén vybral 

právě Broumov a do komparzu i některé Broumovany
61

: „ (…) v líčení klášterního života, 

klášterních reálií, atmosféry Jirásek zřetelně využíval svých broumovských zkušeností.“
62

 

 

1.3 Vývoj periodického tisku na Broumovsku od počátku do roku 

1945  

V této kapitole stručně popíši vznik a vývoj prvních broumovských novin, časopisů, 

výročních knih a dalších periodik. V této souvislosti budou zmíněny první tiskařské podniky 

na území Broumova a připomenuti budou i někteří významnější redaktoři. Nezbytné bude 

nastínění historického kontextu a historických událostí, které vývoj médií určovaly. 

Stěžejními zdroji pro tuto kapitolu byly svazky „České retrospektivní bibliografie“ 

Jaromíra Kubíčka a kolektivu
63
, které zaznamenávají všechna periodika v českých zemích od 

počátku do roku 1945. Využila jsem i její internetové odnože na webových stránkách 

Moravské zemské knihovny v Brně.
64

 Dalším přínosným zdrojem byly články bývalého 

ředitele Muzea Broumovska Miroslava Otteho. Pro zachycení historických událostí pak bylo 

nezbytné prostudovat i několik publikací, zejména ty, které se zabývají „sudetskou“ tématikou 

a česko-německým soužitím
65

 v pohraničních oblastech a historií regionu Broumovsko 

obecně. K nastínění historických souvislostí dopomohly i některé novinové články tehdejších 

periodik.  Primární zdroje, respektive novinové výtisky jsem studovala ve Státním okresním 

archivu Náchod (dále jen SOkA Náchod) a v Muzeu Broumovska. 

 

 

 

                                                 
61

 Pro zajímavost uvádím, že v komparzu ztvárnil postavu mnicha i můj pradědeček Oldřich Klouček. 
62

 Alois Jirásek o vesnici na Broumovsku. Broumovsko. Roč. 5, č. 1, s. 2 
63

 KUBÍČEK, Jaromír. Česká retrospektivní bibliografie. V Brně: Vydalo nakladatelství Lector benevolus pro 

Sdružení knihoven ČR a Moravskou zemskou knihovnu, 2004, 446 s. ISBN 80–862-4927–1. 
64

 Moravská zemská knihovna v Brně: Periodika vydávaná v českých zemích [online]. [cit. 2013–04-29]. 

Dostupné z : 

https://aleph.mzk.cz/F/LTNUX3HASM2Y82XY5UDJBUGENTSSTX7K3QXE2TRHLL9YI8CT1A-

03993?func=full-set-set&set_number=016124&set_entry=000001&format=999 
65

 Tématikou „česko-německého“ soužití se zabývá historik Ondřej Vašata. 
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1.3.1 Historický kontext 

 

Broumov se nacházel v poněmčené pohraniční sudetské
66

 oblasti. Území Broumovska 

bylo německým obyvatelstvem kolonizováno již od 13. století. O jednoznačné převaze 

německého obyvatelstva v Broumově vypovídá tabulka úředního sčítání lidu z roku 1910
67

. 

Zde je uvedeno, že na území Broumova žilo na začátku 20. století 7218 Němců a jen 130 

Čechů, v roce 1930 uvádí statistika tato čísla: 6016 Němců a 1115 Čechoslováků.
68

 Vývoj 

médií na Broumovsku se tedy oproti českému vnitrozemí lišil hlavně z hlediska jazykového. 

Majitelé tiskáren, vydavatelé i redaktoři byli povětšinou Němci, a proto zde vycházela jen 

německy psaná periodika s výjimkou dvoujazyčného úředního listu „Braunauer Amtsblatt“. 

O tom, že to tu česká menšina neměla lehké, vypovídají historické záznamy: „Po celou 

řadu let pořádaly se zde každoročně protičeské štvanice a to vždy s matematickou přesností 

z jara a na podzim, tak jakoby podletí a jeseň jevily škodlivý vliv na mozky broumovských 

vášnivců německých. (…) Tu kupř. v říjnu 1906 byly protičeské bouře a bráněno Čechům 

mluvit česky.“
69

  O konkrétních šarvátkách píše také Ondřej Vašata
70
, podle něj se ale česko-

německé vztahy vyhrotily nejvíce po nástupu Hitlera k moci.
71

 

Je tedy patrné, že vznik česky psaného tisku byl v té době prozatím nemyslitelný. 

Ostatně nešlo jen o tisk. Broumov tehdy neměl svůj český národní dům ani českou školu. „O 

                                                 
66

 Vymezení pojmu „Sudet“ není jednoznačné. Tomáš Staněk vysvětluje pojem takto: „První zmíněný termín byl 

prokazatelně poprvé použit v roce 1866 a odkazoval na celou řadu historických, kulturně společenských, 

politických, etnografických a jiných specifik života v českých zemích, zejména v jejích příhraničních teritoriích, 

po staletí usazených Němců.“ Staněk tedy označuje za Sudety „původně německy hovořícím obyvatelstvem 

obývané oblasti českých zemí“.(ARBURG, Adrian von a Tomaš STANĚK. Vysídlení Němců a proměny českého 

pohraničí 1945 – 1951: dokumenty z českých archivů. 1. vyd. Středokluky: Susa, 2010, s. 304)  

Všeobecná encyklopedie Universum vykládá pojem „Sudety“ třemi způsoby:  

Za 1.) Sudetská soustava, což je 360 km dlouhé pásmo starých krystalických pohoří České republiky mezi 

Šluknovskou pahorkatinou a Moravskou bránou.  

Za 2.) oblast na severu a západu českých zemí, která byla do roku 1945 osidlována převážně Němci. Po 

Mnichovské dohodě jsou Sudety odstoupeny Německu.  

Za 3.) území Opavského Slezska a severní Moravy převážně osídlené německým obyvatelstvem. Tato část 

českých zemí se pokoušela odtrhnout od vznikajícího Československa. 30. 10. 1918 bylo toto území vyhlášeno 

za Sudetenland a stalo se součástí Rakouska. Tento stav přetrvával až do pádu Opavy 18. 12. 1918. (Universum: 

všeobecná encyklopedie. 1. vyd. Praha: Odeon, 2002, s. 170) 
67

 ŠUBRT, Jeroným. České menšiny v severovýchodních a východních Čechách: Roztroušené německé menšiny. 

Praha: Národní jednota severočeská, 1910, s. 272 
68

 Statistický lexikon obcí v republice Československé, Praha, 1934, s. 26 – 28. 
69

 ŠUBRT, Jeroným. České menšiny v severovýchodních a východních Čechách: Roztroušené německé menšiny. 

Praha: Národní jednota severočeská, 1910, s. 271–272 
70

 Ondřej Vašata se specializuje na regionální dějiny, především na tematiku české menšiny v severovýchodních 

Čechách, problematiku soužití Čechů a Němců v této oblasti a ohlas vzniku Československa v roce 1918 ve 

smíšených oblastech. V současnosti působí jako zástupce ředitele Muzea v Podkrkonoší. (Mgr. Ondřej Vašata. 

Muzeum v Podkrkonoší v Trutnově [online]. [cit. 2013–04-15]. Dostupné z: 

http://www.muzeumtrutnov.cz/kontakty/mgr-ondrej-vasata/) 
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založení české školy v Broumově nelze jednati potud, pokud nemá česká menšina svůj vlastní 

Národní dům. Až to bude, pak se musí teprve menšina pro tuto otázku sorganizovati – což 

bude ale i potom dosti obtížné, neboť menšina skládá se ponejvíce ze živlu stěhovavého, 

továrních a živnostenských dělníků.“
72

 Češství tu podporovala pouze nevládní organizace 

Národní jednota severočeská (dále jen NJS)
73

, která tu založila spolkovou knihovnu, pořádala 

večírky, koncerty a výlety, ale zajišťovala i charitativní činnost. „Nebýti vánoční nadílky 

nemohly by mnohé naše děti v zimě ani choditi do školy, poněvadž by byly prostě bosy a bez 

oděvu.“
74

 Od roku 1905 byl centrem menšinového dění Seidlův hostinec, kde se hrálo divadlo 

a scházeli se zde členové spolku NJS, v roce 1905 měl odbor NJS 44 členů, v roce 1908 už 

dokonce 114 členů.
75

  Na počátku 20. století tu měla svoji organizaci také Národní strana 

sociální, která zde pořádala přednášky a zaměřovala se na vzdělávání Čechů.
76

 V roce 1909 

byl německou stranou zmařen pokus o ustavení Tělovýchovné jednoty Sokol.
77

 

Se vznikem samostatného Československa v roce 1918 sílila i emancipace Čechů ve 

zněmčeném pohraničí. V roce 1919 tu mohl konečně vzniknout Národní dům, jehož patronem 

se stala NJS.
78

 Ta se v Broumově ve stejném roce zasloužila společně s vojáky broumovské 

posádky o vznik Tělovýchovné organizace Sokol. Češi se zde začali angažovat i po stránce 

politické. V obecních volbách roku 1919 získali ve 36 členném zastupitelstvu 3 křesla. Tentýž 

rok zde byla založena organizace Československé sociálně demokratické strany dělnické. 

Zajímavostí je, že po roce 1918 zde mohla proběhnout vůbec první česká bohoslužba, kterou 

zahájil slavnostním kázáním kněz Sigismund Bouška.
79

  

Důležitým mezníkem v posílení menšinového sebevědomí bylo zřízení 1. české 

obecné školy v Broumově.
80

 K otevření došlo 15. září 1919 a zapsáno bylo 135 dětí z celého 
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Broumovska. Vašata zaznamenal, že začátky českého školství byly těžké, děti se mačkaly ve 

dvou třídách a místo tabule bylo o zeď opřené černé prkno.
81

 Situace se podle něj změnila 

s příchodem řídících učitelů z Jaroměře v říjnu 1919. Jak dokládá Ondřej Vašata, 

prvorepublikové období bylo bohaté na spolkový život v Broumově. Z počátků 20. let je 

patrná zmínka o vzniku odbočky Československé obce legionářské, v roce 1926 tu byl 

ustaven významný Klub československých turistů, v polovině 30. let tu působila Národní 

garda, která měla v období mobilizace pomáhat armádě.
82

   

Avšak co se týče soužití Čechů a Němců, vznik Československa v roce 1918 situaci 

v pohraničních Sudetech radikálně nezměnil. „Naprostá většina Němců v českém pohraničí 

nový stát odmítala.“
83

 Na Broumovsku byla situace podle všeho vyhrocená. Zdejší továrník a 

nacionální politik Anselm Heinzel prohlásil oblast za „Německé Čechy“ (Deutschböhmen)
84

 a 

dále se angažoval v jejich připojení se k „německému Rakousku“.  

Čeští Němci se nejvíce ohrazovali proti zavedení češtiny jako úředního jazyka
85

, 

nelibě nesli novou měnovou reformu a dosazování Čechů do státních institucí. Na protest 

organizovali v ulicích sudetoněmeckých měst demonstrace, které často končily krvavě.
86

  

 „Podobně jako za Rakouska – Uherska, tak i v prvorepublikovém Československu 

zde konflikty mezi oběma národy vyvolala rostoucí emancipace české menšiny, která se u 

německé majority setkala prakticky vždy s nepříznivou reakcí.“
87

 Již ve 20. letech stoupala na 

Broumovsku nacionalistická propaganda, která pronikla i na stránky zdejšího tisku.  

Česko – německé spory přetrvávaly v pohraničí i v dalších letech a s nimi se přidává 

nástup ekonomické krize. „Prezidentem Masarykem slibovaná autonomie se pro obyvatele 

pohraničí stále více stávala nedostižným snem, naproti tomu velká bída na začátku 30. let 
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dvacátého století byla tvrdou realitou.“
88

 A právě důsledky světové hospodářské krize ve 30. 

letech 20. století se staly hojnou půdou pro nacionální smýšlení.
89

 To potvrzují výsledky 

parlamentních voleb v roce 1935, kdy nacistická Sudetendeutsche Partei (dále jen SdP), 

založená Konradem Henleinem, získala na Broumovsku 52% hlasů, o tři roky později 

dokonce 77% hlasů.
90

  

 Obdobně dopadly v Broumově volby do městského zastupitelstva, které se konaly 29. 

5. a 12. 6. 1938. S jasnou převahou 80,3% zvítězila Henleinova SdP, díky čemuž získala 29 

zastupitelských křesel. Dva zastupitele měla se  4,7% hlasů Německá sociálně demokratická 

strana dělnická. Pouze jedno křeslo patřilo komunistům.
91

 

Postupně byly ostatní politické strany zatlačovány do pozadí a i ti nejvěrnější 

antifašisté si začali uvědomovat rostoucí moc hitlerovského Německa. Ze strachu začalo plno 

vysoce postavených podnikatelů přecházet k Henleinově straně. Za SdP se do zastupitelstva 

dostal například významný broumovský továrník Max Nowotny nebo známý kavárník Fritz 

Herzog
92
. Josef Kindl ve své bakalářské práci uvádí, že k výhře SdP jistě přispělo i to, že se 

do ní začlenily oblíbené strany Deutsche christlich soziale Volkspartei a Deutsche 

Gewerbepartei, které získaly ve volbách do městského zastupitelstva v roce 1931 většinu.
93

 

Tuto teorii potvrzuje i Košťál. Podle něj sloučení těchto stran posílilo SdP před volbami a 

dále připomíná, že „rozhodujícím impulsem pro aktivitu henleinovců“ bylo obsazení 

Rakouska na jaře 1938.  

Sílící nacionalistické tendence se začaly vyostřovat v roce 1938. Jak píše Košťál, pro 

další vývoj měl značný význam projev Adolfa Hitlera z 20. 2. 1938, ve kterém napadal 

Československo. „Projev po tři hodiny vysílal československý rozhlas, v Broumově se 

nepracovalo a i taková firma jako Schrollova, umožnila dělníkům poslech rozhlasu.“
94

 Naživo 

viděli Broumované Konráda Henleina v létě 1938, který zde k lidem promlouval z balkónu 

kavárny Herzog na náměstí. Čeští vlastenci, mezi nimiž byl například komunista Květoslav 
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Hradecký, se sem sjížděli z okolí, aby mohli projev narušit. Podle pamětníků ještě před 

Broumovem bránily československé kordóny vstupu antifašistům do města.
95

   

Zásadní vliv na další události v pohraničí měl Hitlerův projev z 12. září 1938 ze sjezdu 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (dále jen NSDAP) v Norimberku. Zajímavé 

vzpomínky na tuto akci zaznamenal Josef Kindl, jedná se o výpověď broumovské básnířky 

Elisabeth Seidel – Eppinger
96
. Podle ní bylo plné náměstí lidí už od ranních hodin, sešli se tu 

obyvatelé ze všech okolních vesnic. „Vůdce v této nejvýznamnější řeči na sjezdu strany v 

Norimberku oznámil bezpodmínečné právo sudetských Němců a jejich bezpodmínečných 

nároků na sebeurčení. Tím byla rozervána potupná, ostudná versailleská mírová smlouva na 

cáry. Sebeurčení! Ne pouze pro velké Německo, ne pouze pro Rakousko – také pro 

nejubožejší a poslední německý národ: také pro Sudety! 
97

 Podle básnířky zazněla i takováto 

hesla: „Chceme domů do říše!“, „Chceme gestapo!“, „Milovaný Hitlere, osvoboď nás od 

Československa!“
98

   

Hned druhý den se konal několikatisícový průvod za doprovodu písní SA.
99

 Téhož dne 

byla henleinovci vyhlášena generální stávka, vláda vyhlásila stanné právo, byl vydán zákaz 

shromáždění a vycházení. K hromadnému exodu z pohraniční dochází od 23. 9. 1938 po 

vyhlášení všeobecné mobilizace.
100

 „Statistiky uvádějí, že české pohraničí opustilo do května 

roku 1939 zhruba 141 tisíc Čechů. Hrubý odhad říká, že hromadný odchod z pohraničí se 

v období od roku 1938/1939 týkal jedné pětiny až jedné čtvrtiny českého pohraničního 

obyvatelstva.
101

 Oficiální čísla počtu osob, které odešly z Broumovska, však známa nejsou. 

30. září 1938 ustoupily západní mocnosti Hitlerovi a podepsáním Mnichovské dohody 

mu v podstatě „darovaly“ československé pohraničí. K německé říši bylo přičleněno 38% 

původní rozlohy československého státu
102

.  

Sudetští Němci po odstoupení pohraničí německé říši získali 20. 11. 1938 říšské 

občanství, což v Broumově oslavovali ohňovými průvody na Hvězdu. Ovšem jak píše Košťál, 

„představy broumovských Němců o osvobození z českého útlaku se diametrálně rozešly se 
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skutečností.“
103

 Na vysoké pozice v místní správě byli dosazeni říšští Němci a na sudetské 

Němce čekala podřadná pracovní místa. Rozčarování přineslo i zrušení všech spolků a 

organizací včetně Henleinovy strany. Namísto toho byly ustaveny organizace pod správou 

NSDAP. Zřízeny byly rovněž arizační soudy, podle nichž byl odebírán veškerý židovský 

majetek včetně statků v zemědělství, což u velkostatkářů na Broumovsku vzbudilo značné 

nepokoje.  Projevy nespokojenosti vyvolalo i plnění vojenských povinností pro třetí říši, do 

které byli němečtí muži povinně zapojeni. Proti odpůrcům bylo povoláno gestapo, jehož 

služebna byla v Broumově zřízena hned v říjnu 1938. Branná povinnost způsobila, že 

v továrnách později pracovaly hlavně ženy nebo staří dělníci, čímž se v letech 1941–1942
104

 

prohloubil nedostatek pracovních sil. Stejnému problému se nevyhnulo ani zemědělství, pole 

neměl kdo obdělávat, a tak se zdejší rolníci dožadovali pomoci v podobě přísunu válečných 

zajatců. Pod tíhou neúspěchů na válečných frontách byla v roce 1943 vyhlášena tzv. totální 

válka, jejímž smyslem bylo obrátit všechny síly na válečnou výrobu. Na Broumovsku byly 

v této souvislosti převedeny na válečnou výrobu firmy Schroll a Gygera a zrušen soud 

v Teplicích nad Metují. V předposledním roce války začíná na Broumovsku sílit panika 

z postupu sovětské armády. S nastávajícím rokem 1945 přichází i všeobecné vědomí o 

vítězství protifašistické koalice. Nálada v Broumově byla stísněná a plná obav z budoucnosti, 

což je pochopitelné, když vezmeme na vědomí, že většinu obyvatelstva tu tvořili Němci. 

Češi
105
, kteří tu přes dobu války zůstali, byli pravidelně vyslýcháni, museli se hlásit gestapu, 

byli podrobování domácím prohlídkám. „Mnozí pamětníci uvádějí, že poslouchali alespoň 

cizí rozhlas, nebo se scházeli k tajným besedám.“
106

 I za takovéto „přečiny“ jich bylo mnoho 

odsouzeno k smrti v koncentračních táborech. 
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1.3.2 První tištěná periodika 

 

Broumovskému regionu se vyhnula „první vlna vydávání novin ve venkovských 

městech v roce 1848.“
107

 První pokusy vydávání novin přicházejí teprve v druhé polovině 60. 

let 19. století po pádu Bachova absolutismu, kdy se politické poměry v Habsburské monarchii 

uvolnily. 

Za první periodické noviny můžeme v Broumově označit deník „Vorwärts“
108

 

s podtitulem „Politische Wochenschrift für’s Volk“. List začali vydávat Dr. Franz Rosser 

společně s lékárníkem Dauschou. O tisk se staral knihkupec a knihtiskař  Mayrhoffer
109

, který 

rovněž zajišťoval expedici listu. První číslo si čtenáři mohli zakoupit v neděli 31. března 

1866. List čítal osm stran a vycházel každou neděli s možností předplatného. Vedle dlouhých 

textů politického charakteru se na stránkách objevovaly už reklamy na zdejší obchodníky, 

speditéry nebo například tabulka s cenami surovin v různých českých městech. 

 O životě doktora Rossera se můžeme dočíst ve „Zpravodaji Okresního muzea 

v Broumově“, kde se vyskytuje i zmínka o týdeníku „Vorwärts“. „Poprvé se s ním setkáváme 

v roce 1866, kdy mu byl velitelstvím pruských okupačních vojsk zastaven radikální týdeník 

Vorwärts, který v Broumově vydával s lékárníkem Doušou.“
110

  Text Dr. Loužila svědčí o 

pokrokovosti listu „Vorwärts“ a rebelství jeho vydavatele, doktora Rossera: „8. září 1867 se 

pokusil využíti svého listu k svolání veřejné schůze dělnictva za účelem založení dělnického 

spolku, avšak okresní hejtmanství mu jeho „svévolnou akci zatrhlo“
111
, cituje Loužil policejní 

zápis. V medailonku dále píše o Rosserově působení v zemském sněmu v Praze a 

v poslanecké sněmovně říšské ve Vídni, do které byl zvolen v roce 1867. Zde Rosser bojoval 

za práva dělníků, proti pracovnímu nasazení nezletilých, jako lékař se zasazoval za 

dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů. Loužil v této souvislosti cituje 

Rosserovu úřední zprávu o sociálních poměrech v Královéhradeckém kraji na konci 19. 

století: „Patnácti až šestnáctihodinová pracovní doba. Osmileté děti u továrních stolů. Ženy 

v přádelnách lnu stojí po celý den v teplé vodě a večer jdou bosy sběhem domů (…).“
112

 

Celkem předal Rosser za svého působení říšskému parlamentu na 52 peticí od různých 
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dělnických spolků. Ve většině z nich požadoval nastolení lepších pracovních podmínek ze 

stran zaměstnavatelů. O Rosserově politické činnosti ve Vídni se zmiňuje i bývalý ředitel 

broumovského muzea Miroslav Otte: „První Rosserovo vystoupení v poslanecké sněmovně 

bylo vskutku na svou dobu revoluční – předal říšské radě petici o sociálních poměrech na 

Broumovsku, v níž žádal zvýšení mezd, snížení pracovní doby a úpravy dělnického 

zákonodárství. “
113

 Zajímavostí je, že na Dr. Rossera vzpomínal ve svých pamětech spisovatel 

Alois Jirásek. Poznal se s ním jako student broumovského klášterního gymnázia.
114

 

Zpět ale k týdeníku „Vorwärts“. Od 25. 5. 1867 se jeho vydavatelem stává sám tiskař 

Karl Mayrhoffer a vede ho až do 30. listopadu 1867, kdy vyšlo jeho poslední číslo.
115

 

Důvodem zániku bylo patrně zvolení Dr. Franze Rossera
116

 do zemského sněmu v Praze a do 

poslanecké sněmovny říšské rady ve Vídni.
117

 Tiskaře Mayrhoffera ale vydavatelské ambice 

neopustily a již tentýž rok začal vydávat týdeník „Braunauer Wochenblatt“.
118

 Ten byl však 

pro nedostatečný čtenářský zájem vydáván pouze v období od 7. prosince 1867 do 29. února 

1868.
119

 Nutno také podotknout, že v tomto období, přesněji v červnu 1867, dochází 

v důsledku rakousko – uherského vyrovnání k přeměně z Rakouského císařství na nový státní 

útvar Rakousko – Uhersko.
120

  

V roce 1871 začal v Broumově vycházet německo – český „Braunauer Amtsblatt“ – 

„Broumovský úřední list“. Jako většina úředních listů vycházel dvojjazyčně. Ve své době to 

byly jediné noviny na Broumovsku psané také česky. První číslo vyšlo 5. února 1871 a na 

prvních dvou stranách bylo čtenářům osvětleno, že se noviny budou skládat ze třech částí: 

První část „vlastno – úřední“ měla obsahovat všeobecná nařízení a opatření c. k. okresního 

hejtmanství, zákony a nařízení představených úřadů. Druhá „cizoúřední“ část čtenářům 

přinášela vyhlášky z farního a školského úřadu a ze zastupitelstva. „Všeužitečné články 

v záležitostech dobročinnosti, národního vzdělání, rolnictví, umění, velkých a malých živností 
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atd. (...) , to byl slibovaný obsah třetí „neúřední“ části.
121

 Na třetí straně prvního čísla se 

dočteme, že týdeník bude vydáván redakcí c. k. okresního hejtmanství v Broumově, o tisk a 

prodej se postará Marie Mayrhoffer společně s Johannem Swirakem. Jedno číslo bylo možné 

zakoupit za dva krejcary
122
, přičemž půlroční předplatné za 50 krejcarů rakouských. 

V týdeníku vycházely inzeráty, vyhlášení dražeb, prostor zde měly samozřejmě reklamy, ale i 

informativní tabulky například o rozpočtu českého školního okresu broumovského roku 1886. 

Titulní strana měla vždy jako hlavní téma nově vydanou vyhlášku či nařízení, z nichž některé 

mohou připadnout dnešnímu čtenáři úsměvné, jako například tato: „Obnovení zápovědi, aby 

školní děti do hostinců a veřejných tančíren nechodily.“
123

 Jindy hlavní stránka sloužila jako 

pozvánka k různým akcím, v březnu 1871 se jednalo o vylosování mladíků k vojenskému 

odvodu.
124

  

29. června 1914 vyšla titulní strana v černém rámečku a poprvé jen v němčině 

s poznámkou „Extra Ausgabe“.
125

 Velké tučné titulky oznamovaly smrt kandidáta trůnu 

Františka Ferdinanda d'Este a jeho choťě Žofie Chotkové v důsledku atentátu v Sarajevu. 

„Seine kaiserliche Hoheit Erzherzog Franz Ferdinand und Ihre Hoheit Frau Herzogin von 

Hohenberg heute einem Attentate zum Opfer gefallen. Beide tot.“
126

  

Úřední list vycházel až do roku 1938, kdy byla jeho činnost zastavena.
127

 

Na počátku 20. století vydavatel Josef Beer založil týdeník „Braunauer Deutsche 

Nachrichten“ s podtitulem „Deutschnationales Wochenblatt“. Týdeník, jenž byl orgánem 

německé nacionální strany, vycházel v období od 20. září 1902 do 23. srpna 1915.
128

 

Roku 1901 byl zřízen Aloisem Greisslerem úspěšný nezávislý týdeník „Braunauer 

Deutsche Zeitung“. Během let se v jeho redakci vystřídalo několik redaktorů a vydavatelů.
129

 

Od roku 1902 ho mohli čtenáři znát pod názvem „Braunauer - Landskron - Hohenelber  
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deutsche Zeitung“
130

 a ještě v témže roce se vrátilo pojmenování na původní „Braunauer 

Deutsche Zeitung“, jehož tisk zajišťovala tiskárna F. Waltera z Friedlandu.
131

 

 Na jaře roku 1919 přešel „Braunauer Deutsche Zeitung“ pod správu Deutsch – arisch  

Presseverein (Místní organizace německé arijské společnosti pro tisk) a téhož roku začal 

vycházet pod názvem „Braunauer Bote“
132
, od srpna 1920 je přejmenován na „Deutscher 

Bote“.
133

  

„Braunauer Bote“ vycházel dvakrát týdně ve středu a v sobotu ve formátu A3 ve třech 

sloupcích, noviny měly 12 stran, přičemž poslední dvě byly věnovány inzerci. Jednotlivé číslo 

stálo 24 haléřů, měsíční předplatné 2 Kčs a čtvrtletní 6 Kčs. V roce 1920 noviny zdražily. 

Cena jednoho číslo byla 30 haléřů, měsíční předplatné činilo 2 Kčs a 60 haléřů, čtvrtletní se 

vyšplhalo na 12 Kčs. Ještě v roce 1919 měl „Braunauer Bote“ pod názvem na hlavní straně 

v závorce předchozí název: „Braunauer Deutsche Zeitung“ a podtitul: „Unabhängiges 

heimatblatt der Ortsgruppe Braunau des deutscharischen Pressevereins für die Bezirke 

Braunau, Mekelsdorf und das deutsche Adlergebirge“. Nad titulním názvem byla otištěna 

hlavní myšlenka časopisu: „keiner politischen Partei zuliebe, alles für die deutsche Heimat“. 

Po oba dva ročníky byl na titulní straně uveden jako šéfredaktor Hubert H. Birke.
134

   

Na začátky vydávání vzpomíná obchodní vedoucí „Deutscher Boter“ Josef Kleiner: 

„Již v roce 1917 prozíraví němečtí mužové v Broumově poznali nezdravý vliv židovského 

světového tisku. Proto založili Deutsch – arisch  Presseverein, který si dal za úkol vydávat 

svobodný, arijský a nezávislý tisk.“
135

 Poté se začalo vyjednávat nad odkoupením týdeníku 

„Braunauer Deutsche Zeitung“, který se tiskl v Nové Rudě
136
.  Na začátku roku 1919 bylo 

jasné, že jednání dospěla ke zdárnému konci a vydávání listu mělo zelenou. „Začal s 800 
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předplatiteli. V den zahájení vydavatelské činnosti předal notář Seidl redakci kapitál ve výši 

50 Kčs. Zařízení redakce spočívalo ve třech rozvrzaných židlích, starém stolu a jednom 

starém psacím stroji,“ vzpomíná Josef Kleiner.
137

  

Do čela redakce v roce 1919 zasedl Hubert H. Birke.
138

 List se začal profilovat jako 

značně protižidovský, protičeský a útočící na německé sociální demokraty. Své antisemitské 

názory Hubert H. Birke
139

 formuloval v pravidelné rubrice „Judenfrage“ ještě před nástupem 

Adolfa Hitlera k moci. V úvodníku prvního čísla roku 1919 Birke píše: „Nyní mysli na to, jak 

těžce tvůj domov krvácí, jak velkou potupou jsi byl postižen, jak utrpení tě zalilo. Tvé celé 

bytí leží v troskách, tvoje nejlepší vlastnosti jsou rozvráceny, tvůj společenský život je 

rozložen zaváděním tvému životu vzdálených všeobecných pořádků, tvůj nábožensko – 

mravní životní ideál je zamořen cizím židovským názorem.“
140

  

Často vyhrocené antisemitské články neušly na počátku 30. let pozornosti politické 

správě. Úřední dopis, pod hlavičkou „upozornění na způsob jeho psaní“, adresovaný Presidiu 

zemského úřadu v Praze ze září 1933 dokazuje, že „Deutscher Bote“ byl v roce 1932 šestkrát 

zabaven, přičemž jeho redaktor Hubert H. Birke byl na to v květnu 1933 zatčen a odsouzen 

„pro delikty dle zákona na ochranu republiky“ krajským soudem v Hradci Králové na dva 

měsíce. „Deutscher Bote psal dříve dosti ostře i proti státu (…) Od svého návratu (H. H. 

Birkeho z vězení – pozn. aut.) uvedený redaktor píše dosti mírně, obmezuje se ve svých 

článcích hlavně na boj proti něm. soc. demokratům a židům.“
141

 Okresní hejtman se v závěru 

dopisu věnuje hlášení o cenzurních opatřeních: „Tisková prohlídka provádí se vší přísností 

avšak bez závad, neboť časopis převážně obsahuje zprávy převzaté z jiných denních 

časopisů.“
142

 Jak probíhalo takové zabavení časopisu, o tom svědčí relace komisaře politické 

správy JUDr. Tomáše Pumpra.
143

 Článek z 20. listopadu 1935 „Der letzte deutsche Beamte“ 

byl označen jak komisařem Pumprem, tak prokurátorem v Hradci Králové jako „přečin 

k pobuřování“ a byl doporučen k zabavení. Komisař Tomáš Pumpr dostal povolení zabavit 

časopis od okresního hejtmana a vydal se s četníky do broumovské tiskárny Ostböhmische 

Druckerei und Verlagsanstalt zrovna ve chvíli, kdy byl časopis expedován. „Zjistil jsem na 

rotačním stroji, že podle počítadla bylo vydáno 3774 výtisků. Kovová plotna byla ihned 

předložena a tiskárna místa, jež jí byla označena jako závadná, odstranila. (…) Četnictvo 
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dostalo pokyn, aby ve veřejných místnostech, trafikách a u knihkupců zabavilo nalezené snad 

exempláře.“
144

 

 „Deutscher Bote“ na přelomu 20. a 30. let vycházel ve formátu A3 ve třech sloupcích.  

Noviny se tiskly dvakrát týdně, středeční vydání mělo osm stran, přičemž sobotní jich čítalo 

dvanáct. Jednotlivé číslo stálo 70 haléřů, měsíční předplatné stálo 6 korun Kčs, čtvrtletní 

předplatné činilo 18 Kčs. Noviny vycházely v nákladu 6000 výtisků, čímž se zařadily do 

trojice sudetských novin s nejvyšším nákladem.
145

  

Noviny „Deutscher Bote“ byly spojovány se spolkem Sudetendeutsche Volkshilfe 

(dále jen SV), který byl připodobňován k říssko – německé akci Winterhilfwerk. „V čele S. V. 

v Broumově, která – mimochodem řečeno – má své středisko v kanceláři časopisu "Deutscher 

Bote", původně hakenkreuzlerského a irredentistického, jest Hubert Birke, redaktor tohoto 

časopisu, bývalý vůdčí funkcionář rozpuštěné strany nac. soc., který byl pro svoji protistátní 

činnost souzen krajským soudem v Hradci Králové a uvězněn.“
146

  

Spolek SV podle poslanců Josefa Stejskala, Jaroslava Hynka ad. využíval 

dobročinných obecních darů ve prospěch henleinovců v pohraničí: „S. V. má své důvěrníky 

ve všech částech města podle politických metod Hitlerových, a ti vydávají poukázky na 

podporu všem těm občanům, které uznají za dobré Němce,“ jest psáno v interpelaci poslanců 

adresované ministrům vnitra a sociální péče.
147

 Ministři tímto dokumentem apelovali na to, 

aby byla činnost spolku, „který pod rouškou humanity vyvíjí politickou a protistátní činnost“, 

zakázána. Poslanci za SdP Hubert H. Birke, G. Wollner a R. Sandner se v jiném 

stenoprotokolu z roku 1936 vyjadřují na obranu SV v tom smyslu, že se nejedná o spolek, ale 

„jest to spíše pomocné dílo pro státní občany, kteří se bez své viny, hlavně nezaměstnaností, 

octli v nouzi, dílo, které bylo povoleno výnosem ministerstva vnitra ze dne 19. listopadu 

1935, č. 71. 776/5/35 a které vykonávalo svou činnost pod stálým dozorem úřadů.“
148
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147
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ministrovi sociální péče o neoprávněném postupu ústřední sociální pojišťovny proti pomocné akci "Sudeten- 
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[online]. [cit. 2013–04-29]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t2995_00.htm) 
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 V roce 1922 založil v Broumově Hugo Scholz
149

 týdeník německých agrárníků 

„Scholle“
150
. Noviny vycházely každou sobotu, přičemž uzávěrku si redakce stanovila na 

středu v 18 hodin. „Scholle“ byly tisknuty ve formátu A3 a stránky byly děleny do třech 

sloupců. Čtvrtletní předplatné činilo 11 Kčs, půlroční 22 Kčs a roční 44 Kčs. Titulní straně 

dominoval masivní název „Scholle“ s podtitulem: „Wochenblatt zur Vertretung der Interessen 

des deutschen Landvolkes“. Z tiráže je patrné, že noviny tiskla rovněž Ostböhmische 

Druckerei und Verlagsanstalt v Broumově. 

Po Mnichovské dohodě
151

 bylo vydávání agrárnického orgánu zastaveno a list byl 

spojen s nacionalistickým „Deutscher Bote“.  

Hugo Scholz tak přebírá funkci šéfredaktora. A stejně tak jako Hubert H. Birke, i on 

redakci „vedl v duchu nacionálně socialistické propagandy a nezlomné víry v konečné 

vítězství Velkoněmecké říše až do konce války.“
152

 Roku 1939 se s novinami loučí jejich 

dlouholetý redaktor Hubert H. Birke slovy: „Nejen Sudety jsou svobodné, nýbrž všichni bratři 

a sestry v Čechách, na Moravě a dokonce i na vzdálené Spiši jsou nyní s námi volnými 

občany Velkoněmecké říše. (…) Kéž naše domovina víru ve věčné Německo, již si s námi 

uchovala v dobách bídy, ani v nádherné budoucnosti, ke které nás ADOLF HITLER vede, 

nikdy neztratí, neboť jen víra nás činí velkými.“
153

  

Až do roku 1931 měly noviny „Deutscher Bote“ hákový kříž pod jménem tiskopisu na 

hlavní straně. V září 1931 svastika z titulní strany zmizela a nahrazena byla větou: „Für 

Volkstum und Freiheit, Arbeit und Brot“.
154

 

Od 4. 3. 1936 mění „Deutscher Bote“ název za „Ostböhmens Deutscher Bote“. Od 

ledna 1940 se noviny znovu vrací k názvu „Deutscher Bote“
155
, pod kterým vycházely až do 

konce – tedy do roku 45. čísla roku1944. 
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 Hugo Scholz se narodil 27. 7. 1896 v nedaleké vesnici u Broumova v Otovicích. Vystudoval benediktinské 
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 Tisk zřizovala (stejně jako pro list „Scholle“) Östböhmische Druckerei und Verlagsanstalt. (zdroj: Muzeum 

Broumovska) 
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Hugo Scholz rovněž přispíval do měsíčníku „Die Heimatpost aus dem Braunauer 

Ländchen“, který byl vydáván NSDAP. První číslo uvedl redaktor Josef Spitzer v listopadu 

1943. Vydávání bylo ukončeno o rok později. Patnáctistránkový časopis obsahoval články, 

básně, ilustrace a fotografie Broumova a okolí. List byl doručován prostřednictvím polní 

pošty. V SOkA Náchod jsou dochovány originální poštovní lístky s říšskými známkami.
156

  

Redaktor, vydavatel a spolumajitel Schrollových továren v Olivětíně Eduard Langer
157

 

vydával na vlastní náklady „Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen“
158

. List 

vycházel nepravidelně mezi lety 1901–1913. „Ve výborně redigovaném časopise Dr. Langer 

publikoval studie a materiály k národopisu a historii německého etnika z pohraničí 

východních Čech.“
159

 Současně vedl Langer redakci měsíčníku „Mittheilungen des Bundes 

der Deutschen Ostböhmens“ (1895 –1902), který se tisknul v Trutnově.
160

 Eduard Langer 

proslul sběratelstvím starých tisků, autografů a bibliofilií. Jeho knihovna měla okolo 6000 

svazků a byla považována za jednu z největších svého druhu v Rakousku Uhersku.
161

  

Ilustrovaný časopis rodinného charakteru „Deutsch – Böhmerland“
162

 redigoval a 

v Broumově na počátku století vydával Josef B. Leo.
163

 „Deutsch – Böhmerland“ vycházel 

v letech 1901–1903 (od prosince 1901 do listopadu 1902 jako měsíčník, od listopadu 1902 do 

října 1903 jako půlměsíčník).
164

  

Mezi tehdejší periodika se řadí i ročenka broumovského klášterního gymnázia „Jahres 

– Bericht des öffentlichen Stiefts – Obergymnasiums  der Benedictiner in Braunau“.
 165

   

                                                 
156

 Foto viz příloha č. 6 
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Eduard Langer (25. 12. 1852 Rokytnice v Orlických horách – 21. 10. 1914 Broumov) vystudoval práva na 
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163
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1918. Část 1. Sv. A-N. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2010, s. 155 
165

 Jahres – Bericht des öffentlichen Stiefts-Obergymnasiums der Benedictiner in Braunau. Moravská zemská 

knihovna v Brně: Periodika vydávaná v českých zemích [online]. [cit. 2013–04-29]. Dostupné z: 
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V prvních letech byla tisknuta u Johanna Swiraka
166

 , později v tiskárně  Dimter und Stuchlik 

Druckerei. Obsahovala mnoho odborných článků, rozbory vyučovaných předmětů, informace 

o škole, ale například i tabulku nejlepších studentů, kterým bude přiznáno stipendium.  

Před rokem 1945 na Broumovsku vycházela také periodika s církevní tématikou. 

Benediktinský klášter vydával čtrnáctideník „Braunauer Kirchenblatt“
167

. Od roku 1929 do 

roku 1935 vedli list redaktoři Richard Hoffmann a Oskar Grötzbach, od roku 1939 do jeho 

konce v roce 1941 vede list Virgil Kinzel.
168

 Benediktinské opatství mělo svůj měsíčník 

„Liturgie und Pfargemeinde“
169
. Časopis vycházel každého 10. dne v měsíci a podle úředního 

ustavení listu obsahoval „otisky náboženské a liturgické“. Tisk zřizovalo Tiskařské družstvo 

Heimat v Trutnově.
170

 Evangelíci od roku 1928 do roku 1933 vydávali měsíčník 

„Gemeindeblatt für deutsche evangelische Pfarrgemeinde Braunau i. B..“
171

 Deník křesťanské 

sociální strany se jmenoval „Ostdeutsche Post“.  

O Broumovské kotlině se daly nalézt články i v německy psaném měsíčníku 

„Ostböhmische Heimat“. Vydavatelství Ostböhmische Gaubildungsausschuss für Ostböhmen 

sídlilo v Trutnově, zatímco tisk obstarávala broumovská tiskárna Ostböhmische Druckerei 

und Verlagsanstalt v Broumově.
172

  Časopis vycházel v letech 1926 –1935 a výše nákladu 

byla 3000 kusů za měsíc. List přinášel články o východočeských pohraničních vesnicích, 

které byly doplněny o jednoduché černobílé ilustrace. O Broumově zde například vyšel článek 

„Der Braunauer Bauernhof“ nebo „Alt Braunau Stadt und Land“ od správce knihovny a 

učitele Vincenta Maiwalda. 
173

 V čele redakce byl nejprve František Engl, kterého 1. prosince 

1926 vystřídal odborný učitel Dr. Alois Mühlnberger
174

. 

Český tisk v Broumově a okolí v době do roku 1945 nevycházel. Orgán českých 

menšin
175

 vycházel ve třicet kilometrů vzdálených Malých Svatoňovicích pod názvem „Naše 
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menšiny“
176
. Věstník začal v roce 1921 vydávat Menšinový sekretariát pro Podkrkonoší jako 

čtrnáctideník, později jako měsíčník. Zodpovědným redaktorem původního čtrnáctideníku se 

stal poštovní zřízenec v Trutnově Josef Hornych.
177

 Roční předplatné činilo 12 Kčs. 

K jednotlivým číslům byly předkládány složenky k zaplacení ročního předplatného nebo 

sloužily k zaplacení nedoplatků. „Odebírejte a rozšiřujte náš list, jediný nepolitický 

menšinový časopis, orgán českých menšin v severovýchodních Čechách. Doporučte jej 

k inserci. Přispějte na úhradu vánoční nadílky českých menšin,“ naváděla redakce v rubrice 

„Z administrace“.
178

    

Od roku 1922 až do roku 1936 byl vydavatelem Menšinový sekretariát pro 

severovýchodní Čechy se sídlem v Trutnově. Majitelem a vydavatelem byl 1. dubna 1924 

ustaven ředitel dolů v Malých Svatoňovicích J. M. Vlček, který po dlouhá léta dohlížel na 

podobu měsíčníku. Do listu mohli přispívat svými články i samotní čtenáři. O češství 

v Broumovském výběžku psal učitel z Meziměstí Václav Illich: „Do převratu nemohli tu Češi 

ani nahlas dýchat – že by bylo lze vybudovati školu – nebylo ani pomyšlení. Broumovské 

gymnázium každoročně poněmčovalo nám několik do života jdoucích Čechů.“
179

  

Záměr časopisu byl vystižen na titulní straně 8. čísla z roku 1921. „Musíme a budeme 

mluvit o českých menšinách dotud, dokud i ten nejmenší náš člověk nebude skutečně 

svobodný a volný, dokud nebude úplně rovnoprávný i v tom nejzapadlejším koutě republiky, 

ovšem nejen na papíře, ale i v praxi, ve skutečnosti“
180

  List byl koncipovaný do několika 

rubrik. Úvodní stranu většinou pokryla báseň vlasteneckého charakteru. Následovaly články 

redaktorů i jiných dopisovatelů. Své místo tu měly tzv. menšinové práce, které se týkaly 

činnosti Ústředního výboru NJS, Ústřední Matice sokolské a dalších institucí, zde byl prostor 

pro obrázky z regionů. Poslední stránky listu byly věnované „Poučení a zábavě“ a „Dobrým 

knihám“. 
181

  

Konkrétně o Broumovu se lze dočíst v rubrice „Menšinová práce – Věstník N. J. S.“. 

Píše se zde o tom, že odbor NJS v Broumově zorganizoval vánoční nadílku pro chudé děti. 
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„Rozděleno bylo 170 m látek pro dívky, 20 chlapeckých obleků, 66 párů bot a tři klobouky.“ 

Do této charitativní akce přispěla vedle NJS také Okresní česká komise pro péči o mládež 

v Broumově, TJ Sokol v Broumově, rada katolíků, obec babtistů a jednotliví živnostníci.
182

 

V rubrice „Z našich menšin“ je Broumov zmiňován v souvislosti se zápisem do české školy. 

V článku je kritizováno, že čeští obyvatelé posílají své děti do německých škol. „Podobně je 

tomu s oficiálem důchodkové kontroly S., členem Sokola, jehož češství se dále nedostalo než 

do knoflíkové dírky, do které o sokolské slavnosti nacpe na odiv všechny nejpestřejší 

vstupenky a odznaky, ale o českou školu ještě nezavadil.“
183

 Podle autora článku české děti 

z německých škol pak nevědí nic o Československu a jejich rodné řeči. „Výslovně budiž 

připomenuto, že se nevystupuje proti praktické znalosti němčiny, jejíž znalost jest opravdu 

znamenitou výhodou ve smíšeném území, ale tu se především jedná o ducha německé 

výchovy, který jest v Č. S. R. daleko nepřátelštější než ve starém Rakousku.“
184

  V rubrice „Z 

našich menšin“ vyšel rovněž článek o nedalekém Meziměstí, kde se píše o úmrtí železničního 

zřízence Jaroslava Kupky.
185

 Na stejné straně je ještě kratší zpráva „Co se u nás díti nemá“. 

Článek pojednává o „českých“ vepřových hodech konaných v broumovské sokolovně, které 

zely prázdnotou, zatímco na „německém“ Schweinfwestu v broumovském Stadt Hotelu „byly 

dva stoly úplně obsazeny českou inteligencí a důstojnictvem.“
186

 Je tedy patrné, že časopis se 

Broumovsku věnoval i několika články v jednom vydání, některá čísla jich měla méně. 

„Naše menšiny“ se v roce 1937 přejmenovaly na „Naše hranice“ s podtitulem 

„Neodvislý list našich hraničářů“ 
187
, jehož vydávání bylo zastaveno v roce 1938. Vedoucím 

redaktorem i vydavatelem byl nadále J. M. Vlček z Malých Svatoňovic. Spolu s ním vedl 

časopis trutnovský advokát JUDr. Jiří Tintěra a redaktor Ot. Pospíšil. Ti se na titulní straně 

prvního čísla obrací ke čtenářům s emotivním úvodníkem: „Obrali jsme si za úkol hájit vždy a 

všude nekompromisně, zájmy českého lidu v pohraničí, jeho zájmy národní, kulturní a 

hospodářské. Vedle těchto úkolů, které dnes už není třeba specifikovati, chceme – a to 

bychom chtěli, aby se stalo hlavním naším úkolem, orientovati soustavně a přehledně naše lidi 

ve vnitrozemí.“
188

 A právě v tomto zacílení spočívá proměna listu z předchozích „Našich 

menšin“, které byly určeny pro výhradně české menšiny žijící v pohraničí. Redakcí byly 

upřesněny další zájmy těchto novin, a to především v souvislosti se sílícím nacionalismem: 
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„Za dnešních poměrů politických a hospodářských, v době, kdy je tak silně ohroženo bytí 

českého živlu v pohraničí, kdy k zápasu obrací se zájem téměř celé Evropy, pokládáme zvlášť 

za nutno k celé řadě obranných prostředků připojiti zvlášť hraničářský list.“
189

.  

V prosinci 1938 se šéfredaktor a majitel listu J. M. Vlček se čtenáři loučí smutnými 

slovy: „To se mi za 40 let, co jsem žurnalisticky činným, dosud nestalo a v dosud vydaných 

18. ročnících našeho listu nebyl nám zabaven ani řádek. (…) Až ku konci svého 18. ročníku – 

na sklonku svého záslužného života – nenašel milosti u pana censora.“
190

 Právě zabavený 

článek „Žaluji“, který měl podpořit hraničářské uprchlíky, se stal jedním z hlavních důvodů, 

proč se J. M. Vlček rozhodl skoncovat s vydáváním časopisu. Tím dalším důvodem byla 

ztráta pohraničí, o které Československo přišlo v důsledku Mnichovské dohody. Hraničářská 

aktivita tak pro vydavatele ze dne na den ztratila smysl. „Marné byly všechny naše 

nejušlechtilejší snahy, marná byla dlouholetá práce našich národních jednot obranných a 

Sokolstva, vše dnes leží zničeno v troskách.“
191

 V prosincovém čísle 8. - 9. vyšla ilustrovaná 

mapa
192

 okleštěné Československé republiky doplněná o stručný historický kalendář událostí 

dní od 21. 5. – 30.9 1938. Poslední odstavec vystihuje skepsi a zklamání Čechoslováků po 

Mnichovské konferenci. „Poslední akt osudové tragédie: 29. září se nařizuje dnem 1. října 

vyklizení odtrhnutých částí našeho státu. „Jsme sami, zrazeni i svými velkými přáteli, opuštěni 

celým světem - - -. R.“
193

 

O Broumovsku se česky psalo ještě ve sborníku „Od kladského pomezí“. Jeho podtitul 

byl „Vlastivědný časopis pro politický okres broumovský, náchodský, novoměstský n. M., 

trutnovský a přilehlý obvod menšinový s přílohou „Dětem Jiráskova kraje“. Vycházel 

měsíčně mimo července a srpna v letech 1923 – 1939.  Nakladatelem bylo Tiskařské a 

vydavatelské družstvo Jiráskův kraj v Náchodě. Tisk zajišťovala firma Josef Doležal v 

Červeném Kostelci. Roční předplatné činilo 12 Kčs, samostatné číslo stálo 1.20 Kčs. Redakci 

zpočátku vedl správce školy v Hlinném Karel Michl
194

, odpovědným redaktorem byl učitel 

z Nového Města n. Metují Josef Slezák. Od 30. let seděl v čele redakce učitel Josef 
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Hurdálek
195

 z Červeného Kostelce.  Z tiráže je patrné, že redakci tvořili učitelé nebo okresní 

školní inspektoři. Takto si vytyčila cíle časopisu redakční rada v prvním čísle: „Vyprávěti 

slovem prostým, mládeži i širšímu obecenstvu přístupným, o všech hospodářských, 

sociálních, přírodních a kulturních stránkách našeho kraje v přítomnosti i době dávno minulé, 

dáti české veřejnosti jakousi vlastivědnou čítanku našeho kraje“
196

. 

Časopis přinášel jak odborné články a studie, tak žánry publicistického charakteru, 

prozaické útvary, hádanky, říkadla, statistiky a velmi oblíbenou lidovou slovesnost. Jako 

velmi čtivé lze ohodnotit reportáže mapující dějinné i současné události v regionu. Sborník 

měl kvalitní grafické zpracování, texty doplňovaly ilustrace a fotografie. Úvodníky vypovídají 

o tom, že si časopis nemohl stěžovat na špatné finanční podmínky ani na nedostatek témat. 

Přesto redakce čtenáře vyzývala k aktivitě, aby posílali své příspěvky, zájem byl hlavně o 

mýty, pověsti, báje, říkadla a regionální koledy, stejně tak o průmyslové, obchodní a 

zemědělské zprávy, životopisy zajímavých rodáků či upozornění na lidové památky. Úvodník 

hlásal, že zaslané příspěvky budou dobře honorovány, a to dokonce i ty ne zcela zpracované, 

které si následně redakce upraví sama. Časopis se vyznačoval vysokou úrovní, o čemž svědčí 

veřejná kritika. Podle ní se jednalo o jeden z nejlépe redigovaných a vypravených časopisů. 

„Vlastivědná látka je všestranně a poutavě podávána, četná zdařilá vyobrazení, barevné 

reprodukce uměleckých obrazů dějin (…)“, takto hodnotí časopis kritická revue pro literaturu 

mládeže Úhor.
197

 

O Broumovsku bylo v časopise nalezeno několik článků, zde jsou reprodukovány 

ukázky těch nejzajímavějších. V prvním ročníku vyšel článek o složení obyvatelstva na 

Broumovsku v roce 1921. Hned v úvodu je konstatováno, že Broumov má poměrově 

nejsilnější českou menšinu oproti ostatním obcím okresu a její číslo stále roste. „Město 

Broumov dosahuje z celého okresu největšího čísla vzrůstu české menšiny. Počet 240 Čechů 

vzrostl na 867 v r. 1921, takže máme tu nyní přes 10% Čechy.“
198

 Dále je v textu analyzována 

početnost českého obyvatelstva v dalších obcích, které měly také tendenci se rychle 

počešťovat.  „V obci Křinice, která má nyní 1365 lidí, nebylo před devíti lety ani jediného 
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Čecha a nyní tam hrdě přiznalo českou národnost 253 lidí (skoro 19%). Zmínky zasluhuje 

rovněž obec Velká Ves, kde náš živel vzrostl o 182 duší. Ve Vernéřovicích jsme získali nově 

28 našich, v Martínkovicích 84, ve Vižňově nově 24 a v Hejtmánkovicích 30. Tak bychom se 

mohli zastavit v každé obci a výsledek je týž.“
199

 O Broumovu je možné se dočíst v cyklu Dr. 

Ivana Honla „Český severovýchod ve válečné historii“
200
. Odborník na historii a přírodovědu 

ve své studii popisuje Broumov spíše z vlastivědného hlediska, válečné konflikty regionu 

nechává na pozadí. 

Historicky poutavou tématiku přinesl na stránky sborníku meziměstský kronikář 

Václav Illich. Článek „Převrat v území zněmčeném“ pojednává o dění na Broumovsku v době 

vzniku Československa 28. října 1918. V poněmčeném území proběhl převrat „v mrtvém 

klidu,“ konstatuje Illich.
201

 Podle něj se tu Němci stále chovali jako neomezení páni, málokdo 

by v tomto zněmčeném území věřil v jejich porážku. Autor popisuje zdejší národnostní 

poměry: „Chtěl – li či musel – li před převratem Čech zde žíti, musel se i přizpůsobiti. (…) 

Češi bývali na Broumovsku vždy utiskováni, nenáviděni a za války – aby se báli dýchat!“
202

 

V další části článku popisuje kronikář, jak do města přijížděly vlaky s českými vlajkami, a 

zvolává: „Česká samostatnost – český stát!“  Autor reportáže dále popisuje, jak byl českým 

odbojem zneškodněn německý vojenský oddíl „Deutschewehr“ „třebaže několik ran 

vzduchem třesklo, aby se nemyslilo, že chybí na odvaze,“ líčí Illich situaci. Na Broumovsko 

začaly přicházet další a další osvobozovací české posádky. Nejprve byla osvobozena Police 

nad Metují, dále Meziměstí a posléze dorazili vojáci i do Broumova: „Vojáci byli mladí a 

svobodní, a tak se brzy zalíbili i německým děvčatům, konec německé nenávisti k českému 

vojsku. Známosti z odboje v „Deutscheböhmen“ končily tu a tam mírovou smlouvou před 

oltářem.“
203

 V závěru článku se Illich, jako pamětník událostí, vyznává ze svých pocitů při 

osvobozování. Vzpomíná na tuto dobu jako na nejšťastnější období menšinového života: 

„jsme sice byli tu s holýma rukama, ale jednotní, šťastni a vzrušeni novým životem, od 

kterého jsme mnoho pro národní život menšin očekávali…“
204

 Téma státního převratu na 

Broumovsku se objevuje i na následující straně, o událostech píše V. Jedlička. Shoduje se 

s Illichem, že broumovská česká menšina neměla o převratu ponětí. První ohlas událostí prý 

do Broumova přišel ráno 29. října 1918, kdy se otevřel zajatecký tábor a všech 25 000 zajatců 

se rozešlo do města a okolí. „Srbové byli ozdobeni slovanskými trikolorami, Italové barvami 
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svými. U Němců to vzbudilo veliké obavy, ale k výtržnostem nedošlo.“
205

 Jedlička dále 

popisuje, jak kolem 11. hodiny dopoledne přijel do Broumova pražský důstojník, jenž byl 

pověřen převzetím tábora. Z tábora se prý odnášelo „co se dalo“, a nekradli prý jen zajatci, ale 

i vojáci, Němci a Češi. „I slámu ze slamníku vysypali a povlaky prodávali do města. Mnozí 

odhodili zbraně a s uzly utíkali na nádraží do Police, poněvadž se obávali nasedat 

v Broumově.“
206

 Autor dále uvádí, že úřad a městskou správu převzali členové Národního 

výboru z Police nad Metují. Z pamětníkovy výpovědi je patrné, že těsně po převratu chtěli 

Němci připojit broumovské pohraničí k „Deutschböhmen“
207

, k čemuž nakonec nedošlo. 

V prosinci 1918 byl v Broumově ustaven Národní výbor, jehož předsedou se stal finanční 

úředník p. Rada, posléze ho ve funkci vystřídal p. Jedlička. Okresním hejtmanem byl v té 

době dr. Korzistka. „Po převratu uměl opět výborně česky, ačkoliv si za války dal překládati 

českou řeč, kterou ho žádala deputace polických žen o zlepšení aprovizace, a odpovídal jim – 

německy,“ vzpomíná s ironií na hejtmana Korzistku Jedlička.
208

 

V témže ročníku (1928–1929) „Od kladského pomezí“ vyšel článek „Zajatecký 

hřbitov v Broumově“. Blažena Růžičková zde mimo jiné líčí osudy válečných 

jihoslovanských vojáků v zajateckém táboře: „ (…) ale tak se s nimi zacházelo, že jich za 

krátkou dobu tyfem a jinými nemocemi, vzniklými z hromadného bydlení a nedostatečného 

stravování, a z úplného omezení svobody, zemřelo 2599.“
209

 Autorka pak detailně popisuje, 

jak hřbitov vypadal: „Hroby byly označeny dřevěnými kříži, s označením rakouského rázu 

vojenského. Jen několik hrobů bylo ozdobeno úhlednějšími pomníčky s nápisem srbským, 

případně chorvatským.“
210

 Růžičková tolik obětí dává za vinu špatnému rakouskému 

zdravotnictví a dodává, že půda hřbitova byla plna utrpení a hořkých slz. Článek je uzavřen 

výčtem exhumovaných těl, která byla z Broumova odvezena. Jednalo se o 2599 Jihoslovanů, 

133 Rusů, 40 Rumunů, 4 Poláky a 2 Litevce.
211

 Tatáž autorka přispěla do sborníku ještě 

jedním článkem o Broumovu. Tentokrát se týkal historie kostela sv. Václava v Broumově.
212

 

Zajímavý je odstavec o šíření protestantství na Broumovsku: „V našem kraji, zvláště 

osazeném německými obyvateli, šířilo se protestantské hnutí již za života Lutherova a to 
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čilým obchodním stykem pláteníků a soukeníků se sousedním Německem, kde měli na 

obchodních cestách dost příležitosti s reformami se seznamovati a obeznamovati s nimi 

obyvatelstvo v Čechách.“
213

 Dále protestantství šířili potulní kazatelé z „Němec“ 

prostřednictvím reformačních biblí a spisků.
214

 Do sborníku rovněž přispíval učitel Karel 

Beil
215
, který po roce 1945 působil jako broumovský kronikář a člen zdejšího městského 

zastupitelstva. Příspěvek Karla Beila „K odvodům“ mapuje historii branné povinnosti 

v českých zemích od středověku.
216

 

Naposledy vyšel sborník 1. dubna 1939. V posledním čísle se redakce loučí a zároveň 

děkuje za šestnáctiletou přízeň všem spolupracovníkům, odběratelům a školám, právě tam 

„byl největší kádr našich odběratelů.“
217

  

 

Během 2. světové války Broumov definitivně ztratil jakoukoliv šanci na vydávání 

českého tisku, jelikož „Češi žijící v pohraničí se nemohli dovolávat žádných menšinových 

práv a český jazyk zde byl pouze trpěn jako prozatím nezbytný komunikační prostředek.“
218

  

Rok Mnichovské dohody – 1938 – byl příznačný pro zastavení hned několika titulů. 

Na Broumovsku to byl „Braunauer Amtsblatt“ – „Broumovský úřední list“, naposledy vyšla 

v roce 1938 i ročenka broumovského klášterního gymnázia“ „Jahres – Bericht des 

öffentlichen Stiefts – Obergymnasiums  der Benedictiner in Braunau“.
 
 Ještě jednou může být 

zmíněn konec vydávání menšinového listu „Naše hranice“ a vlastivědného sborníku „Od 

kladského pomezí“ – jediná česky psaná periodika v poněmčeném pohraničí 

severovýchodních Čech. 

Za 2. světové války (až do roku 1941) tu bylo povoleno vydávání církevního listu 

„Braunauer Kirchenblatt“. Nacionalistické noviny „Deutscher Bote“ a „Die Heimatpost aus 

dem Braunauer Ländchen“, které plně podporovaly hitlerovskou říši, tu mohly vycházet do 

roku 1944.  
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2. POLITICKÝ VÝVOJ A ŘÍZENÍ TIŠTĚNÝCH MÉDIÍ V 

ČESKOSLOVENSKU V LETECH 1945 – 1949 

 

2.1 Politická situace v letech 1945 – 1948 

Druhá světová válka skončila vyhlášením kapitulace ze strany Německa 9. května 

1945. V českých zemích proběhl konec útrap ve znamení povstání na odpor proti německé 

okupaci, které vypuklo 5. května v Praze. Západní Čechy až po Plzeň již byly osvobozovány 

americkými vojáky, hlavní město však osvobodila Rudá armáda 9. května 1945.  

Základy obnovené republiky určil tzv. Košický vládní program – prohlášený novou 

vládou 5. dubna 1945 v čele s premiérem Zdeňkem Fierlingerem.  

 Všechny politické strany byly sdruženy v tzv. Národní frontě Čechů a Slováků, kterou 

tvořily čtyři české politické strany: Československá sociálně demokratická strana (ČSSD), 

Komunistická strana Československa (KSČ), Československá strana lidová (ČSL), 

Československá strana národně socialistická (ČSNS). Na Slovensku byly ustaveny dvě strany, 

a to Komunistická strana Slovenska (KSS) a Demokratická strana (DS), v roce 1946 přibyla 

Strana práce (SP) a Strana slobody (SS).
219

  

V prvním bodě Košického vládního programu byla představena Národní fronta Čechů 

a Slováků jako společenství představitelů „všech sociálních složek a politických směrů, které 

doma i za hranicemi vedly národně osvobozenecký zápas za svržení německé a maďarské 

tyranie.“
220

 Dále zde byl vyjádřen nejbližší úkol nové vlády. Ta měla společně ve spolupráci 

se SSSR dosáhnout „úplného osvobození republiky“ od hitlerovského Německa a vybudovat 

„nový, šťastnější život našich národů v osvobozené vlasti.“
221

 Ve vládním programu byla dále 

zakotvena politická součinnost Československa se SSSR, a to ve sféře vojenské, politické, 

hospodářské a rovněž kulturní. Dokument proklamoval zákaz všech fašistických stran a 

organizací. Dalšími plánovanými kroky vlády byla mimo jiné očista společnosti od fašismu, 

zřízení národních výborů jako nových orgánů státní a veřejné správy, zrovnoprávnění žen ve 

všech oblastech politického, hospodářského i kulturního života, stíhání válečných zločinů, 

konfiskace německého majetku, odsun německého obyvatelstva, zavedení dočasné národní 
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správy do družstevních podniků a organizací všeho druhu a zároveň znárodnění německé a 

maďarské půdy.
222

  

Pro téma této diplomové práce je jistě důležitý bod, ve kterém je zaručena ústavní 

svoboda, „zejména svoboda osobní, shromažďovací, spolčovací, projevu mínění slovem, 

tiskem i písmem, domovní, listovní tajemství, svoboda učení a svědomí a náboženského 

vyznání.“
223

 

V první poválečné Fierlingerově vládě získali komunisté dvojnásobný počet křesel, a 

to díky využívání formální samostatnosti Komunistické strany Slovenska.
224

 Komunisté 

obsadili i důležitá ministerstva vnitra (Václav Nosek), informací (Václav Kopecký), školství 

(Zdeněk Nejedlý), práce a sociálních věcí (Jozef Šoltéz) a zemědělství (Július Ďuriš). 

Komunističtí byli i dva místopředsedové vlády Klement Gottwald a Viliam Široký.
225

 

„Politický pluralismus byl zachován, ale výrazně omezen v neprospěch liberální, 

konzervativní a krajní pravice. Všechny politické strany Národní fronty se hlásily k různým 

formám socialismu či zvýrazňovaly svou orientaci na sociální stát a odmítaly liberální 

kapitalismus.“
226

 

Edvard Beneš se po návratu z londýnského exilu znovu stává prezidentem 

československého státu a začíná vést takzvanou „politiku odčinění Mnichova“. Mezi tři hlavní 

cíle této politické koncepce patřila „obnova Československa v předmnichovských hranicích, 

zahraničněpolitické zabezpečení proti německé hrozbě, orientace na spojenectví s SSSR a 

vybudování vnitropolitických záruk proti opakování Mnichova, tzn. provedení politických a 

ekonomických změn a nové uspořádání národnostních poměrů.“
227

  

Legislativní aktivity byly vzhledem k neexistenci parlamentu vykonávány 

prostřednictvím dekretů prezidenta republiky (označované jako Benešovy dekrety – pozn. 

aut). Mezi nejdiskutovanější dekrety dodnes platí ty, které se týkají konfiskace a rozdělení 

zemědělského majetku Němců a Maďarů a dále pak dekrety nařizující odsun těchto obyvatel 

z území Československa. Ústavní dekrety také prozatímně upravovaly výkony moci 

zákonodárné a soudní. Podle čtyř dekretů vyhlášených 28. října 1945 byly následně 
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znárodněny velké podniky, potravinářský průmysl, banky a pojišťovny.
228

  Předmětem 

ústavního dekretu č. 60 byly i „smlouvy mezi Československou republikou a Svazem 

sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945.“
229

 

Proces připojení Podkarpatské Rusi (původní název Zakarpatská Ukrajina – pozn. aut.) k  

SSSR představoval jedinou poválečnou úpravu československých hranic.
230

  

Nacističtí kolaboranti, konfidenti a zločinci byli souzeni podle tzv. velkého 

retribučního dekretu z 19. června 1945. Lehčí případy, například provinění proti národní cti, 

byly řešeny podle tzv. malého retribučního dekretu z 27. října 1945. Do konce roku 1948 bylo 

odsouzeno 33 463 obviněných, z toho 819 k trestu smrti a 741 k doživotnímu vězení.
231

  

Prezident vydal rovněž ústavní dekret o Prozatímním Národním shromáždění. Tento 

zákonodárný sbor byl Národní frontou ustanoven 28. října 1945 a jako projekt poválečné 

rekonstrukce schválil na léta 1947–1948 dvouletý plán.
232

  

Na podzim roku 1945 (od 6. 11. 1945) byla rovněž jmenována II. vláda, v jejímž 

předsednictví setrvával Zdeněk Fierlinger. Činnost této vlády byla ukončena 19.6 1946 

v důsledku vítězství komunistů v parlamentních volbách.
233

 

Byl to i protinacistický odboj, kladné vztahy k SSSR, jakožto našemu osvoboditeli a 

přetrvávající zklamání Mnichovskou dohodou, co napomohlo komunistům v květnu 1946 

k přesvědčivému vítězství v parlamentních volbách
234
. „Stylizovali se (KSČ – pozn. aut.) do 

role demokratické strany levého středu schopné hájit zájmy nejenom svého předválečného 

jádra – nekvalifikovaných manuálních dělníků a dalších sociálně slabších vrstev, ale i tradiční 

opory české společnosti městských i venkovských středních vrstev, inteligence a mládeže.
235

   

Novým předsedou vlády se stal komunista Klement Gottwald, který současně vyhlásil 

pokračování dvouletky pod názvem tzv. Budovatelského vládního programu. Ekonomice se 

ale nedařilo v celé československé společnosti. Stále panoval nedostatek surovin, 
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československé výrobky neměly svá odbytiště, chyběla pracovní síla a v neposlední řadě i 

problémy v řízení národních podniků.
236

 Komunisté chtěli získat peníze do státní pokladny a 

patrně též popularitu u lidu tím, že zavedli „zvláštní milionářskou daň“. Působivým gestem a 

náplastí na neúrodu roku 1947 bylo dozajista i dovezení 600 000 tun „sovětského obilí“, které 

bylo poskytnuto „na úkor“ sovětského lidu.
237

  

Odmítnutím Marshallova plánu
238

 v roce 1947 Československo nadobro zpečetilo 

svoji orientaci na Moskvu. Plán hospodářské obnovy v podobě amerických mezinárodních 

výpůjček shledával prezident Beneš i demokraté, lidovci a národní socialisté jako správný 

krok k ozdravění československé poválečné ekonomiky, SSSR ale nesouhlasil, aby 

Československo plán přijalo.
239

  

Jak vyplývá z Kaplanovy studie, Edvard Beneš neměl v úmyslu Československo 

bolševizovat, v jeho představách byl model spolupráce malých nezávislých států k SSSR.
240

 

Právě strach z nacistického Německa zapříčinil to, že naším nejbližším spojencem se stala 

sovětská velmoc. J. V. Stalin také na rozdíl od západních mocností plně podporoval transfer 

menšin z pohraničí a nechal se slyšet, že „Dá li se vystěhovat vše, tak dobře, ne – li tedy 

alespoň dva miliony,“
241

 takovýto názor si Edvard Beneš pochvaloval a dalo se tak hovořit o 

dalším poutu mezi československou a sovětskou politikou. Tuto teorii potvrzují autoři Rataj a 

Houda:
 
„Ač zásadoví protivníci režimu komunismu, demokratičtí politici zůstávali fatálně 

věrni spojenectví se SSSR, jenž v jejich očích představoval především záštitu ČSR před 

Německem.“
242

 

Nelze proto paušalizovat, že by v Československu vládla jednotná komunistická idea 

vzhlížející ke stalinismu. Jak dále uvádějí autoři Rataj a Houda, vzhledem k tomu, že bylo 
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možné svobodně volit, byla svoboda slova, tisku, shromažďování i náboženství, mohla se 

československá politika v období od roku 1945–1948 považovat za demokratickou.
243

  

K jejímu zániku dochází na počátku roku 1948, kdy v českých zemích vrcholí 

politická krize. Sílící moc komunistů vyvolává nevoli u sociálních demokratů, národních 

socialistů i lidovců. Na protest proti postupu komunistického ministra vnitra Václava Noska, 

jenž bez vědomí vlády propustil osm nekomunistických zaměstnanců z vedení pražské 

policie, podalo 20. února 1948 dvanáct ministrů demisi ve víře, že donutí komunisty 

k ústupu.“
244

 Prezident však pod nátlakem demisi přijal. Komunisté tak vytvořili vládní 

většinu a další politický vývoj byl plně v jejich režii.  

Benešova politická koncepce se definitivně zhroutila, padly veškeré jeho plány na 

demokratizaci sovětské moci. Sklíčený prezident „politiku odčinění Mnichova“ nazval „svým 

druhým Mnichovem.“
245

 V červnu 1948 ho na „Hradě“ střídá první „dělnický“ prezident 

Klement Gottwald.
246

 

 

2.1.1 Správa tištěných médií v období 1945 – 1948 

Poválečné řízení a kontrola médií byly výhradně v režii nově ustaveného ministerstva 

informací, do jehož čela usedl funkcionář KSČ a blízký přítel Klementa Gottwalda Václav 

Kopecký
247
. Tiskový odbor ministerstva informací vedl novinář František Bauer

248
, rozhlas 

měl na starost spisovatel Ivan Olbracht a básník Vítězslav Nezval stanul v čele filmového 

odboru.
249

 

 Poválečná obnova médií se nesla v duchu tří hlavních procesů:  

1) Konstrukce nové struktury periodického tisku, která spočívala v přeregistraci 

veškerých titulů. Těsně po konci 2. světové války bylo zakázáno soukromé vydávání tisku a 

média měla výhradně sloužit zájmům státu. Povolení vydávat periodika měly jen státem 
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povolené politické strany, státní úřady a společenské instituce. Dochází k zániku 

protižidovského tisku („Árijský boj“), zakázány jsou tituly nepovolených stran (např. strany 

agrárnické „Venkov“), zastavena jsou také bulvární periodika. Na druhé straně dochází 

k obnově zakázaných titulů za 2. světové války („Rudé právo“, „Právo lidu“, „Národní 

osvobození“) a samozřejmě vznikají i nové tituly („Mladá fronta“, „Práce“ ad.). Končelík a 

kol. uvádějí, že za nejdůležitější nástroj řízení medií lze považovat centrální rozdělování 

papíru, které v tu dobu bylo velmi ovlivněno nepříznivými podmínkami v papírenském 

průmyslu.
 250

 

2) Legislativní úpravy a institucionální kontrola – tyto dva nástroje dohledu nad 

médii prozatím komunisté výrazněji nevyužívali. Znovu začal platit předválečný tiskový 

zákon č. 6/1863, avšak realita se od předválečného systému dohledu nad médii lišila. „KSČ 

měla jinou strategii – Kopecký s vědomím, že média ovládá jinými cestami, snahy o 

formalizování dohledu a ustavení funkčních cenzurních orgánů nepodporoval, a naopak se 

hlásil k tezi, že v Československu je svoboda tisku a že ministerstvo informací pouze 

usměrňuje jeho tematickou agendu, když dodává tisku instrukce, o čem se má nebo nemá psát 

z hlediska vyšších státních zájmů, ale nestanovuje, jak se má psát.“
251

 

Autoři zde ještě připomínají vznik nového rozsáhlého zákona č. 101/1947 Sb., jenž 

přesně vymezil profesi novináře a konstituoval celostátní Ústřední svaz československých 

novinářů, ten měl českou a slovenskou odnož v podobě Svazu českých novinářů (SČN) a 

Zväzu slovenských novinárov (ZSN). Nový zákon nařizoval, že každý novinář, pokud chtěl 

vykonávat tuto profesi, musel být členem Ústředního svazu československých novinářů. 

3) Třetím nejvýznamnějším procesem byla personální očista. Ta byla vykonávána ve 

sféře profesně stavovské a soudní na základě retribučních dekretů prezidenta republiky.
 252

 

Očistné procesy započaly těsně po konci války. „Potřebou provést očistu médií v oblasti 

novinářské profese se 11. května 1945 zabývala porada výboru zástupců tisku při České 

národní radě.“
253

 Vedoucím tiskového odboru České národní rady byl František Bauer, ten se 

s dalšími účastníky květnové porady shodl na tom, že je potřeba provést personální obměnu a 

zároveň, že je nezbytné potrestání provinilých novinářů.
254

  

V  mediální sféře byla do očistných procesů angažována novinářská organizace. 

Původní novinářská instituce působící za protektorátu Národní svaz novinářů byla nejprve 19. 
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května 1945 nahrazena Svazem českých redaktorů, který se téhož roku v červnu přejmenoval 

na Svaz českých novinářů.
255

 Předsedou svazu se stal šéfredaktor tisku Ústřední rady odborů 

Otakar Wünsch. Valná hromada novinářů za přítomnosti ministra informací Václava 

Kopeckého a dalších zástupců z ministerstev se konala 17. března 1946. Právě zde byl 

dohodnut vznik dalších poboček Svazu českých novinářů ve městech (Praha, Brno, Ostrava, 

Olomouc, Plzeň, Hradec Králové, Liberec, Zlín), kde pracovalo více jak dvacet žurnalistů. 

Byly řízeny tzv. očistné komise, které posuzovaly „chování a činnost českých 

novinářů doma i v zahraničí v období 1938–1945.“
256

 V komisích působili především 

novináři, kteří za války patřili do domácího a zahraničního odboje, dále pak žurnalisti, kteří 

přežili koncentrační tábory nebo pozůstalí po válečných obětech. Tresty byly odstupňované 

podle míry provinění jednotlivých novinářů. Potrestaní žurnalisté byli buď vyloučeni 

z novinářských řad, byla jim zakázána novinářská činnost, nebo byli posláni k Národnímu 

soudu – tyto tresty se týkaly především kolaborantů. Novinářům s lehčími přestupky mohla 

komise časově omezit výkon profese, a to od tří do osmnácti měsíců.
257

 Udělovány byly i 

peněžité pokuty, a to třeba za navštěvování německého Presseklubu 39. Nejtvrdší tresty 

čekaly na aktivistické novináře působící za protektorátu. Antonín Jaromil Kožíšek, Vladimír 

Krychtálek, Jaroslav Křemen, Alois Kříž, Rudolf Novák a Karel Werner byli dokonce 

odsouzeni k trestu smrti.
258

 Očistná komise fungovala do března 1946. Za jejího trvání byla 

dočasně zastavena činnost 40 novinářům, 109 jich bylo vyloučeno z novinářských řad, z nichž 

73 jich bylo posláno k retribučnímu soudu.
259

 

Rovněž komunisté se aktivně podíleli na očistné personální politice, nahrávala jim 

poválečná euforie, kterou přiživovali ideou o lepší budoucnosti a spravedlivější společnosti. 

Jejich slibům uvěřilo i mnoho nekomunisticky smýšlejících novinářů – „někteří se takto 

vykupovali z kolaborantské minulosti, jiní si od práce slibovali politické výhody.“
260

 

Co se týče cenzury, kontrolní opatření se legislativně vrátila do doby před rokem 

1938, kdy byla zavedena tzv. preventivní cenzura. Ve skutečnosti žádná cenzura neexistovala, 

dobrovolným cenzorem byla Národní fronta (politické strany a jejich koaliční seskupení). 

„Brzy se však mezi politickými subjekty objevily a začaly množit spory a vzájemná 

obviňování jako reakce na způsoby psaní konkurenčního tisku. Byl to přirozený odraz či 
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součást politické diferenciace, názorových a mocenských konfliktů při řešení důležitých 

otázek,“ píše Karel Kaplan ve své studii o cenzuře.
261

 Přestože nebyla zavedena oficiálně 

žádná cenzura, začaly se šířit obavy z toho, že ministr informací Václav Kopecký bude 

omezovat či snad zastavovat nekomunistický tisk.
262

 Karel Kaplan uvádí, že nejvíce se bála 

omezování ze strany ministerstva informací Československá strana lidová, která dokonce 

kvůli tomu navrhovala zavedení cenzury, a nastavení tak přesných pravidel. „Někteří 

představitelé nekomunistických stran si uvědomovali, že tisk „ve skutečnosti podléhá daleko 

pronikavějšímu omezování, než kdyby byl cenzurován.“
263

 Samotní komunisté začali 

pociťovat, že zavedení cenzurních opatření by jim mohlo pomoci v boji proti koaličním 

partnerům.  

Na podzim 1947 uložilo ministerstvo vnitra Státní bezpečnosti (dále jen StB) „věnovat 

zvlášť zvýšenou pozornost tisku,“
264

 v prosinci se pak konaly porady na toto téma mezi 

ministerstvem vnitra a informací, přičemž se dohodli na dvou bodech:  

1) Zřízení kontrolního oddělení na ministerstvu informací, jež bude sledovat v tisku 

„závadnosti a přestupky“, které pak následně může stíhat ministerstvo vnitra
265

 

2) Ve druhém bodě bylo dohodnuto, že StB zvýší kontrolu nad tiskem a bude na 

„závadné psaní tisku“, pokud dojde k porušení zákona, reagovat trestním stíháním 

redaktorů.
266

 O tom, že šlo o stranickou hru ze strany komunistů, svědčí výrok přednosty 

tiskového oddělení ministerstva informací a osvěty Františka Bauera: „My si zjistíme přesně, 

kdy vycházejí časopisy, které přinášejí obyčejně závadné články a musíme je sledovat tak 

dlouho, dokud nenajdeme nějaký článek, za který bychom je mohli stíhat.“
267

  

Připravované kontroly nekomunističtí ministři netušili. Hned po zahájení činnost 

kontrolního odboru (22. prosince 1947) se začaly vyhrocovat vztahy mezi tábory komunistů a 

nekomunistů. Veškeré snahy postižených stran vyšly na zmar po únorovém puči v roce 1948. 

Komunisté v zemi převzali moc nad všemi sektory a „dosud zaváděná cenzurní opatření už 

byla zbytečná.“
268
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2.2 Společenskopolitický vývoj od Února 1948 do počátků 50. let  

 

Politickou moc v Československu definitivně ovládli komunisté v únoru 1948. Stalo se 

tak po odstoupení demokratických ministrů, jejichž demisi prezident Edvard Beneš přijal. 

Prezident nevěřil, že by KSČ chtěla kopírovat sovětskou diktaturu. Měl dokonce za to, že 

československý lid si socialismus žádá, jelikož v době únorové krize „obdržel 5237 rezolucí 

na podporu Klementa Gottwalda a 150 rezolucí na podporu ministrů, kteří podali demisi.“
269

 

Přestože Beneš zůstal ve funkci prezidenta, činitelem změn k nastolení totalitního režimu byl 

Klement Gottwald. Ten Edvarda Beneše 14. června 1948 střídá na prezidentském křesle.  

Vzápětí po únorovém převratu započala transformace celého politického systému 

podle sovětského modelu. Období v letech 1948–1955 je označováno za dobu stalinismu 

v Československu, pro niž je příznačná diktatura proletariátu, centralizace řízení společnosti a 

především dohled komunistického aparátu nad sférami politickými, společenskými i 

soukromými.  

11. března 1948 bylo jednoznačně přijato prohlášení nové Gottwaldovy vlády. Tou se 

stala obrozená Národní fronta s vedoucí úlohou KSČ. Skončila tak éra pluralitního politického 

systému, nastolena byla třídní diktatura KSČ a jakákoliv možnost zásahu do politické soutěže 

ze strany nekomunistických stran byla prakticky potlačena. V červnu 1948 byla sjednocena 

ČSSD s KSČ.
270

  

Ještě ale předtím 9. května 1948 byla Ústavodárným národním shromážděním přijata 

nová Ústava Československé republiky, která proklamovala nadcházející změny politické, 

státoprávní, hospodářské, ale také v oblasti sociální a kulturní. Jak uvádí Kaplan, květnová 

ústava „byla pouze dílem komunistů.“
271

 Připravována byla ústavní komisí Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa (dále jen ÚV KSČ) již v červenci 1947, přičemž 

získáním mocenského monopolu tak mohli komunisté prosadit ústavu podle svých 

představ.
272

 

 V jejím prohlášení mimo jiné stálo: „My, lid československý, prohlašujeme, že jsme 

pevně rozhodnuti vybudovat osvobozený stát jako lidovou demokracii, která nám zajistí 
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pokojnou cestu k socialismu.“
273

 Československo bylo v úvodu označeno za lidově 

demokratickou republiku, přičemž jako jediným zdrojem veškeré moci ve státě byl spatřován 

lid. Nová ústava deklarovala také rovnoprávnost Čechů a Slováků jako národů, zakotvena 

byla rovněž územní jednotnost státu. Vykonavateli státní správy byly pověřeny národní 

výbory. Hospodářství Československa se podle ústavy mělo ubírat cestou „znárodnění 

nerostného bohatství, průmyslu, velkoobchodu a peněžnictví.“ Paragraf č. 18 zaručoval 

svobodu projevu: „Každý může v mezích zákona projevovat své mínění slovem, písmem, 

tiskem, obrazem nebo jakýmkoli jiným způsobem. Výkon tohoto práva nemůže být nikomu 

na újmu.“
274

 Paragraf č. 21 se vztahoval přímo k tisku. „Svoboda tisku se zaručuje. Není proto 

v zásadě dovoleno podrobovat tisk předběžné censuře.“ (…) „Zákon stanoví, kdo má právo 

vydávat noviny a časopisy a za jakých podmínek, zejména také se zřetelem k tomu, aby zisk 

nebyl účelem.“
275

 Televize a rozhlas, stejně tak veřejné promítání měly být ve výhradním 

právu státu. 

 Volby do parlamentu konané v květnu 1948 probíhaly s jednotnou kandidátkou 

Národní fronty. Neexistovala žádná opoziční strana, v případě nevole s politikou Národní 

fronty měl volič možnost hodit do urny bílý lístek. Národní frontu volilo v Čechách 87% lidí, 

na Slovensku to bylo necelých 85 % voličů.
276

  

Poúnorové změny se vyznačovaly hlavně personálními čistkami. Akční výbory se 

zasloužily o propouštění ve všech sektorech, ať už se jednalo o kulturu, průmysl, státní aparát 

nebo hospodářství.
277

 Výjimkou nebylo ani odebírání funkcí ve společenských a zájmových 

organizacích. Z KSČ bylo na podzim 1948 vyloučeno stranickou prověrkou přes sto tisíc 

členů. Kádrové prověrky občanů se opakovaly až do roku 1989. „Neprověření znamenalo 

uzavření životní cesty pro občana i jeho rodinu.“
278

 

Hned po únorovém převratu docházelo k dalšímu znárodňování podniků s více než 

padesáti zaměstnanci. Československý stát se tak stal monopolním držitelem průmyslu, 

zahraničního obchodu, bankovnictví a stavebnictví. V zemědělství se realizovala třetí 
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pozemková reforma.
279

 Půda nad 50 hektarů byla rozdělována mezi státní statky a rolníky. 

Došlo tak téměř k úplné likvidaci soukromého vlastnictví v zemědělství a průmyslu. 

Ekonomika se začala ubírat podle socialistického modelu plánování. V říjnu 1948 byl 

přijat zákon o první pětiletce na léta 1949–1953. Cílem tohoto plánu bylo především zvýšení 

životní úrovně. Průmysl se měl zaměřit hlavně na oblast hutní výroby. Průmyslová výroba 

sice stoupala, avšak ekonomika nedokázala současně uspokojovat potřeby občanů. Přes 

všechny sliby životní úroveň nestoupala. V obchodech se stály fronty, jelikož zboží byl 

nedostatek, problém představovalo hlavně nedostatečné zásobování.  

Pro socialistickou přestavbu ekonomiky byla příznačná hromadná kolektivizace. 

„Masové zespolečenštění soukromé malovýroby“ bylo dohodnuto plénem ÚV KSČ 

v listopadu 1948.
280

 Těmito kroky byl nejprve zlikvidován soukromý obchod, v letech 1950 –

1952 došlo ke zrušení soukromých řemesel. Přechod ke kolektivizaci se týkal i vesnic, a to 

v podobě zakládání jednotných zemědělských družstev (dále jen JZD), které bylo legislativně 

podloženo Zákonem o JZD z 23. února 1949. Metodu násilné kolektivizace nesli rolníci 

nelibě a vyjádřili to tím, že jich více jak polovina v letech 1949–1953 odešla z KSČ.
281

 

Rolníci, kteří nesouhlasili se združstevňováním, byli souzeni a vystěhováni z vesnice, navíc 

jim byl zabaven majetek. 

Vzhledem k likvidaci soukromého obchodu a řemesel, tu nefungovala obchodní 

soutěž. Praktické potlačení tzv. střední vrstvy sedláků, živnostníků, obchodníků, neznamenalo 

jen problém ekonomický, ale zároveň sociální. „Rozrušení středních vrstev bylo odzbrojením 

jádra svébytného češství a občanství, které v našich novodobých dějinách bylo tradiční 

oporou národní identity, ekonomické iniciativy, demokratického pokroku a politické 

stability.“
282

  

Oproti tomu se zrodila uznávaná „dělnická třída“, jejíž životní úroveň rostla. Mzdy 

dělníků v těžkém průmyslu převyšovaly výplaty lékařů či ředitelů závodů. Naopak plat 

inteligence, úředníků nebo učitelů byl na hranici životního minima.  
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Velkým zklamáním pro obyvatelstvo byla měnová reforma, uskutečněná v roce 

1953
283
. Krátce před jejím vyhlášením totiž prezident Antonín Zápotocký v rozhlase tvrdil, že 

se konat nebude. Ačkoliv reforma napomohla upevnit ekonomiku v zemi a zrušila lístkový 

systém
284
, komunisté kvůli ní ztratili mnoho svých příznivců, ti poté vyvolávali protirežimní 

demonstrace.
285

  

Co se týče mezinárodních vztahů, Československo se začlenilo do zahraniční politiky 

sovětského bloku a stalo se jeho podřízenou součástí. Přerušeny byly všechny kontakty na 

Západ, čímž se prohlubovala mezinárodní izolace. V letech 1947–1949 byly podepsány 

přátelské smlouvy s Maďarskem, Polskem, Bulharskem a Rumunskem. S Německou 

demokratickou republikou navázalo Československo diplomatické styky v říjnu 1949. Vedle 

lidově demokratických zemí východní Evropy se Československo orientovalo na politiku 

Čínské lidově demokratické republiky a Korejské lidově demokratické republiky.
286

 

Transformaci se po Únoru 1948 nevyhnula ani kultura. Stalinistická ideologie pronikla 

do umění, hudby, filmu, divadla i literatury. Jako jediný proud umělecké tvorby byl přijatelný 

tzv. socialistický realismus. Hlavními hrdiny se stali dělníci, horníci, zkrátka pracující lid. 

Nepřítelem státu byla naopak buržoazie a kapitalismus. Svým obsahem byla díla poplatná 

komunistické ideologii, často s velmi optimistickým laděním a černobílým viděním světa.  

Nad uměleckou tvorbou začaly dohlížet monopolní umělecké svazy jako například 

Svaz čs. spisovatelů (1949), Svaz čs. výtvarníků (1948). V kulturních institucích se 

angažovaly rovněž akční výbory, které měly dva hlavní úkoly: „Odstranit z veřejného života 

aktivní (a později i potencionální) odpůrce nového režimu“ a „začít budovat oficiálně 

akceptovanou, prokomunisticky orientovanou kulturní obec.“
287

  

Kulturní odvětví představovalo účinný nástroj propagandy. „Monumentální divadelní 

aranžmá byla realizována zejména v politických slavnostech u příležitosti nových 

komunistických svátků a pohřebních ceremonií.“
288

 Agitace, jejímž účelem bylo masově 

působit na emoce, dosáhla obrovských rozměrů. Dezinformační kampaně, nástěnky a rudá 

hesla byla vidět všude. K propagandě byly využity i osobnosti dějin jako například Jan Hus a 
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Jan Žižka. Hrdinou své doby, jenž si po Únoru 1948 vydobyl tzv. kult osobnosti, byl Julius 

Fučík. „Obsahem kultu osobnosti bylo nekritické zbožňování a vzývání vůdce, disponujícího 

neomezenou diktátorskou mocí.“
289

 V případě Československa to byl především Stalinův a 

Gottwaldův kult osobnosti. Naopak významné nekomunistické státníky minulých dob T. G. 

Masaryka a Edvarda Beneše komunistická ideologie hanobila. V roce 1952 je dokonce Václav 

Kopecký označil za vlastizrádce.
290

 Právě Václav Kopecký, společně s ním Ladislav Štoll a 

Zdeněk Nejedlý byli považováni za největší stalinské ideology.
291

 

Nejtemnější stránkou poúnorové doby byly perzekuce nekomunistů, v některých 

případech i lidí „z vlastních řad“, v podobě vykonstruovaných politických procesů. Podle 

zákona č. 231–48 Sb. „na ochranu lidově demokratické republiky“ byla v některých případech 

trestána protistátní činnost několikaletým vězením, doživotím či smrtí. Mezi nejznámější 

oběti politických procesů patřila politička Milada Horáková, novinář Záviš Kalandra či 

generál Heliodor Píka. O život byl připraven ale i komunista, generální tajemník ÚV KSČ 

Rudolf Slánský. Kruté vyšetřovací postupy se nepatrně zmírnily po roce 1953, kdy zemřel 

vůdce SSSR J. V. Stalin a krátce po něm i prezident Klement Gottwald.  

Od roku 1948 byly zřizovány tábory nápravných prací, kam byly posílány tzv. 

„nepohodlné osoby“ – asociálové, nebo lidé, kteří se například pokusili o útěk ze země, vedli 

protirežimní řeči atd. Od roku 1950 vznikaly tzv. pomocné technické prapory, kam se 

dostávali namísto vojenské služby „nespolehliví vojáci na převýchovu“, pracovali zde také 

nemocní lidé nebo mniši a kněží. V obou zařízeních pak byla vykonávána za ponižujících 

podmínek těžká práce. 

 „Občanská práva občanů, i těch, kteří se nestali cílem perzekučního zásahu, byla 

soustavně porušována masovým dohledem a kontrolou nad obyvatelstvem.“
292

 Státní 

bezpečnost, jakožto mocensky nejdůležitější článek perzekučního aparátu, pod sebou 

zřizovala síť agentů, kteří hrubě zasahovali do soukromí občanů. 

Od roku 1953 se začíná pomalu politická situace uvolňovat.  K této tendenci přispěl i 

Nikita Chruščov svým protistalinským projevem na XX. sjezdu Komunistické strany 

Sovětského svazu v roce 1956. Sovětský státník tehdy popřel tzv. Stalinův kult osobnosti, a 

                                                 
289

 Tamtéž, s. 92 
290

 RATAJ, Jan, HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: 

Oeconomica, 2010, s. 84, s. 91, s. 94 
291

 Tamtéž, s. 92 
292

 Tamtéž, s. 109 



49 

 

pomohl tak k procesu destalinizace, během něhož se odhalovaly hrůzné zločiny z dob 

Stalinovy vlády.
293

 

 I někteří českoslovenští členové KSČ se po sjezdu dožadovali svolání mimořádného 

sjezdu, aby mohli započít debatu nad tímto problémem, avšak vedení strany sjezd odmítlo 

uskutečnit.
294

 Proběhly alespoň revize politických procesů, jen u mála případů však došlo ke 

snížení trestu či dokonce propuštění z vězení.
295

  

Uvolnění proniklo i do oblasti kultury, vznikaly nové literární časopisy, divadlo se 

hrálo na netradičních scénách a celkově sílila angažovanost umělců.
296

 Velký význam pro 

společnost měl II. sjezd československých spisovatelů v roce 1956. Známá jména jako 

Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval či František Hrubín a další zde diskutovala nad 

společenskou situací a někteří se kriticky vyjadřovali k cenzuře a stíhání některých 

spisovatelů.
297

  

 

2.2.1 Řízení tištěných médií po Únoru 1948 do počátku 50. let 

Od mocenského převratu v únoru 1948 začalo komunistické vedení zasahovat do 

všech sfér mediální struktury. Změny proběhly v personálním obsazení redakcí
298

, v řízení a 

kontrole médií, promítly se i do mediálního obsahu.
299

 „Média už neodpovídala za svoji 

činnost veřejnosti, nýbrž výhradně KSČ jako rozhodující politické síle a sloužila 

k prosazování jejích zájmů.“
300

 

Hlavním činitelem změn bylo ministerstvo informací pod vedením Václava 

Kopeckého, který už od března 1948 dostal pokyn od vlády k revizi „všech povolení k 

vydávání novin a časopisů“.
301

 V dubnu 1948 vešel v platnost zákon o znárodnění 

                                                 
293

 Oxfordský slovník světové politiky. české vyd. 1. Praha: Ottovo nakladatelství, 2000, s. 840 
294

 BEDNAŘÍK, Petr a kol. Dějiny českých médií. Praha: Grada, 2011, s. 249 
295

 Tamtéž, s. 283 
296

 Tamtéž, s. 284 
297

 Tamtéž 
298

 25. února 1948 započal svoji činnost akční výbor Svazu českých novinářů, který řídil redaktor „Rudého 

práva“ Vojtěch Dolejší. Hned po jeho ustavení došlo k vylučování žurnalistů ze Svazu českých novinářů, jednalo 

se především o ty, kteří se neztotožňovali s politikou KSČ. Jako první byl vyloučen Pavel Tigrid a Ferdinand 

Peroutka, následovali další novináři Otto Gráf, Jiří Kovtun , Simeon Ghelfand, Miloš Vaněk, Luděk Stránský , 

Ivan Herben ad. Dohromady bylo ze svazu vyloučeno na 86 novinářů. (ŠKARDA, Petr. Regulace tištěných médií 

ze strany ministerstva informací a ÚV KSČ v roce 1948. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 

Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.) 
299

 BEDNAŘÍK, Petr a kol. Dějiny českých médií. Praha: Grada, 2011, s. 254 
300

 KONČELÍK, Jakub a kol. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 137 
301

 Tamtéž 



50 

 

tiskárenských podniků, díky němuž získala KSČ legislativně kontrolu nad vydáváním 

tištěných médií. 

Komunisté zastavili vydávání okolo 500 titulů
302
, jednalo se především o listy 

nekomunistických stran, kulturní či náboženská periodika a další časopisy. Svoji existenci 

musely ukončit i regionální a celostátní noviny jako například „Právo lidu“ (kvůli sloučení 

ČSSD s KSČ – pozn. aut). Redukován byl i dovoz zahraničního tisku, prodávat se směla jen 

komunistická zahraniční periodika. To vše kvůli zamezení „získávání jiných informací než 

těch, které byly šířeny oficiálními médii, podřízenými a kontrolovanými státními orgány.“
303

  

Likvidovány byly rovněž knižní tituly. Za „závadnou literaturu“ byly označeny 

náboženské knihy, tituly „trockistické a protisovětské“, pravicových sociálních demokratů, 

legionářské, a dokonce publikace T. G. Masaryka či Edvarda Beneše. Za nežádoucí byly 

považovány i mnohé knihy zahraničních autorů, kteří nekorespondovali s komunistickou 

ideologií. Karel Kaplan ve své publikaci uvádí, že podle odborníků bylo zničeno něco přes 27 

miliónů knih.“
304

  

Po únorovém převratu se hlavním dozorcem nad médii stalo Kulturní a propagační 

oddělení ÚV KSČ v čele s Gustavem Barešem
305
. Pod touto institucí působil také tiskový a 

vydavatelský odbor, jenž klasifikoval činnost redakcí a zadával jim politické směrnice, podle 

kterých mají pracovat.
306

 

Kontrolu nad tištěnými médii prováděl v praxi šéfredaktor, pravomoc zakázat vydání 

nevhodného textu měl rovněž orgán lidové správy Okresní národní výbor (dále jen ONV).
307

 

Správu nad kontrolou redakcí vykonávali tiskoví referenti v komunistických aparátech 

jednotlivých krajů. „Tiskový odbor ÚV KSČ dával redakcím deníků a týdeníků nejen obecné 

politické směrnice, ale rovněž kontroloval, jak zajišťují politiku KSČ a plní jeho vlastní 

směrnice.“
308
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Cenzura dostala svoji přesnou podobu v roce 1953, kdy byla zřízena její vrcholná 

instituce Hlavní správa tiskového dohledu. Jak uvádí Karel Kaplan, předběžná cenzura 

v padesátých letech „nutila lidi k lakování na růžovo, k zamlčování pravdy, potlačovala „lži“ 

a produkovala lhaní skutečné“, které podle něj vedlo k dezinformacím.
 309

 

Legislativně se situace změnila až s novým tiskovým zákonem v roce 1966, do té doby 

fungoval systém kontroly médií v nezměněné podobě. Autoři publikace „Dějiny českých 

médií 20. století“ v této souvislosti ale připomínají, že režim se nestavěl k povoleným médiím 

stejně. Zcela výhradní postavení měl podle nich deník „Rudé právo“. Novináři v jeho redakci 

byli „prověření“ komunisté, kteří si získali důvěru režimu, a „Rudé právo“ mělo tu moc 

nastolovat mediální agendu.
310
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3. Charakteristika okresu Broumov v období 1945 – 1949 
 

V kapitole budou stručně vykresleny okolnosti osvobození Broumovského výběžku 

sovětskou armádou, k jejichž výkladu byla využita kronika města, publikace Zdeňka Košťála 

„Dějiny Broumovska a Broumova“
311

, články dobových periodik a rovněž archivní 

prameny.
312

  

Zároveň bylo nezbytné popsat odsun Němců z Broumovského výběžku a osidlovací 

proces. Právě díky těmto okolnostem vznikla po roce 1945 úplně „nová“ podoba pohraničí.  

V roce 1945 zde končí osídlení původního německého obyvatelstva a Broumovsko se 

stává poprvé místem, kde se bude moci začít mluvit i psát česky a české obyvatelstvo bude 

konečně představovat většinu.   

V další části kapitoly bude popsána obecná charakteristika okresu z pohledu 

společenskopolitického vývoje.  

 

3.1 Konec války – události května 1945 

„Jsme zas svobodni! Hrdinským národním bojem a silou velkých spojenců jsou 

svržena pouta poroby a zničen ohavný a ničemný německý nacismus,“ takto reagovalo těsně 

po osvobození Československa sovětskou armádou první číslo náchodského týdeníku Jiráskův 

kraj, jediné vycházející periodikum v květnu 1945 na Náchodsku.
313

 Zde je také možné se 

dočíst o osvobozování Broumova. Redakci své dojmy sdělil tehdejší starosta Police nad 

Metují Jan Vacek. Jeden z účastníků delegace, jež byla na konci války vyslána do Broumova. 

„Cestou do Broumova se naskýtal delegaci pohled na rozpad Hitlerovy armády. Pohozená 

munice a zbraně, převrácené vozy, davy odzbrojených německých vojáků (…)“
314

 

 Kronikář Beil uvádí, že členové polického obecního výboru do Broumova přijeli 

„kvůli orientaci o klidném předání správy města“.
315

 Podle jiné zprávy v kronice od 

nejmenovaného pisatele klášterního diáře, sem přijela polická výprava, aby uklidnila ve městě 

drancování a nepokoje.
316

 „Odchod německého vojska. Průchod Rusů. Drancování obchodů 

zvláště Schwansova a soukromých bytů na mnoha místech. Dne 10. 5. často se loupí kapesní 
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hodinky. Z Police Češi přicházejí na pomoc.“
317

 Beil tomuto tvrzení oponuje, podle něj sem 

přijeli Češi z Police již zjara, aby v kanceláři obchodníka Wernera založili národní výbor, 

jehož předsedou se stal sám obchodník. Místopředsedou byl zvolen Jan Domorád, ve výboru 

působili i němečtí komunisté a sociální demokraté. Dále kronikář Beil uvádí, že 9. května 

1945 se tato skupina v ranních hodinách vydala na oficiální úřad, aby vyzvala tehdejšího 

starostu Františka Justa
318

 k odstoupení z funkce a přenechání chodu úřadu nově zvolenému 

výboru. „Starosta i úředníci se nezmohli na jediné slovo, předali úřad a odešli zaraženi 

domů.“
319

 

 Ze zprávy Jana Vacka se dovídáme o jednání na městském úřadě, kde se sešli členové 

národního výboru očekávajíce příchod sovětské armády. Jednání se podle něj konalo ve 

12:30, přičemž Rusové do města přišli okolo třinácté hodiny odpoledne.
320

  Broumovská 

kronika sepsaná zpětně v roce 1952 se od Vackovy zprávy mírně liší: „V 11 hodin pak už 

přišla z Janovic telefonická zpráva od Rusů, že za půl hodiny přijedou do Broumova. Náměstí 

se na tu zprávu naplnilo lidem.“
321

 V kronice se dál píše, že první ruská jednotka vstoupila do 

Broumova ve 12 hodin. Oba dokumenty se ale shodují v tom, že v oknech visely bílé a 

československé vlajky a na náměstí se začal srocovat lid, aby nejprve mohl přivítat 

představitele státní svrchovanosti a později nadšeně přivítat Rudou armádu.
322

 Příchod 

vojska
323
, podle obou spisů, proběhl bez násilností a boje. Sovětský major byl na národním 

výboru přivítán chlebem a solí a nařídil, aby život v Broumově pokračoval ve stejném 

duchu.
324

 „Za nadšeného jásání českého obyvatelstva a socialisticky cítících Němců 

pokračovala delegace na cestě osvobozenými obcemi,“ popisuje průběh 9. května na 

Broumovsku Jan Vacek a dále líčí emotivní atmosféru.
 325

 „Ženy plakaly radostí nad svým 
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vysvobozením z německého jařma, provolávaly slávu republice a Sovětskému svazu, delegaci 

objímaly, líbaly a zdobily květinami.“
326

  

O příjezdu Rudé armády do České Metuje pojednává článek v „Metujském 

zpravodaji“. Své zážitky tu líčí pamětníci události, holič František Paskr ze Žďáru n. Metují a 

rolník z České Metuje František Drejsl. „V tom jsem již na silnici od Meziměstí zahlédl 

zvířený prach a zaslechl rachot. Hned mne napadlo, že se blíží Rusové. Kolo jsem měl 

ověnčené zbraněmi a na ramenou se mi houpaly 2 samopaly. Měl jsem obavu, abych nebyl 

považován za Němce, a zbraně jsem raději odhodil. (…) když nás dojel sovětský styčný 

důstojník, zajatci se mu hlásili. Podal jim ruku a poklepal na rameno. Všichni se objímali. 

Rusové pokračovali v jízdě do Teplic n. Met.“
327

 

 

3.2. Politická situace 

Měsíc po konci války se začala v Broumově rodit občanská správa. 8. června 1945 zde 

byla ustavena Místní správní komise (dále jen MSK) v čele s komunistou Květoslavem 

Hradeckým.
328

 16. června 1945 byla v Broumově „z přistěhovalých Čechů“ zřízena Okresní 

správní komise (dále jen OSK), jejímž předsedou byl zvolen učitel a později okresní školní 

inspektor Oldřich Hnatowicz.
329

  Podle dekretu presidenta republiky o územní organizaci 

správy byly obvody správních okresů vráceny do stavu před Mnichovskou dohodou, tedy 

k datu před 29. zářím 1938. Broumov byl znovu správním okresem, jehož obvod tvořily 

soudní okresy Broumov, Police nad Metují a Teplice nad Metují
330

 s celkovou plochou 408 

km².
331
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29. června 1945 se v Broumově konaly volby do ONV. Jako předseda byl zvolen člen 

KSČ Oldřich Hnatowitz.
332

 Národní socialista Bohuslav Slezák se stal prvním 

místopředsedou. Druhým místopředsedou byl zvolen lidovec Karel Vaněk a třetím 

místopředsedou se stal sociální demokrat Jaroslav Jirman. „Jak je vidět, měly tehdy naše čtyři 

politické strany stejné (paritní) výsledky, poněvadž se ještě nekonaly celonárodní volby, které 

by ukázaly početní složení stran,“ vysvětluje kronikář Karel Beil.
333

 Rovněž byl v Broumově 

v červnu 1945 ustaven 40 členný sbor národní bezpečnosti.  

Na řízení osídlovacího procesu a na provádění odsunu se nejvíce angažovala KSČ. 

Převážnou většinu pohraničních novousedlíků tvořili sociálně slabší a radikálně orientovaní 

obyvatelé, a právě tyto skupiny podle Staňka komunisty nejvíce podporovaly.
334

  

Ve volbách do ONV v roce 1945 získala KSČ v pohraničních obcích na Broumovsku 

71,7 % hlasů, z toho v 69 % obcích byla jedinou zastoupenou stranou. (v porovnání 

s vnitrozemím – zde získali komunisté 31, 4 % a jen v 10, 5 % obcích byli jedinou 

zastoupenou stranou).
335

 „Ostatně sami komunisté v následujícím období uznávali a veřejně 

potvrzovali, že odsun Němců a s ním související události měly nemalý vliv na usměrňování 

společenských změn,“ které pomohly k únorovému převratu 1948.
336

 

MSK byla na počátku roku 1946 nahrazena Místním národním výborem (dále jen 

MNV), jehož předsedou byl Oldřich Hnatowicz, přednostou úřadu byl zvolen Ferdinand 

Mitas. Rada MNV měla dalších sedm členů
337

 a jednu zapisovatelku. Na první schůzi MNV 

v únoru 1946 byly zřízeny tyto komise: osídlovací, evakuační, stavební a parcelační, bytová, 

bezpečnostní, chudinská, zdravotní, spořitelní volební, finanční, zásobovací, živnostenská, 

školní a osvětová, podle jejichž charakteru je zřejmé, jakými problémy se měla lidová správa
 

zabývat. 
338

 Do lidové správy byl zapojen značný počet obyvatel Broumovska, později přibyly 

i ženy, v některých případech se jedna osoba věnovala více oborům. V únoru 1946 byla 

ustavena volební kandidátka do MNV na připravované květnové volby. Kandidátku tvořily 

čtyři strany Národní Fronty: KSČ, ČSNS, ČSL a ČSSD. 
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Volby z 26.5 1946 na Broumovsku vyhráli komunisté, pro které hlasovalo necelých 51 

% voličů, což převyšovalo celostátní průměr.
339

 Lidovci získali 10% hlasů, sociální 

demokraté 17% hlasů a národní socialisté 22% hlasů.
340

  

Komunistům tu rostla popularita i nadále. Na 1. máje v roce 1947 šlo podle Kmoníčka 

v průvodech KSČ na 4000 osob a vystoupení komunistických řečníků se účastnilo až na 6000 

obyvatel. Jak uvádí autor, jiným stranám se nesešla ani tisícovka příznivců.
341

 Čísla 

účastněných obyvatel průvodu je nutné brát patrně s rezervou, jelikož v roce 1950 měl celý 

Broumov s okolním s Benešovem, Rožmitálem a Velkou Vsí 6 713 obyvatel.
 342

  Je ovšem 

možné, že do města mohli zavítat i lidé z okolních vesnic Broumovska, a to už by čísla mohla 

odpovídat skutečnosti.  

V čele ONV Broumov stále setrvával Oldřich Hnatowicz, zatímco ke změně v 

předsednictví došlo v MNV. Z důvodu pracovního zaneprázdnění odešel z funkce Květoslav 

Hradecký a nahradil ho taktéž komunista František Woller.
343

  

V červnu 1947 byla radou ONV jednomyslně schválena změna jména náměstí: z 

Edvarda Beneše na náměstí Klementa Gottwalda.
344

 (Za 2. světové války se náměstí 

jmenovalo „Adolf Hitler Platz“ – pozn. aut.) 

 V červnu 1947 navštívil Broumovsko ministr práce a sociální osvěty Zdeněk Nejedlý. 

Na jeho počest byl po něm pojmenován textilní závod Veba – Velká Ves.
345

 29. srpna 1947 se 

konala u příležitosti 30. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v SSSR slavnostní schůze 

ONV. Zde byla schválena zdravice adresovaná SSSR:  

„My, noví obyvatelé pohraničních krajů ČSR, které byly vyrvány z cizích rukou, 

děkujeme Sovětskému svazu za velikou podporu při projednávání odsunu Němců, poněvadž 

víme, že to byl Sovětský svaz, který nás v této věci nejvíce podporoval.“
346

  

Zároveň byla vyjádřena podpora v boji proti kapitalismu a slíbení boje za mír a 

socialismus. V závěru zdravice stálo zvolání: „Ať žije generalismus Stalin!“
347

 

Únorové události roku 1948 se promítly i do dění na Broumovsku. Kronikář Beil 

zaznamenal, že rada ONV hned 25. února vyzvala místní národní výbory, aby započaly 
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okamžitou spolupráci s akčními výbory, které byly ustaveny okresním akčním výborem (dále 

jen OAV) Národní fronty. Ten svolal téhož dne v 16 hodin na náměstí manifestaci, na níž 

vyzývali zástupci složek OAV k podpoře vlády a očistě veřejného života.
348

 Z kronikových 

zápisků je patrné, že už v březnu byly patrné čistky v komisích a radě ONV a MNV. 

Vyloučeno bylo 21 národních socialistů, 12 lidovců a 1 komunista. „Také ve spolcích a jiných 

korporacích byly utvořeny akční výbory, které vyměnily osoby nemající důvěru za nových 

politických poměrů.“
349

 Jak uvádí Košťál, akční výbory byly zřízeny i na místním gymnáziu. 

Samotní studenti zde vytvořili pětičlenný výbor, na jehož základě prošetřovali ostatní 

studenty a jejich vztah k lidově demokratické republice. Z řad studentů nebyl nikdo postižen, 

personální čistka však zasáhla správce školy Jaroslava Svatoně, jenž byl ve funkci nahrazen 

komunistkou Ludmilou Svobodovou. Ze svého postu rezignoval předseda ONV Oldřich 

Hnatowicz z důvodu přestoupení do zemské školské rady v Praze. Novým předsedou ONV 

v Broumově byl zvolen Josef Brandejs.  

Časopis „Broumovsko“ zveřejnil výsledky voleb do Národního shromáždění, které se 

konaly 30. 5. 1948.
350

 Jednotnou kandidátku Národní fronty volilo v okresu broumovském 

15 214 lidí, bílý lístek, jakožto vyjádření nesouhlasu s politikou Národní fronty, vhodilo do 

urny 1816 obyvatel, proti stávajícímu režimu bylo tedy něco přes 10% obyvatel Broumovska. 

Když se zaměříme jen na město Broumov, (NF: 2273 hlasů, bílé lístky: 94 hlasů) proti tzv. 

jednotné kandidátce tedy hlasovala necelá 4 % obyvatel.
351

  

 

3.3. Obyvatelstvo 

Kolik původního českého obyvatelstva Broumovska
352

 se do oblasti zpět po 2. světové 

válce vrátilo, není možné zjistit. Neexistují totiž oficiální statistiky, kolik Čechů bylo v 

regionu těsně před válkou, kolik jich tu za války zůstalo a jaké číslo se jich po konci zpět 

vrátilo.  
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V posledním předválečném sčítání lidu z roku 1930 bylo v Broumově
353

 6016 Němců 

a 1115 Čechoslováků, na celém Broumovsku pak bylo evidováno přibližně 32294 obyvatel.
354

   

V roce 1940 se mělo konat další statistika, avšak kvůli válečným událostem k ní 

nedošlo.  

Úplné sčítání lidu se uskutečnilo až v roce 1950.  Statistický lexikon přináší data o 

celkovém počtu obyvatel v jednotlivých obcích okresů, avšak bez členění podle národnosti. 

V Broumově a všemi jeho obecními částmi
355

 žilo podle statistiky 6713 obyvatel.
356

  V rámci 

celého Broumovska pak bylo napočítáno v  zhruba 18615 obyvatel.
357

  

Z výsledků jednotlivých sčítání vzešlo najevo, že na Broumovsku došlo k úbytku 

zhruba 40% obyvatelstva oproti roku 1930.   

 

3.3.1 Odsun Němců z Broumovska  

Benešovy dekrety (z 19. května 1945 o národní správě německého majetku, z 21. 

června o konfiskaci a urychleném rozdělení tohoto majetku, a z 20. července o osídlení 

československého pohraničí) předurčily hlavní poválečný vývoj v Československu a přispěly 

k mohutné přeměně pohraničí. 

 Pro pohraniční smíšené oblasti byly příznačné dvě hlavní změny: 1) odsun Němců a 

2) osidlování českým obyvatelstvem.
358

  

Poválečné události ve zkratce vystihuje „Almanach města Broumova“: „Velikým a 

historickým okamžikem bylo „poledne“ 9. V. 1945. Rusové obsadili Broumov bez boje, české 

obyvatelstvo z vnitrozemí usadilo se v Broumově, přeměněném nyní v město české, když 

skončil odsun Němců.“
359

 

Němcům začaly krušné časy. Bez zvláštního povolení se nemohli v pohraničí volně 

pohybovat, pro některé dokonce platil zákaz vycházení, nesměli telefonovat a psát dopisy. 

S výjimkou prověřených antifašistů museli odevzdat rozhlasové přijímače. Dále měli 
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zakázáno zdržovat se na veřejných prostranstvích, navštěvovat kulturní zařízení a sdružovat 

se.
360

 Jak uvádí městská kronika, někteří Němci tíhu situace neunesli a vzali si život:  

„ (…) v Komenského ulici spáchali sebevraždu Herm Weisser s manželkou, matkou a 

5 dětmi, Dr. Kleiner otrávil sebe, manželku a děti, odborný učitel Fr. Rosenberg se oběsil, 

vdova a dcera se otrávily, zem. školní inspektor Dr. Alb. John zastřelil sebe a manželku, pí. 

Deuse se vrhla pod auto.“
361

  

Devátá kapitola Košického vládního programu
362

 z 9. dubna 1945 nastavila rámec 

postupu vůči německému a maďarskému obyvatelstvu. „Prověřeným lidem se podle tohoto 

dokumentu mělo potvrdit československé občanství s tím, že se měly rovněž upřesnit 

podmínky nutné pro uznání za antifašistu.“
363

  

V broumovském okrese bylo za antifašisty uznáno 8,6% veškerého dospělého 

sudetoněmeckého obyvatelstva, tedy o mnoho více než v jiných okresech.
364

 Rovněž se zvýšil 

počet uchazečů o československé občanství. V okrese Broumov bylo uznáno na 500 žádostí 

z celkových 6743. Odmítnutí Němci byli pochopitelně odsunuti.
365

  

Odsun německého obyvatelstva byl definitivně odsouhlasen na Postupimské 

konferenci konané od července do srpna 1945. Spojenecké vlády Sovětského svazu, 

Spojených států amerických a Velké Británie se společně dohodly na odsunu Němců nejen 

z Československa, ale také Maďarska a Polska. „Zároveň bylo potvrzeno, že se tento přesun 

má dít organizovaným a řádným způsobem a aby byl proveden lidsky.“
366

 

Okres Broumov zahájil hromadný transfer v severovýchodních Čechách vůbec jako 

první, a to 25. ledna 1946, když byl ze sběrného střediska v Meziměstí vypraven transport č. 1 

do amerického pásma.
367

 Ze sběrného tábora v Meziměstí bylo v období od ledna do konce 

dubna 1946 do amerického okupačního pásma vypraveno celkem šest transportů se 7 185 

osobami německé národnosti.
368

 Na konci roku 1946 bylo do americké okupační zóny 

vystěhováno ještě 2 387 Němců. Do sovětského okupačního pásma z Meziměstí vyjel první 
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transport 18. června 1946. Celkem pak do sovětského okupačního pásma v roce 1946 odjelo 

11 transportů s 13 488 osobami.
369

  

Během řízených odsunů, které byly konány od ledna do října 1946, bylo ze sběrného 

střediska v Meziměstí vypraveno do okupačních pásem přibližně 23 000 osob.
370

  

Vysidlovaní Němci si s sebou mohli odnést pouze jídlo na týden, zavazadlo o 

hmotnosti nejvýše 60 kg, z cenností byly povoleny pouze snubní prsteny a maximálně 300 

říšských marek.
371

  

Celkový počet odsunutého obyvatelstva z Československa se v období od května 1945 

do jara 1951 datuje přibližně na tři miliony.
372

 Organizovaný odsun se v některých případech 

vyhnul Němcům přestárlým, dále lidem žijícím ve smíšených manželstvích, nebo tzv. 

specialistům, což byli nepostradatelní odborníci ve svých pracovních oborech. ONV 

v Broumově bylo těmto skupinám v říjnu 1946 nařízeno, aby se odlišily tzv. bílou páskou.
373

 

Smíšeným manželům „Metujský zpravodaj“ vzkazoval: „Doporučujeme všem, kdo žijí ve 

smíšeném manželství, aby se nestyděli mluvit česky, jinak to může veřejnost chápat jako 

provokaci.“
374

 

Podle dobového článku se Němci při odchodu z Broumova loučili pozdravem „auf 

wiedersehen“, který svým zabarvením pohoršoval Čechy: „Co měla tato slova vyjádřiti? Jistě 

nebyla potvrzením smíru s osudem, který si připravili a po kterém v roce 1938 volali, ale jistě 

potvrdila jen to, nač musíme stále mysliti: Němec zůstane Němcem, který na nic jiného 

nemyslí než na pomstu! Podle toho budeme i my jednat a pracovat.“
375

  

 Podobně nelibě byl přijat protičeskoslovenský leták, který byl nalezen 30. listopadu 

1945 v Horních Vernéřovicích. Ten v deseti bodech požadoval mimo jiné následující: „návrat 

odsunutých, vystěhování Čechů, prohlášení československého pohraničí za americké výsostné 

území apod.“
376

 Projev sympatizující s nacismem se objevil ještě o dva roky později 
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v Adršpachu v podobě nápisu na silniční značce „Ať žije Hitler.“ Půl roku na to tu někdo 

hákové kříže nakreslil na silnici.“
377

 

Připomenuta by měla být i neslavná první etapa odsunů.  Tzv. „divoký odsun“ 

probíhal v období od druhé poloviny května do září roku 1945, kdy ještě nebyl transfer 

Němců řádně organizován. K přesnému zformulování došlo až v srpnu 1945 na Postupimské 

konferenci.
378

 Do té doby probíhal odliv Němců velmi chaoticky a doprovázely jej krutosti a 

týrání německého obyvatelstva, které si vyžádalo velký počet obětí. Jak uvádí Staněk, na 

následky vyhnání zemřelo 18889 Němců, přičemž 5596 Němců zemřelo násilnou smrtí. 
379

  

„Je nepochybné, že mezi postiženými nebyli jen aktivní nacisté, ale také Němci 

(včetně žen a dětí), kteří ani podle platných čs. zákonů a předpisů žádnou vinu nenesli. 

Taková byla daň splacená nelidskému totalitárnímu systému, s nímž se značná část Němců 

z ČSR v té či oné míře (a z různých příčin) ztotožnila nebo jej pasivně akceptovala, což 

následně inspirovalo vznik a uplatnění koncepce o kolektivní vině celé německé národní 

pospolitosti.“
380

  

Ani Broumovsku se nevyhnuly zločiny páchané na nevinných Němcích. Zastřelen tu 

byl v srpnu 1945 kněz Ansgar Schmidt a farář prof. Dr. Alban Prause, prý kvůli tomu, že 

ukrývali jídlo.
381

 Největší masakr na německé obyvatelstvo byl spáchán 30. června 1946 u 

města Teplice nad Metují. K této události se ve svých vzpomínkách vrací pamětník Josef 

Brandejs: „Exhumaci řídil soudní znalec doc. MUDr. Knobloch. Byl jsem přítomen. Střílející 

popravčí (přiveden na místo ve smokingu, byl to číšník v Teplicích, člověk milého 

a elegantního vzhledu) ukázal místo, z kterého střílel a kam. Mrtvoly ležely půl metru v zemi 

na lesním palouku. Ženy a děti. Pamatuji se na děti asi čtyřleté, na dítě jednoleté. Když 

dr. Knobloch vzal lebku dítěte na ruku, rozpadla se, lebeční švy ještě nebyly srostlé. Asi dvě 

stě metrů dál bylo druhé popraviště. Samé ženy a čtyři dědové. Celkem 27 nebo 28 rakví bylo 

naplněno, z toho asi čtyři nebo pět dětských.“
382

 Protokoly parlamentní vyšetřovací komise 

z roku 1947 uvedly, že zastřelených bylo celkem 23, z toho 12 žen, 4 děti, a 7 mužů ve věku 
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62 – 78 let.
383

 Podle Brandejsovy výpovědi byli pachatelé ve vězení jen do února 1948 a pak 

už nikdy nebyli souzeni.
384

 

 

3.3.2 Osídlování Broumovska 

Do pohraničí se začalo po konci 2. světové války navracet původní obyvatelstvo, 

s nimi přicházeli i noví občané v rámci centrálního osídlovacího procesu.  

 Během června a července 1945 se v broumovském okresu usadilo na 13 tisíc Čechů, 

přičemž jen v některých obcích představovali Češi nadpoloviční většinu. Na správný chod 

osídlování v severovýchodních Čechách dohlížela oblastní osídlovací úřadovna v Trutnově, 

která uzavírala dohody s jednotlivými okresy.
 385

 Na Broumovsko měli přicházet zájemci 

v rámci přesídlování z okresů Hořice v Podkrkonoší, Nové Město nad Metují, Náchod, 

Hradec Králové a dalších vnitrozemských.
386

 Aby se osídlovací proces zesílil, zahájilo svoji 

činnost bytové a stavební družstvo, které na nové byty mělo nalákat především dělníky.
387

  

Statistické údaje o celkovém přírůstku obyvatel k roku 1947 se od sebe liší. Kmoníček 

vychází ze statistiky zpracované roku 1953, podle ní do okresu přišlo na 17 tisíc osídlenců
388

, 

zatímco první poválečné dílčí soupisy obyvatelstva z roku 1947 uvádí, že do broumovského 

okresu přišlo z vnitrozemí okolo 14 tisíc osob české národností starších dvou let.
389

 Ve stejné 

statistice bylo rozpočítáno, kolik lidí přišlo z jednotlivých vnitrozemských měst. Do 

Broumova putovalo nejvíce osídlenců z Náchoda (3650), Hradce Králové (1481), Dobrušky 

(1202) a Nového Města n. Metují (964).
390

 Mezi osídlenci byli vedle Čechů a Slováků také 

Volyňští Češi a Zakarpatští Ukrajinci.
391

 Jejich přesná čísla nejsou známá, avšak dá se tvrdit, 

že na Broumovsku činili méně než 5% procent z celkového počtu obyvatelstva. Přibližnou 

představu, jaké bylo národní rozlišení obyvatelstva v Broumově v roce 1947, přináší časopis 

„Broumovsko“. Udává se zde, že v dubnu 1947 měl Broumov celkem 4878 obyvatel, z toho 
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1344 Čechů, 441 Němců a 81 cizinců.
392

 Z čísel je patrné, že se jedná vůbec o historicky 

první národnostní převahu Čechů v této oblasti.  

O procesu formování obyvatelstva českého pohraničí po roce 1945 píše ve své studii 

historik Quido Kastner. Podle něj do pohraničí přicházeli osídlenci z různých důvodů. 

Někteří, aby se zmocnili majetku, jiní měli v úmyslu se zde natrvalo usadit.
393

 Tuto teorii 

potvrzují i broumovští pamětníci, podle nich na Broumovsko po válce přicházeli tzv. 

„zlatokopové“, někdy též označovaní jako „dobrodruzi“.
394

 „Jak do města rychle přišli, tak 

z něj také rychle odešli, avšak obohaceni o německý majetek,“ říká Zdeněk Streubel, bývalý 

starosta
395

 Broumova a přidává historku: „Do Broumova přijela revoluční garda, od někoho se 

dověděli, kde má továrník Nowotný ukryté šperky. Gardisté mu ukradli diamantový 

náhrdelník, který rozmlátili, a každý z nich si z něho uzmul po jednom diamantu.“
396

   

Historik Kastner dále hovoří o vzniku nové občanské společnosti, která se zde 

formovala ze starousedlíků a nově příchozích obyvatel. „Dělo se tak však dosti obtížně, neboť 

většinou chyběly tradice a obyvatelstvo bylo sociálně a kulturně heterogenní.“
397

 

 

3.4 Retribuční procesy 

V rámci retribučních dekretů č. 16/45 prezidenta republiky byly stíhány válečné 

zločiny. Na Broumovsku se řešilo celkem 831 trestných případů, z toho 21 ze strany českého 

obyvatelstva a 810 ze strany Němců. „U 495 z nich, kteří měli četné rodiny nebo byli práce 

neschopni, byla dána přednost odsunu před trestem.“
398

 Lidové soudy se pro broumovský 

okres konaly v Hradci Králové. K roku 1947 zde bylo vydáno za Broumovsko celkem 41 

rozsudků. Podle tzv. malého retribučního dekretu č. 138/1945 Sb. presidenta republiky byla 

trestána provinění proti národní cti. Podle kroniky byly tyto přečiny souzeny u trestní nalézací 
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komise ONV v Broumově nebo v Hradci Králové u očistné komise veřejných zaměstnanců.
399

 

Jak uvádí kronika, „mnoho obvinění bylo bezvýznamných“, což dokazuje fakt, že z celkového 

počtu 111 případů jich bylo 91 zproštěno viny.
400

 

 

3.5 Konfiskace německého majetku 

Ihned po 2. světové válce docházelo k zabavování majetku po Němcích podle dvou 

dekretů prezidenta Edvarda Beneše.
401

 V říjnu roku 1946 bylo v Broumově napočítáno 4518 

nemovitostí určených ke konfiskaci.
402

 A zabavovaly se nejen nemovitosti či pozemky. 

„Zemský národní výbor v Praze vybízí tudíž okresní národní výbory, aby v přejímaných či 

přejatých bytech Němců, kolaborantů a zrádců včas zajistily pokud možno všechny umělecké 

cenné obrazy, výtvarně hodnotná díla sochařská, hodnotné umělecko – průmyslové výrobky, 

barevné i nebarevné reprodukce všeho druhu.“
403

 Jak se dále píše v článku, tyto předměty 

měly po odebrání sloužit úkolům státní osvětové péče a zemským radám osvětovým. 

Zajišťovací referát ONV v Broumově vypracoval výpis zabaveného majetku:
404

 

Za neúplný odprodej rozhlasových přijímačů……….. 1,100.000 Kčs 

Za různé součásti strojů a nástrojů…………………...... 162.000 Kčs  

Odebráno bylo Němcům v naší měně…………………. 900.000 Kčs 

Za upotřebené již textilie…………………………….. 3,655.057 Kčs 

Celkem byl tedy Němcům zabaven majetek v přepočtu za 5, 817.057 Kčs.
405

 

Je známo, že některé zabavené cennosti jako byly starožitnosti, artefakty, vědecké 

předměty, koberce a další věci putovaly do městského muzea. O vykládaný nábytek si 

zažádaly pražské úřady, vědecké sbírky putovaly do Technického, Zemského a Náprstkova 

muzea, obrazy připadly Národní galerii.  

Podle dekretu č. 12/1945 Sb. ze dne 21. června 1945 „o konfiskaci a urychleném 

rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a 
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slovenského národa“ docházelo k přebírání německé půdy. Nově osídleným zemědělcům byly 

předávány dekrety o vlastnictví půdy.  

Předání na Broumovsku proběhlo 28. dubna 1946
406

 v rámci první Svatojiřské pouti 

v Martínkovicích. O této akci referují dobové noviny. „Nahoře před statkem byla tribuna hostí 

a tribuna řečnická, před kterou rozkvetly pestré květy našich národních krojů, utvořil se 

polokruh předsedů JSČZ (Jednotného svazu československých zemědělců – pozn. aut.), kteří 

potom z rukou místopředsedy státního pozemkového fondu, Smrkovského, přejímali dekrety 

pro novousedlíky obcí, které zastupovali.“
407

  

O osídlování v živnostech a zemědělství psal také předseda ONV v Broumově Oldřich 

Hnatowicz v časopisu „Broumovsko“. Jak uvádí, národními správci bylo v broumovském 

okresu od roku 1945–1947 obsazeno na 507 živností. „Od prvopočátku hledělo se pak, pokud 

to vůbec bylo možné, aby národní správci měli potřebnou odbornou kvalifikaci a státní 

spolehlivost.“
408

 Některé správce později revizní komise odvolala, některým živnost 

„dostatečně nenesla“, a proto ji po čase opustili. Odvoláno z funkce bylo celkem 16 národních 

správců. „Tehdy přicházeli pilní, drobní rolníci a zemědělští dělníci ze sousedních okresů, 

zvláště Novoměstska n. Met., z chudých oblastí Orlických hor a Náchodska,“ popisuje 

Hnatowicz osidlování zemědělských usedlostí.
 409

  

V květnu roku 1947 bylo zemědělské osidlování dokončeno, zemědělské usedlosti k 

tomuto datu osídlilo na 450 rodin. „Jen 147 osídlenců opustilo nově nabytou hroudu, částečně 

z důvodů rodinných (úmrtí, nemoc), částečně pro špatné hospodaření.“
410

 Hnatowicz dále 

vyslovuje přání, že by bylo potřeba, aby na Broumovsko přišlo několik desítek rodin lesních 

dělníků.
411

 I když se průběh osídlování zpomalil a není už tak „bouřlivý“, je s procesem 

osidlování spokojený a v závěru článku dodává. „Máme jen jediné přání, aby co nejdříve 

skončil příděl všeho konfiskovaného majetku do rukou našeho pracujícího obyvatelstva, aby 

lid Broumovska mohl se v klidu věnovat budování osvobozené vlasti.“
412
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3.6 Průmysl 

Broumov je město bohaté průmyslové historie. Již ve 13. století byli mezi osídlenci 

první soukeníci, kteří dostali od Přemysla Otakara II. privilegium na výrobu sukna.
413

 

Vrcholného období dosáhla textilní manufaktura v 18. století.
414

 Významným podnikatelem 

v tomto odvětví byl Benedikt Schroll, který na Broumovsku obchodoval s plátnem již od 

počátku 19. století.
415

 Roku 1848 zaměstnávala firma Beneditka Schrolla na 3000 lidí.
416

 

V roce 1856 založil syn Benedikta Schrolla Josef jednu z prvních mechanických tkalcoven 

v českých zemích. Druhou největší přádelnu zřizoval na konci 19. století ve Velké Vsi 

Herman Pollack. Ve stejné době byla mechanická tkalcovna postavena i v Meziměstí pod 

vedením podnikatele Walzela a v Hynčicích, kterou vlastnil Anselm Heinzl.  

Broumovsko patřilo již v druhé polovině 19. století mezi významné průmyslové 

oblasti.
417

 V roce 1889 byla ve Velké Vsi založena továrna na hodiny. Na počátku 20. století 

bylo město proslulé výrobou zvonů, která tu prosperovala i v období po 1. světové válce. Za 

2. světové války byly ovšem všechny zvony z broumovských kostelů zrekvírovány.
418

 

Strojírenské a slévárenské odvětví se rozvíjelo v Olivětíně.
419

 Podnikatel A. W. Schulz založil 

v roce 1921 v Broumově velmi prosperující továrnu na výrobu kružítek a rýsovadel (současný 

Kovopol). Broumovsko bylo proslulé též pivovarnictvím, které se zde rozvíjelo již od 

středověku. Benediktini měli svůj pivovar od roku 1714. Moderní městský pivovar tu byl ale 

založen až ke konci 19. století. S Broumovskem je rovněž úzce spjata výroba okenních žaluzií 

a rolet, jednalo se například o broumovské firmy Hollman a Merkel. Pro zdejší region je 

příznačné také odvětví zpracování kamene, ať už se jednalo o kvalitní pískovec v Božanově, 

nebo například těžbu vápence v Otovicích. 

První světová válka poznamenala rozvoj průmyslové výroby negativním způsobem. 

Výroba byla rušena z důvodu katastrofálního zásobování surovinami. 20. léta minulého století 

představovala pro broumovský průmysl období konjunktury. Roku 1929 se začínají 

projevovat první příznaky hospodářské krize, která byla příčinou omezení výroby nebo 
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dokonce likvidací některých malých podniků. Za 2. světové války přešla většina 

průmyslových podniků na válečnou výrobu. Na počátku roku 1945 už nikdo nevěřil ve 

vítězství Němců. Zmatená situace na konci války vyvrcholila v dubnu 1945, kdy zkolabovala 

výroba ve všech závodech na Broumovsku.  

Po 2. světové válce přešla většina závodů pod národní správu. Závody se potýkaly 

s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, jelikož většina z nich byli Němci, kteří byli 

v rámci odsunu vyhnáni. Tak zvaných „specialistů“ mohlo v Broumově zůstat jen padesát.
420

 

Během několika let byla výroba soustředěna do velkých státních podniků a postupně byly 

všechny stěžejní podniky znárodněny. Hospodářsky nejvýznamnější byl pro Broumov vznik 

bavlnářských závodů. Po roce 1948 jich v severovýchodních Čechách fungovalo celkem 

čtrnáct, což v republikovém měřítku představovalo téměř polovinu. Vyhláškou ministerstva 

průmyslu vznikl 3. 10. 1949 sloučením čtyř broumovských textilek podnik „Veba n. p. 

bavlnářské závody v Broumově“.
421

 Textilní průmysl zaměstnával tehdy na 4500 lidí.
422

 

Ve výrobě pokračovaly po roce 1948 i další závody: Kovopol na výrobu rýsovadel, na 

výrobu hodin navázala továrna Chronotechna, ve světě uznávaným se stal závod Meopta 

v Hynčicích, kde se vyráběly fotoaparáty.  

 

3.7 Společenský vývoj v poválečných letech 

Poválečný život na Broumovsku nebyl vůbec lehký. Během pár let se tu v podstatě 

„vyměnilo“ obyvatelstvo a pro novousedlíky začala obtížná léta asimilace v novém prostředí. 

O ztížených podmínkách píše v kronice Karel Beil: „Po válce byl všeho nedostatek, a tak r. 

1946 stál 1kg vepřového masa bez potravin. lístků „na černo“ 600 Kčs, párek 10 Kčs, 1 kg 

cukru 50 Kčs, láhev vína 70 Kč, houska 2.20 Kčs.“
423

 Ceny to byly vskutku závratné, měsíční 

plat svobodného úředníka tehdy v Broumově činil zhruba 1500 Kčs.
424

 Dalším problémem 

v roce 1946 bylo špatné zásobování například textilem, obuví, mýdlem a petrolejem. V témže 

roce musela být dokonce kvůli nedostatku uhlí zastavena výroba v továrnách. Stejně tak byl 

nedostatek v dopravě: „Podle vyhlášky minist. dopravy z 7/11 1946 musil ONV v Broumově 
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odebírati povolení k jízdě pro naprostý nedostatek gumových obručí, duší a pohonných 

látek.“
425

  

O neuspokojivé situaci zásobování pohraničí severovýchodních Čech svědčí 

Kmoníček: „Stále chybělo zejména vepřové maso. Například v Broumově jej dostali řezníci 

v prvních osmi měsících roku 1947 jen čtyřikrát. Mimoto polická mlékárna okres delší čas 

zásobovala jen méněhodnotným mlékem. Chybělo ovoce a ceny ve srovnání s vnitrozemím 

byly daleko vyšší.“
426

 Na nedostatek papíru si v roce 1948 stěžovala redakce časopisu 

„Broumovsko“: „Vzhledem k úspoře papíru jsme nuceni přechodně omeziti rozsah a náklad 

časopisu.“
427

 

Přestože poválečná situace v regionu byla vypjatá, rodil se tu hned od konce války 

s příchodem novousedlíků bohatý spolkový život.  

Významným mezníkem bylo znovuzavedení výuky na českých školách
428
, které 

započalo v létě roku 1945. „Dne 10. 5. 1945 byl Broumov převzat do českých rukou. Řediteli 

„Oberschule“ bylo nařízeno vyklidit a vyčistit budovu do 7 dnů a 14. /5. 45, když práce vázla, 

byla za asistence četnictva vyklizena a 18. 5. 45 protokolárně předána.“
429

  

Slavnostní otevření „obecné a měšťanské školy smíšené“ proběhlo 19. 6. 1945 za 

přítomnosti zmocněnce ministerstva školství Josefa Jeníka a předsedy OSK Oldřicha 

Hnatowicze. Po čas prázdnin se vyučovaly zejména děti z původních českých menšin, které 

neuměly moc česky. V kronice je zaznamenáno, že tuto školu mohly navštěvovat děti, které 

předtím chodily do české školy, nebo které byly nuceny navštěvovat německou školu, dále 

pak děti ze smíšených českoněmeckých manželství, jen v tom případě, že jejich rodiče 

nefigurovali v nacistických organizacích. Do školy směly chodit i děti německé s červenou 

páskou, která je označovala za „antifašisty“.
430

 O neutěšeném stavu škol po válce vypovídá 

článek v regionálním časopisu: „Obecné školy byly převzaty po okupantech ve velmi špatném 

stavu a dá ještě mnoho práce, než se budou moci svým vybavením rovnat školám ve 

vnitrozemí.“
431
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V roce 1945 bylo v Broumově slavnostně otevřeno i gymnázium. Původní klášterní 

gymnázium bylo zrušeno nacisty v roce 1939
432

 a během války se tu nevyučovalo. „Po 

převratu hned členové revoluční okresní správní komise a místní správní komise usilovali o 

obnovu střední latinské školy v Broumově.“
433

 Státní reálné gymnázium bylo otevřeno 3. 2. 

1946 v nové budově na Kostelním náměstí, nikoliv v původních klášterních prostorách. K této 

příležitosti byl přizván i ministr školství Zdeněk Nejedlý, jehož jméno neslo gymnázium od 

1.9 1949.
434

  

V říjnu roku 1945 byla v Broumově otevřena Odborná škola pro ženské povolání, 

která tu před okupací fungovala. Vyučovalo se v prostorách městského kulturního zařízení 

Střelnice. Po roce 1948 začaly být odborné školy pro ženské povolání rušeny, nebo 

začleňovány do sociálně zdravotních středních škol. Stejný osud postihl i broumovskou školu, 

která byla zrušena v červnu 1948 a nahradila ji zdravotnická škola v Hronově.
435

  

V březnu 1946 byl ONV vypracován plán na obnovu broumovské okresní nemocnice. 

Její stavba byla částečně dokončena v roce 1952 a spolu s ní byla vystavena další zdravotní 

střediska (zubní, dětské, oddělení praktických lékařů, laboratoře), přičemž celý komplex nesl 

název „Okresní ústav národního zdraví v Broumově“.
436

  

Nezahálelo se ani v kulturní, osvětové i sportovní činnosti. V  roce 1945 byla 

v Broumově založena odbočka Československého červeného kříže, hasičský sbor, Svaz 

bojovníků za svobodu a osvobození politických vězňů, sportovní klub Slovan Broumov nebo 

také Svaz československé mládeže (dále jen SČM) „Tato organizace si klade jako hlavní 

úkoly vychovat mladé lidi v poctivé demokraty, zastává se myšlenky Národní fronty, 

vlastence v novodobém pojetí, v pojetí nadšeného budovatele státu, v lidi charakterově silné a 

mravně bezúhonné, v nositele slovanské myšlenky,“
437

 píše v časopise „Broumovsko“ Jiří 

Pražák, výchovný referent okresního výboru mládeže v Broumově.
438

  

Roku 1946 bylo obnoveno fungování TJ Sokol. „Sokolská jednota byla v Broumově 

již za první republiky. Měla své sídlo v Horním Poříčí v hostinci u Valentů. Jejím posledním 

starostou byl umučený Stanislav Opočenský.“
439

 V roce 1946 začal v Broumově působit stálý 
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výbor Svazu brannosti na Broumovsku. Své kluby zde později měli i příznivci 

automobilismu, myslivosti, letectví, turistiky, fotografování, včelařství, rybářství ad. 

 O kulturu se na Broumovsku starala Místní rada osvětová (dále jen MRO), která 

zřizovala hudební sdružení a v červnu 1947 povolila chod ochotnického spolku.  

Okresní rada osvětová (dále jen ORO) pomáhala MRO plnit „úkoly státní osvětové 

péče“. Na první čtvrtletí roku 1947 byly připraveny čtyři kulturní akce, jednalo se o dvě 

přednášky o regionu Broumovsko, pásmo hudby ze skladeb československých autorů 

v podání Kulturní čety ORO a přednáška spojená s výstavou dokumentů „Hlas 

z koncentračního tábora“. Tu pro diváky připravil osvětový inspektor Jaroslav Pancíř a její 

výtěžek byl určen pozůstalým obětí nacismu.“
440

 Podle úředních zpráv je patrné, že v roce 

1945 se také začalo promítat ve zdejším kině Květen. Program kina pak pravidelně přinášely 

časopisy „Metujský zpravodaj“ i „Broumovsko“. 

V roce 1945 bylo založeno také broumovské muzeum.
441

 Stálá expozice znázorňující 

dějiny města a okolí tu byla vystavena o tři roky později.
442

 „Městské museum se nachází na 

Masarykově třídě č. 233 vedle restaurace Edenu. Návštěva je vítána kdykoliv. Školy v zájmu 

odborného výkladu mohou oznámit příchod předem písemně nebo zavolat telefonní číslo 

Broumov 200,“ lákal návštěvníky zdejší archivář Karel Beil.
 443

 V článku poukazuje na 

expozice, jež jsou v muzeu k vidění: „Přízemí musea je věnováno bohatým památkám okresu 

broumovského. V prvním poschodí budou přírodovědecké sbírky, jejichž vědecké zpracování 

si vyžádá delší doby, a dva sály budou věnovány pro stálou výstavu obrazů grafik, které se 

budou občas vyměňovati.“
444

 

Pro posílení národního sebevědomí bylo důležité i otevření první české knihovny 

v Broumově 1. října 1946. MNV daroval knihovně pro rok 1946 13 600 Kčs, přičemž už 

v roce 1947 vlastnila knihovna na 1100 svazků a měla přibližně sto čtenářů z řad studentstva. 

Toho roku darovalo město Broumov u příležitosti výročí narozenin T. G. Masaryka knihovně 

dalších 5000 Kčs.
445

 Broumovská publicistka a pamětnice Dana Jarošová popisuje historii 

knihovny: „Německé knihy byly odvezeny do stoupy a do regálů byly dány knihy české, 
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opatřené razítkem „KNIHA JE DAR SRDCE“ a dalším razítkem „Jsem česká kniha. 

Posilovala jsem tě v dobách nejtěžších. Opatruj mne!““
446

 Prvním vedoucím knihovny byl 

Rudolf Žid, který se na konci války vrátil po čtyřech letech z koncentračního tábora. Pocházel 

z Broumova a rozuměl knihám. V knihovní radě s ním působila ještě Olga Bilinová Kutíková 

a JUDr. Václav Král. Prvním knihovníkem byl Bohuslav Vaňura, podle Jarošové velmi 

sečtělý a kultivovaný muž.
447

  

V „Metujském zpravodaji“ byl uveřejněn Zákon o veřejných knihovnách obecních ze 

dne 22. července 1919, kde jsou mimo jiné odstavce o platech členů knihovní rady
448

 a 

knihovníků: „Funkce členů knihovní rady jsou neplacené a trvají dva roky. Knihovníci ve 

městech nad 10000 obyvatel placeni byli. V obcích menších byla stanovena jejich odměna 

dohodou.
449

 O nutnosti zřizování knihoven v pohraničních oblastech pojednává článek 

v „Broumovsku“: „Uvědomme si závažné problémy současnosti! Alkoholismus, uvolněná 

pracovní morálka a mravnost vůbec jsou následky tohoto počínání. Člověk, který čte, je 

odolný těmto mravním pokleskům.“
450

 Autor článku zdůrazňuje, že lidem, kteří přišli 

z vnitrozemí do pohraničí, tady knihovny chybí. Apeluje zde na místní národní výbory „že se 

nemohou starat jen o fysické potřeby svých občanů, ale i o potřeby duchovní.“
451

  

U příležitosti otevření broumovské knihovny nebyl nalezen žádný článek. 

V „Metujském zpravodaji“ lze zaznamenat krátký odstavec o otevření obecní knihovny ve 

Vernéřovicích: „Dne 6. 9. 1946 byla otevřena obecní veřejná knihovna. Má celkem 200 

hodnotných svazků a čeká, že si přijdete vypůjčit.“
452

 V okrese Broumov bylo do října 1946 

vybudováno 23 knihoven. Celkem bylo v broumovském okrese 42 lidových obecních 

knihoven.
453

  

Se změnou režimu v únoru 1948 se mění i státní správa. V Broumově je zrušena ORO 

a dohled nad knihovnou tak přebírá ONV Broumov – referát školství a kultury.
454

  A přichází 

i novinka v podobě zařízení tzv. „putovních knihoven“. Jarošová uvádí, že šlo o pořádání 
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 Broumovská knihovna a její knihovníci v průběhu času. Broumovské noviny, říjen 2012, roč. 9, č. 1, s. 27   
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 Skupinový rozhovor se členy redakce současného měsíčníku „Broumovské noviny“ (JAROŠOVÁ Dana, 

KOHL Antonín, OTTE Miroslav, STREUBEL Zdeněk, ŽID Jaroslav) a s bývalým majitelem Broumovských 

tiskáren Miroslavem JANOVSKÝM a jeho matkou, pamětnicí Jiřinou JANOVSKOU (bývalou zaměstnankyní 

tiskáren po roce 1946), 13. 3. 2013, Broumov 
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 Členové knihovní rady měli na starost jmenování knihovníka, vedení finanční správy knihovny a rozhodovali 

o nákupu či vyřazení knih. Dále bylo jejich povinností odevzdávat o sobě místnímu zastupitelství výroční 

zprávu. (Zákon o veřejných knihovnách obecních. Metujský zpravodaj, prosinec 1946, roč. 1, č. 4, s. 4–5) 
449

 Zákon o veřejných knihovnách obecních. Metujský zpravodaj, prosinec 1946, roč. 1, č. 4, s. 4–5 
450

 Broumovsko, leden 1947, roč. 1, č. 1, s. 6 
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 Metujský zpravodaj, říjen 1946, roč. 1, č. 2, s. 10   
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 VOJTÍŠEK, J. Význam veřejných obecních knihoven a jejich budování v okresu broumovském. Metujský 

zpravodaj, říjen 1946, roč. 1, č. 2, s. 8   
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 Broumovská knihovna a její knihovníci v průběhu času. Broumovské noviny, říjen 2012, roč. 9, č. 1, s. 27 
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přednášek a besed o knihách. „Na př. Dr. Flégl, ctitel a znalec díla Karla Čapka, přednášel v 

divadle, kde návštěvníci setrvali až přes půlnoc a domů se nikomu ještě nechtělo. Takové byly 

začátky naší knihovny!“, vzpomíná Dana Jarošová.
 455

 Jak uvádí kronika, v roce 1952 měla 

knihovna 5860 českých knih, 550 ruských, 250 německých a 80 maďarských.
456

 

Článek v „Broumovsku“ přináší „Rozvrh lidovýchovné práce na měsíce září až 

prosinec 1948“. Bod č. 2 má v programu „Nižší lidové osvětové školy“. Z programu je patrné, 

že v Broumově měla být zřízena hlavní kmenová škola a spolu s ní budou v provozu tzv. 

putovní osvětové školy. Pro vysvětlení, např. škola v Meziměstí bude určena pro Meziměstí a 

ještě okolní obce: Vižňov, Ruprechtice, Vernéřovice, Jetřichov a Hynčice. V praxi tyto školy 

měly vedle klasické školní osnovy ještě výchovu k socialismu a státně politickou výchovu. 

Jak je v rozvrhu uvedeno, zvláště se mělo dohlížet na výchovu reemigrantů.
457

 V bodě č. 3 

byla rozvrhnuta „Státní politická výchova“, jejímiž hlavními tématy měl být: „Mnichov – 10 

let“, „30 let ČSR – Dvouletka“, „Říjnová revoluce – vznik SSSR“, President republiky 

Klement Gottwald“ a „Pětiletý plán výstavby“.
458

 V sekci „Hudba a zpěv“ je uvedeno, že 

v Broumově měla být zřízena kulturní četa ORO, která provede deset zájezdů do obcí. 

V odvětví filmu bylo plánováno zřízení místního střediska pro výchovu filmem a 

diapozitivem. Dále byla v plánu koupě promítacích přístrojů pro čtyři obce. Do všech obcí 

broumovského okresu podle rozvrhu měli přijet zástupci Okresního střediska pro výchovu 

filmů. Jejich návštěvy měly být spojeny s besedami a promítáním nejnovějších filmů. 

Prostřednictvím rozhlasu byla zamýšlena systematická výchova. A v oblasti tisku bylo 

plánováno vydat 9. – 12. číslo časopisu Broumovsko. Úkoly zdravotnictví byly rovněž 

předneseny. Pořádat se měly besedy na témata pohlavních chorob a alkoholismu.
459

 Do konce 

roku 1948 byly připraveny kurzy pro ochotníky, lidovýchovné pracovníky, funkcionáře lidové 

správy a knihovníky. Na školách se měly zřídit a zaktivizovat pobočky Svazu 

československého sovětského přátelství. Stejně tak měla vznikat kulturní družstva. 

Samostatný odstavec byl pak věnován lidovému knihovnictví. „Středem pozornosti lidových 

knihoven bude každého měsíce jedna nebo dvě knihy, které se stanou ohniskem práce 

(…).“
460

 Pro měsíc září to byla kniha od Klementa Gottwalda „Deset let“ a „Kupředu, zpátky 

ni krok“ a od Marie Pujmanové „Hra s ohněm“. Středem práce knihoven v říjnu měla být 

kniha „Anna proletářka“ od Ivana Olbrachta, v listopadu v rámci připomínky Velké říjnové 
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revoluce budou středem pozornosti knihy Klementa Gottwalda „Deset let“ a Antonína 

Zápotockého „Po staru se žít nedá“.
461

 Prosinec bude měsícem „propagace dobré české 

knihy“. K výběru „dobrých“ knih měly napomoci doprovodné výstavy. 
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4. Vývoj médií na Broumovsku v období 1945 – 1949 

Těsně po 2. světové válce nebyla v Broumově vydávaná žádná periodika. Potvrzují to 

zaměstnanci Státního okresního archivu v Náchodě (dále jen SOkA Náchod) i Muzea 

Broumovska. Podle nich v broumovském regionu po válce ještě panovaly nepříznivé 

podmínky k vydávání jakéhokoliv tištěného média. Obdobně situaci popisuje i Josef 

Kmoníček: „Spojení s okolním světem zůstávalo totiž ještě týdny po osvobození 

nedostatečné. Mnoho vesnic nemělo dosud telefonické spojení, lidé nevlastnili radiové 

přijímače
462

 či v některých obcích nebyla dosud zavedena elektřina. Pošta a ústřední politický 

tisk do odlehlejších míst pohraničí severovýchodních Čech docházely stále nepravidelně nebo 

se značným zpožděním, citelně chyběly místní noviny, které by reagovaly na okolní 

události.“
463

  Těch se Broumovsko dočkalo až v roce 1946 v podobě „Metujského 

zpravodaje“. 

K dispozici nejsou v muzeu či archivu ani žádné letáky či plakáty z konce války. 

Jediné listiny, které se dochovaly, byly zápisy z jednání rady ONV a OSK v Broumově.  

Dále jsou v SOkA Náchod
464

 uchovány oficiální tiskové zprávy úředníků ONV v 

Broumově Josefa Brandejse
465

 a Igora Hrašeho
466

. 

 

 

 

 

 

                                                 
462

 Z Brandejsových tiskových zpráv je patrné, že v listopadu 1945 mohli lidé poslouchat dva rozhlasové 

programy – Praha I. a Praha II., z čehož je možné usoudit, že se poslech rozhlasu rozšířil. 
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 KMONÍČEK, Josef. Návrat domů: Proměny pohraničí severovýchodních Čech v letech 1945–1948. Hradec 

Králové: Kruh, 1982, s. 38 
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 Archiv mně materiály předložil výjimečně k nahlédnutí, přestože inventář ještě není zpracovaný. Vzhledem 

k tomu, že v rámci fondů probíhá reinventarizace, dosud není uspořádán, a proto není možné konkrétně uvést 

jeho inventární čísla a další evidenční údaje (čísla knih a kartonů). Kompletní zpracování fondu je výhledově 

plánováno do dvou let. 
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 Josef Brandejs pocházel z Hronova, kde působil jako učitel. Od roku 1945 pracoval na ONV v Broumově 

nejprve jako úředník – verifikátor na schůzích ONV, později jako velitel sboru národní bezpečnosti. V srpnu 

1946 byl zvolen za KSČ do dopravní komise. (SOkA Náchod, fondy ONV a OSK Broumov)  
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 Igor Hraše (1922–1997) byl vnuk slavného náchodského historika a spisovatele Jana Karla Hrašeho. Většinu 

svého života působil v Praze, kde taky v roce 1972 získal doktorský titul na právnické fakultě. V letech 1940–

1945 pobýval na Náchodsku. (BAŠTECKÁ, Lydia. Z historie náchodských rodů. 9. rod ředitele škol Jana 

Hrašeho. Náchodský zpravodaj. 2012, 10, 7.)  

Od roku 1946 byl úředním zapisovatelem na ONV Broumov. Upravoval zápisy ze schůzí a posléze je posílal do 

celostátních periodik „Práce“ a „Pochodeň“.  
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4.1 Příležitostné tiskové zprávy úředníků ONV Broumov 

Brandejsovy zprávy informovaly vyšší úřady o dění na Broumovsku. Igor Hraše byl 

tiskový mluvčí a rozesílal zprávy do celostátních deníků jako příspěvky regionálních rubrik.  

Zprávy Josefa Brandejse jsou evidovány od listopadu do konce roku 1945. Na jedné 

straně formátu A4 jsou strojopisem vydávána zhruba 3–4 hlášení k jednomu datu. Zprávy jsou 

strohé, avšak se subjektivním postojem autora. Neobsahují ilustrace. 

Jedná se o kratší odstavce úředního charakteru, které informují o hlavních událostech 

v okrese. Ze spisů se můžeme například dočíst, proč v Broumově nemohla být zřízena 

motorizovaná brigáda, jaké přestupky byly konány v rámci zásobování, o zvýšení prodejních 

cen nebo třeba o zaměstnanosti v regionu.  

Zajímavé jsou Brandejsovy reakce na tisk, ohlasům na články o Broumovsku ze 

zahraničního tisku věnuje poměrně velký prostor. „Velmi špatným dojmem působí v tisku ta 

zpráva, kde je citován tisk zahraniční o poměru a eventuelním vystěhování němců od nás. A 

kdy naše stanovisko a jednání je podrobeno přísné kritice.“
467

 Zde stojí za povšimnutí malé 

písmeno N v názvu národnosti, i tímto způsobem Češi zdůrazňovali jejich odmítavý vztah 

k Němcům.  Brandejs si všímá i článku „Stížnosti z našeho pohraničí“, který vyšel ve 

„Svobodném slovu“, a který negativně hodnotí činnost národních správců. Brandejs na něj 

reaguje slovy: „Na místech ONV v Broumově je kritizováno, jak je možné, aby přicházely do 

tisku zprávy, které nejsou jednak pravdivé a jednak kritizují ten nejtěžší úkol, jaký je dnes při 

jmenování národních správců v pohraničí.“
468

 Médiím se Brandejs věnuje i v článku „Poslech 

rozhlasu“ : „S radostí byla uvítána změna délek vln rozhlasových stanic Praha I. a II., neboť 

tímto způsobem je možno poslouchat i pořady stanice Prahy II. v celém okolí.“
469

 Uveřejněna 

byla ale například zpráva typu černé kroniky „Granát v rukou dítěte“, která líčí tragédii 

s následkem smrti.
470

 Úředník ve svých zprávách píše také o sportovních úspěších TJ Slovan 

Broumov a věnuje se i kulturním poznámkám. Ve zprávách byl také vydáván program kina 

Květen. Na leden 1946 byly připraveny filmy Boj města Leningradu, Osvěčim, Přijdu hned 

ad.
471

 Některé své zprávy psal pod hlavičkou „Důvěrné“, ty většinou nelichotily místní 

správě, v tomto případu šlo o nepoctivost zaměstnanců správní komise. Brandejs to hodnotí 
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 SOkA Náchod, fond ONV Broumov II, úřední zprávy Josefa Brandejse, Granát v rukou dítěte. 4. XII. 1945 
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 Dále byly na programu filmy Paklíč, Žíznivé mládí, Lenin v říjnu, Čtrnáctý u stolu, Muzikantská teorie, 

Tetička. Jeden titul byl promítán dna dny po sobě, tudíž bylo promítáno téměř každý den. (SOkA Náchod, fond 

ONV Broumov II, úřední zprávy Josefa Brandejse. Co má na programu Kino Květen v Broumově. 30. 12. 1945) 
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slovy: „Je to smutný zjev o tom, že dá – li  se některým lidem do ruky moc, že tuto dovedou 

zneužít pro svůj vlastní prospěch, bez ohledu na zájmy celku.“
472

 

Některé zprávy byly apelativního charakteru, v jedné z nich vyzývá Brandejs všechny 

fotografy v pohraničí, aby „předložili všechny snímky příslušníků SS bezpečnostním 

orgánům. Vypátral by se tím i mnohý příslušník SS, který dnes dělá ze sebe loyálního – nebo 

dokonce antifašistického němce.“
473

  

Podobný typ hlášení vydával v roce 1946 Igor Hraše. Podle hlavičky listu byly tyto 

zprávy adresovány do redakce celostátních novin „Práce“. Poprvé napsal do redakce 2. února 

1946: „Chci býti mezi vašimi dopisovateli. Sdělte mi, zda máte zájem na tom, abych vám 

podával zprávy z Broumovska.“
474

 A hned s požadavkem odeslal čtyři zprávy z regionu, 

z nichž je zajímavá tato: „Film Spravedlnost se blíží. Z rozhodnutí ONV v Broumově je 

filmem, který musejí shlédnout všichni němci z Broumova, Velké Vsi a Hejtmánkovic. 

Vstupenka o návštěvě biografického představení bude zároveň dokladem pro každého, aby 

mu byly vydány v příštím zásobovacím období potravinové lístky.“
475

  

Za povšimnutí stojí Hrašeho poznámky na konci listu. U některých článků připisuje 

tento vzkaz: „Zprávy uveřejněte bez mé značky!“ Jindy se pod textem vyjadřuje k platebním 

podmínkám: „Až mi příště budete poukazovati peníze, použijte prosím mé složenky, číslo 

účtu PSP 52 230, kterou Vám příloze zasílám“ nebo „Jsem opět zdráv a budu vám podávati 

zprávy odtud pro Váš list. Dnes jsem obdržel od Vás částku Kč 148 --- což pro pořádek 

potvrzuji.“
476

 Igor Hraše podobně jako Josef Brandejs mapuje nejdůležitější dění na 

Broumovsku. 30. dubna 1946 informuje o další evakuaci Němců a přidává k tomu i příběh 

z posledního transportu Němců. Zde byli i benediktini z kláštera, u kterých prý našli 

pracovníci ONV v peřinách zlato, brilianty a další cennosti. „Doufáme, že i tento čin přispěje 

jako důkaz k tomu, aby panství kláštera bylo zkonfiskováno,“ uzavírá článek Hraše.
 477

  

Ten se jako autor zdá být oproti Brandejsovi zapisovatelem radikálnějším. Jeho styl 

psaní je výbojný a jeho články mají zlepšit poměry ve společnosti.  Dokazují to často 

pokládané řečnické otázky typu „Kdo zakročí?“, „Kolik národních správců dává stejný 
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 SOkA Náchod, fond ONV Broumov II, úřední zprávy Igora Hrašeho, poznámka na konci listu, 10. 4 1946 
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 SOkA Náchod, fond ONV Broumov II, úřední zprávy Igora Hrašeho, Chování německých benediktinů. 30. 

dubna 1946 (tento článek adresován do redakce Práce) 
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příklad?“ „Kdy dojde konečně k nápravě?“, tak se ptal v souvislosti s velkým nedostatkem 

benzínu na Broumovsku.
478

 Stejně rázně připomíná problém, že Broumov jako jediný nemá 

sanitní vůz. „Tento stav je již neudržitelný a ohrožuje zdraví těch, kdo přišli do pohraničí 

pracovati.“
479

 

Podle dochovaných archiválií je zřejmé, že z okolních vesnic Hrašemu, jakožto 

tiskovému úředníkovi, chodilo mnoho dopisů s hlášeními. Ta se týkala průběhu schůzí, 

v mnohých případech toho, kdo byl zvolen tiskovým důvěrníkem té které vesnice. 

Jako první byly otisknuty v deníku „Práce“ články „Vděčnost českého lidu 

Broumovska ministru školství“ a „Všechna moc do rukou českého lidu“
480

  Oba dva reagují 

na výtah z řeči ministra Nejedlého, kterou do redakce Hraše poslal 5. 2. 1946. Hraše rovněž 

svými regionálními tématy přispíval do královéhradeckého deníku „Pochodeň“. 8. 4. 1946 

zasílá do redakce „Pochodně“ pět zpráv, z toho ve čtyřech z nich píše o komunistické straně. 

Dočíst jsme se mohli například to, že komunisté v Ruprechticích darovali ochotnickému 

spolku a knihovně 500 Kč, štědří byli i komunisté ČSD stanice v Broumově, ti „darovali 

republice výtěžek z 80 pracovních hodin, které odpracovali při svozu dřeva v okolních 

lesích.“
481

 Jedinou nepolitickou zprávou bylo oznámení o zkušební jízdě rychlíku na trase 

Broumov – Praha konané 9. 4. 1946.  Z článků je patrná stranickost a podpora komunistické 

strany. O jiných politických stranách Hraše nepíše. Poslední hlášení jsou dochována z 30. 4. 

1946.  

Jak již bylo v úvodu zmiňováno, v archivu jsou evidovány úřední listy, které vydávala 

tamní správa. Nejednalo se o tištěná periodika ve stylu novin nebo časopisů. Označení 

médium je ale možné jim přidělit. Některé úřední spisy se totiž k širší veřejnosti dostaly budˇ 

tak, že je autor poslal do celostátních novin, nebo ve formě vyhlášky. Právě ty byly 

zveřejňovány na vývěsních tabulích a představovaly důležitý zdroj informací o úředních 

nařízeních.  

Vyhlášky vydával ONV v Broumově. Dále se spisy rozmnožily a byly rozeslány do 

všech obcí okresu, kde byly vystavovány, aby se obyvatelé s nimi seznámili. Pro ukázku, jak 

takováto nařízení vypadala, bude citován úryvek z vyhlášky o zrušení nošení červených 

pásek
482

 . Každá vyhláška měla v horní části uvedeno, kdo ji vydal. V tomto případě je 
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 SOkA Náchod, fond ONV Broumov II, úřední zprávy Igora Hrašeho, Krtitická zásobovací situace benzinu, 

10.4 1946  
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 SOkA Náchod, fond ONV Broumov II, úřední zprávy Igora Hrašeho, Sanitní vůz Broumově?, 26.4 1946 
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 Všechna moc do rukou českého lidu, Práce. 10. února 1946, č. 35, s. 4 
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 SOkA Náchod, fond ONV Broumov II, úřední zprávy Igora Hrašeho, Komunisté nezapomínají na kulturní 

činnost, Komunisté republice, 8. 4. 1946 
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 Páskami byli při vysídlovacích procesech označeni Němci.  
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uvedeno„Na základě přípisu Okresního národního výboru v Broumově ze dne 28. 11. 1945“. 

Následuje plné znění nařízení a na konci textu, pro koho je vyhláška platná: „Na toto 

osvědčení mají nárok němci, kteří trpěli pod nacistickým nebo fašistickým terrorem nebo čině 

se zúčastnili boje za osvobození republiky, zůstali věrni Československé republice a nikdy se 

neprovinili proti národu českému a slovenskému.“
483

 O rok později, tedy v roce 1946 se mění 

jejich formální stránka. Zatímco v prvním poválečném roce měl dokument úřední charakter, 

v roce 1946 se grafickým zpracováním přibližuje plakátu.
484

 Text je přehlednější, velká tučná 

písmena u textu „beztrestně do jednoho týdne“, upozorní čtenáře už z dálky, že jde o důležité 

upozornění.
 485

 Tato vyhláška nařizující odevzdání střelných zbraní, „jež si držitelé přivlastnili 

nezákonným způsobem v květnové revoluci“, byla vydána ONV v Broumově 20. srpna 1946 

v Broumově.
486

 

Vedle vyhlášek mohly být širší veřejnosti vystavovány i některé oběžníky a 

fonogramy, vypovídají o tom originály těchto dokumentů, z nichž některé mají na zadní 

straně červeně napsáno „Vystavit“. Prostřednictvím těchto dokumentů byli lidé obeznámeni 

mimo jiné s novými zákony republiky – Benešovými dekrety. Takto začínal oběžník o 

změnách ve výplatách v souvislosti s měnovou reformou
487

  na podzim 1945. „Ministerstvo 

financí stanovilo oběžníkem ze dne 26. října 1945, č. j. 57.444/45-III/1 k zajištění jednotného 

postupu při výplatách v nových platidlech a při úhradách na vázaný vklad příjemcův podle 

dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb. o obnovení československé 

měny, aby bylo postupováno podle těchto zásad: (…)“
488

 

O poválečném dění na Broumovsku je možné se dočíst rovněž ze zápisů schůzí OSK a 

rady ONV v Broumově. Tyto protokoly však byly určeny převážně k úřednickým účelům a 

nikoli pro širší veřejnost. 

Nejblíže Broumovu vycházel hned po 2. světové válce náchodský týdeník „Jiráskův 

kraj“. Poprvé vyšel již 14. května 1945 a hned první poválečné číslo přineslo článek 

„Broumovsko je opět naše“, který popisuje osvobození Broumova Rudou armádou.
489
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4.2 Poválečný osud německých tiskáren 

Největší broumovskou tiskárnou byla Ostböhmische Druckerei und Verlagsanstalt, 

která v Broumově do roku 1944 zajišťovala tisk nacionalistických novin Deutscher Bote.
490

 

Po 2. světové válce ji čekal osud v podobě konfiskace.
491

  

Výměr ONV Broumov ze dne 14. 6. 1946 „podle § 1 odst. 4 dekretu prezidenta 

republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb. o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech 

národní obnovy“ rozhodl o konfiskaci majetku tiskárny Ostböhmische Druckerei und 

Verlagsanstalt.
492

  Národní správou nad podnikem byl ONV V Broumově pověřen dne 26. 6. 

1946 ruční sazeč Ludvík Venclík z Velkých Petrovic
493

  „ (…), který jako svědomitý 

iniciativní pracovník byl po začlenění do národních podniků Východočeské tiskárny 

jmenován vedoucím provozu. Funkci vedoucího provozu vykonával ku spokojenosti podniku 

a jeho zásluhou došlo v tomto provozu ke specializaci tiskopisů pro tehdejší ministerstvo 

lehkého průmyslu.“
494

   

4. října 1946 byla radou ONV v Broumově na tiskárnu jednomyslně vyhlášena 

konfiskace.
495

 Na schůzi pléna ONV v Broumově ze dne 21. 11. 1947 byla „jednomyslně 

vzata na vědomí dohoda stran NF o rozdělení tiskáren tak, že firmu Dimter dostala strana 

lidová – Východočeskou tiskárnu pak strana komunistická.“
496

  

Východočeská tiskárna a nakladatelství v Broumově byla na základě vyhlášky 

ministerstva informací a osvěty č. 1647 ze dne 8. července 1950 začleněna do národního 

podniku Východočeské tiskárny se sídlem v Pardubicích.
497

 Jak je uvedeno v rukopisném 
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 Více o tiskárně v kapitole č. 1. 3 
491

 V dosud nezpracované agendě národní správy v ONV Broumov v SOkA Náchod nebyly příslušné spisy 
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1945–1947, kde jsou k dispozici velmi stručné informace. V SOkA Zámrsku je k tiskárně Ostböhmische 

Druckerei und Verlagsanstalt dochován v archivním fondu „Fond národní obnovy, oblastní úřadovna Trutnov 
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podobě je zde pak uchován dokument (bez uvedení data a autorství), který popisuje proces znárodnění tiskáren 

v Broumově.  
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 Foto dokumentu viz příloha č. 25 
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 SOkA Zámrsk, fond národní obnovy, oblastní úřadovna Trutnov (1922) 1945–1952“, ev. list NAD č. 642, 

inventář č. 8362, kart. č. 7 
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 SOkA Zámrsk, fond Východočeské tiskárny s. p. Pardubice 1949–1994, ev. list NAD č. 1582, inventář č. 954, 

kart. č. 16 
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 SOkA Náchod, fond ONV Broumov, Zápisy z jednání rady ONV 1945-1946, inv. č. 207, karton. č. 28, 
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 SOkA Náchod, fond ONV Broumov, Zápisy z jednání rady ONV od 1. 1. -31. 12. 1947, nesignováno  
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 SOkA Zámrsk, fond Východočeské tiskárny s. p. Pardubice 1949–1994, ev. list NAD č. 1582, inventář č. 954, 

kart. č. 18 
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dokumentu, v roce 1951 ze zdravotních důvodů Ludvík Venclík tiskárnu opouští a provozu se 

ujímá správce druhé broumovské tiskárny
498

 Ladislav Dítě. Ten po ujednání s Ústřední 

správou kin zde zprostředkoval tisk vstupenek.“
499

  

O Východočeské tiskárně a nakladatelství v Broumově pojednává úřední zpráva Josefa 

Brandejse z 11. 12. 1945. Informuje zde o „prvním výtisku české knihy v Broumově“. „Málo 

který čtenář si uvědomí, jakou práci museli čeští zaměstnanci v tiskárně vykonat, aby se jim 

podařilo toto dílo, co nocí pracovali na úpravě a přeměně liter německých na české“, popisuje 

práci broumovských tiskařů. K tématu tiskáren se vrací zprávou „Finanční situace některých 

tiskáren na okrese“
500

 . Z důvodu zvýšení cen za tisk byla finanční situace zoufalá.
501

 Ještě 

předtím, než se tiskárna začala specializovat na tisk vstupenek, tisknul se zde od září 1946 

„Metujský zpravodaj“ a od ledna 1947 pak i „Broumovský zpravodaj“.  

Další německou tiskárnou v Broumově byla  Dimter & spol.
502

 Fond Národní správy 

ONV Broumov dokumentuje konfiskační procesy tohoto podniku několika tiskopisy.
503

 Zápis 

o dřívějších vlastnících dokládá, že majiteli tiskárny byli od roku 1910 manželé Franz a Anna 

Dimterovi.
504

 Národním správcem tiskárny se stal 14. 6. 1945 ruční sazeč z Hronova Ladislav 

Dítě, který byl podle dochovaných dokumentů „odborníkem ve svém oboru.“
505

 V tu dobu 

měla tiskárna zaměstnaných 10 Němců a 7 Čechů, pokladní hotovost podniku činila 3.982 Kč, 

v Lidové bance Broumov měl podnik účet s částkou 46.740 korun, v Městské spořitelně 

22.159 korun a na Spořitelní knížce obnos 255.494 korun, celkové jmění tiskárny ke dni bylo 

vypočítáno národním správcem na necelých 560 000 korun. Po převzetí tiskárny vypracoval 

Ladislav Dítě rovněž majetkový inventář tiskárny.
506

  Podle oběžníku ze dne 9. září 1945 

měla tiskárna celkem 31 zaměstnanců, z toho 28 Čechů a 3 Němce.
507

  V roce 1946 tiskárna 

mění (překládá) jméno z německého „Erste Braunauer  Buchdruckerei, Buchbinderei u. 

Papierhandlung Dimter und Co.“ na „První broumovská knihtiskárna, knihařství a papírnictví 

Dimter a spol.“.
508

 V lednu 1947 podnik zasílá hlášení na ministerstvo průmyslu: „Tato 

tiskárna je po všech stránkách vedena dobře a jejím zastavením by vznikla velká nesnáz, 
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 Viz osudy tiskárny Dimter a spol. 
499
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 SOkA Náchod, fond ONV Broumov, Národní správa Dimter a spol. Broumov 1945–1948 (51), nesignováno 
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jelikož druhá tiskárna by nestačila všechny zakázky zpracovati a další jest otázka 

osídlovací.“
509

 V tiskopisu je dále uvedeno, že hlavním odběratelem tiskárny je ministerstvo 

informací, jemuž tiskne pro státní biografy 500 tisíc kusů vstupenek denně.
510

 ONV Broumov 

v závěru dokumentu žádá ministerstvo průmyslu, aby byla tiskárna ponechána v provozu. O 

produkci tiskárny svědčí i rukopisný dokument ze SOkA v Zámrsku. Podle něj byly v tiskárně 

Dimter a spol. tištěny zakázky pro odběratele z místa i okolí. „Později byly provozu 

přidělovány větší zakázky podnikem. Vedoucí tohoto provozu (Ladislav Dítě – pozn. aut.) 

projevil svoji iniciativu v tom, že tiskla se zde část vstupenek pro kina.“
511

. Tiskárna podle 

dochovaných úředních dokumentů fondu ONV Broumov, tiskla i vyhlášky a oběžníky.
512

 

Návrh na konfiskaci byl vypracován v březnu 1947: „Na základě stávajících nařízení o 

konfiskaci zabaveného nepřátelského majetku, předkládáme tímto návrh na konfiskaci První 

broumovské knihtiskárny, knihařství a papírnictví, Dimter a spol., Broumov II., třída Rudé 

armády 4.“
513

  K návrhu byly předloženy doplňující dokumenty jako výpis z pozemkové 

knihy, pozemnostní arch katastrálního úřadu v Broumově, výpis z obchodního rejstříku 

v Hradci Králové, východisková bilance ke dni 1. 7. 1945 a zápis o převzetí podniku ke 

stejnému datu.  Dle konfiskační vyhlášky Osídlovacího úřadu a Fondu národní obnovy byly 

podmínky ke konfiskaci firmy Dimter a spol. splněny 29. května 1947. Ve fondu ONV 

Broumov Národní správy je dochován dopis s hlavičkou Tiskařských a vydavatelských 

podniků Československé strany lidové, jenž byl adresovaný ONV v Broumově průmyslovému 

referentovi Hvězdovi: „Sdělujeme Vám tímto zdvořile, že na základě dohody členů Národní 

fronty ohledně konfiskátů na schůzi, konané dne 4. 10. 1947, bylo usneseno, dohodnuto a 

podepsáno, že tiskárna  Dimter v národní správě, Broumov, připadla Čsl. straně lidové, a to se 

všemi nemovitostmi a nařízením.“
514

 Plénum  ONV v Broumově vzalo toto nařízení na 

vědomí 21.11 1947.
515

  

V archivu je dochována rovněž zpráva z ministerstva vnitra adresovaná firmě  Dimter 

a spol., která informuje o zavedení komulativní národní správy. Ta byla zřízena podle 

vyhlášky ministerstva informací v dubnu 1948, aby se ujala řízení polygrafických podniků. 

Nad správou konkrétních podniků pak měli dohlížet zmocněnci, kterými mohli být i 
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dosavadní správci „vyhovují-li podmínkám“.
 516

 V případě tiskárny Dimter a spol. byli 

novými zmocněnci určeni František Papež, Bedřich Hampejz a František Dostál (všichni s 

trvalým bydlištěm v Praze – pozn. aut.). „Noví národní správci převezmou vedení firmy od 

dosavadního národního správce (…) ihned po doručení tohoto výměru. “
517

 Na konci listu 

byly podány důvody změny ve vedení tiskárny: „Zemský národní výbor zjistil, že v podniku 

je bezprostředně ohrožen plynulý chod výroby a hospodářského života.“
518

 O neuspokojivém 

chodu tiskárny se lze dočíst v rukopisně psaném dokumentu: „Tisk z tohoto provozu 

nevykazoval dobrou kvalitu, což lze přičíst značnou měrou sešlosti výstupního zařízení a 

sazečského materiálu.“
519

  O chodu tiskárny v nadcházejících letech vypovídají dokumenty 

z přelomu let 1950–1951. Československé závody polygrafické žádají v dopise o odevzdání 

nemovitostí, „které náš podnik (Východočeské tiskárny v Pardubicích – pozn. aut.) potřebuje 

pro svůj provoz v Broumově.“
520

  Načež dostávají odpověď 23. února 1951 v tom smyslu, že 

tiskárna Dimter  a spol. v Broumově nemá námitek proti odevzdání nemovitostí (jednalo se o 

tři stavební parcely zapsané vlastnictví manželů Dimterových – pozn. aut.).“
521

 

V roce 1952 proběhla likvidace firmy Dimter a spol.. Jak je uvedeno v rukopisném 

dokumentu, zařízení i zaměstnanci byli převedeni do provozu Východočeské tiskárny 

v Broumově.
522

  

Poslední známou tiskárnou na území Broumovska byla po roce 1945 knihtiskárna 

Josefa B. Lea. Oběžník ze září 1945 dokládá, že v tiskárně v tu dobu pracovali 3 Němci a 4 

Češi, podnik sídlil v Broumově v ulici Generála Svobody č. p. 18. O rok později byla tiskárna 

přesunuta do Teplic nad Metují, a to z důvodu, že byla přeřazena do kategorie A2.
523

 O této 

změně informoval „Metujský zpravodaj“: „Leova tiskárna v národní správě byla přemístěna 

z Broumova do Teplic nad Metují a zahájila již provoz. Tak získaly Teplice opět na 

přitažlivosti.“
524

 Konfiskační řízení na tiskárnu bylo vyhlášeno 25. září 1947. Konfiskační 

výměr ze dne 13. září 1947 dokládá, že národní správu vykonával Břetislav Ječmínek z Teplic 

nad Metují. 30. března 1948 byli tiskárně Zemským národním výborem přiděleni „noví“ 

národní správci, jednalo se o stejné osoby jako u předchozí tiskárny Dimter a spol.. Důvody 
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přiřazení nových zmocněnců se rovněž shodují: „V podniku je bezprostředně ohrožen plynulý 

chod výroby a hospodářského života.“
525

 V září 1949 bylo rozhodnuto, že knihtiskárna Josefa 

B. Lea bude v rámci znárodnění začleněna do národního polygrafického podniku 

v Pardubicích.
526
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4.3 První tištěná periodika na Broumovsku po 2. světové válce 

 

Prvním českým periodikem, které začalo na Broumovsku po skončení 2. světové války 

vycházet, byl měsíčník „Metujský zpravodaj“ s podtitulem „regionální časopis Broumovska“. 

Na tento měsíčník navázal v roce 1947 časopis „Broumovsko“. Oba dva časopisy se tiskly 

v Broumově, ale redakci měly v České Metuji.  

 

4.4 Metujský zpravodaj  

 

Vydavatelem a majitelem měsíčníku byla MRO
527

 v České Metuji, kde také v Domě 

osvěty sídlila redakce. Časopis vedl Jaroslav Pancíř
528

 společně s Arnoštem Kohlem
529

. Tisk 

zajišťovala Východočeská tiskárna v Broumově. Uzávěrku si redakce určila k dvacátému dni 

v měsíci. Tématika „Metujského zpravodaje“ se vztahovala k regionu Broumovsko, jeho 

historii a významným osobnostem této oblasti. 

Měsíčník byl vydáván od září do prosince roku 1946.  Redakce v posledním čísle 

Metujského zpravodaje čtenářům na podvalu titulní strany zveřejnila
530
: „UPOZORNĚNÍ 

ČTENÁŘŮM METUJSKÉHO ZPRAVODAJE“. Příští číslo (roč. 1947) vyjde již pod 

názvem „BROUMOVSKO“ a ve spoluvlastnictví národního výboru v Broumově.  - Stane se 

tedy náš časopis polooficiálním listem všech orgánů lidové správy na okrese.“
531

   

Nutno však podotknout, že „Metujský zpravodaj“ vycházel rovněž u příležitosti 

Národních pouti v České Metuji. „Metujský zpravodaj“ s podtitulem „Pouťové vydání“ vyšel 

již 9. června 1946. Pouťové vydání nemělo nic společného s charakterem výše zmiňovaného 
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regionálního časopisu, jelikož tematicky se vztahovalo jen na obec Českou Metuji a 

vycházelo jen k příležitosti Národní pouti. Také tisk nezřizovala Východočeská tiskárna v 

Broumově, nýbrž V. Rydlo a syn v Náchodě. 

 

 Úvodník prvního čísla pouťového vydání „Metujského zpravodaje“ se věnuje tématu 

osvobození sovětskými vojáky, kteří jsou zde vyobrazeni na fotografii. Redakce v úvodním 

článku připomíná, že je nutné o těchto událostech mluvit a psát, „poněvadž nesvobodni 

bychom třeba již nežili.“
532

 Jsou tu zaznamenány vzpomínky na příchod Rudé armády do 

České Metuje 9. května 1945: „Rusové se nás v prvé řadě ptali po germáncích, pak nám 

nasypali bonbónů a jeli dál…A jelo jich mnoho a jezdili celou noc…A druhý den opět.“
533

  

Ve druhém článku na titulní straně se píše o okolnostech okupace pohraničí České 

Metuje v letech 1938 a 1939. Rovněž je tu fotografie vyobrazující německé okupanty před 

hostincem U Plných.  Na další fotografii jsou Němci, když se zmocnili zdejší školy.
534

  

„Ve čtvrtek dne 13. října asi o 10. hod. dopol. zastavuje před školou německé vojenské 

auto s bílým praporkem a tlumočník oznamuje naší stráži, že v poledne bude obec zabrána 

německým vojskem. (…) Snad jen s morovou ranou se dá jejich příchod srovnávat, tak jsme 

byli tou událostí zdrceni“
535

 Němci ještě toho dne začali okupovat zdejší školu, strhali ze stěn 

české vlastenecké obrazy a přes zábradlí vyvěsili prapor s hákovým křížem.  

„Do školy vstupuje německý obrlajtnant a stroze oznamuje protestujícímu učiteli, že 

se škola zabavuje pro něm. vojenské velitelství a že se tu nikdy česky učit nebude. (…)“
536

  

Jak Klesl dál popisuje, o připojení České Metuje k Sudetům se dověděli zdejší občané 

z rozhlasu 17. listopadu 1938. O týden později do obce začaly znovu proudit skupiny 

nenáviděných okupantů, kteří do oken chalup prý vykřikovali: „Ein Reich, Ein Volk, Ein 

Führer, Sieg Heil!“
537

  

Pouťové vydání „Metujského zpravodaje“ mělo 12 stran a vydávala jej stejně jako 

měsíčník MRO v České Metuji s vedoucím redakce Arnoštem Kohlem. Z rubriky „Redakční 

pošta“ je možné vyvodit, že pouťové vydání získalo novou obšírnější podobu. Redakce doufá, 

že se nové vydání líbilo více než předchozí „cancálky“ a zároveň ke spolupráci vyzývá 
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čtenáře, „aby si zapisovali všechno zajímavé i nezajímavé, poněvadž za čas vyjde M. Z. opět 

a potom je už pozdě „bycha honit“.“
538

 

V nadcházejícím textu již bude pojednáváno o měsíčníku „Metujský zpravodaj“, který 

vycházel pro všechny obce broumovského okresu od září do prosince 1946. „Pouťovým 

číslům“ už nebude věnována pozornost (pozn – aut.) 

 

 4.4.1 Cíle měsíčníku 

 

První číslo vydávaného periodika většinou obsahuje redakční prohlášení, které 

čtenářům přibližuje, kam bude list svoji tématikou směřovat, jaký je jeho zamýšlený význam 

případně funkce. Ne jinak tomu je na titulní straně prvního čísla „Metujského zpravodaje“. Za 

celou redakci promlouvá v úvodníku Jaroslav Pancíř: „Mluvme o Broumovsku! Již dosavadní 

historikové Broumovského výběžku (…) nezapomínali ve svých dílech zdůrazniti, že náš 

výběžek od počátku své historie tvořil v sebe uzavřený celek a kultura, vzniklá uvnitř jeho 

hranic, byť pomyslných, měla své charakterové zvláštnosti.“
539

 Pancíř zde zmiňuje spojení 

s Prahou – myšleno s Břevnovem, vypichuje geografickou polohu a blízkost Kladska. Dále 

rekapituluje historii Broumovska, kterou ve velké míře ovlivnili Němci, kteří začali zdejší 

oblast kolonizovat již od 12. století. Připomíná jejich poválečný odsun a také nelehký úděl 

české menšiny: „Český člověk, jenž zde byl, resp. zbyl, musí zatím vynaložit všechnu energii 

na udržení pouhé existence a kulturně žil hodně jednostranně – řekl bych na okraji, 

preventivně.
540

  Dále vysvětluje význam vydávání listu právě v České Metuji, podle něj tato 

obec představuje jakýsi spojník mezi sudetským Broumovskem a nesudetským Polickem.  

„Jest nyní předním úkolem všech lidovýchovných a kulturních pracovníků, aby se 

intenzivně starali o harmonické sžití a prolínání, abychom na Broumovsku vychovali nový typ 

občana – hraničáře, který přes všechny těžkosti, vědom si právě svého významu, dovedl by ze 

sebe vytvořit bojovníka, bojujícího nejen pro povznesení své, ale i celého kolektiva.“
541

  

Právě motiv „hraničářství“
542

 se prolíná ve všech číslech měsíčníku. 
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 Dále vidí Pancíř budoucnost listu v tom, aby hraničáři znali dějiny svého domova, aby 

tvořili „tradici novou – všem společnou“, aby milovali svůj domov a zajímali se o jeho 

kulturní povznesení. Toho mají dosáhnout právě orientací na jedno duchovní středisko, čímž 

je myšlen právě „Metujský zpravodaj“.  

„Čest a dík prvním průkopníkům snahy o uvědomělou a cílevědomou výchovu 

k regionalismu“, uzavírá úvodník Pancíř.
 543

 

 

4.4.2 Formálně obsahová analýza „Metujského zpravodaje“ 

  

  Měsíčník vycházel o jedenácti stranách formátu A4 ve dvou sloupcích. Z toho jeden 

byl širší. V některých číslech byla desátá a jedenáctá strana členěna do třech sloupců. Titulní 

straně dominovala černobílá ilustrace s regionálním motivem, u prvního čísla se jedná o 

stolovou horu Ostaš, v prosincovém čísle se vyskytuje vánoční motiv. Nad ilustrací má své 

místo nenápadná hlavička. Titul: „Metujský zpravodaj“ s podtitulem psaným verzálkami: 

REGIONÁLNÍ ČASOPIS BROUMOVSKA je doplněn v pravém horním rohu údaji: měsíc, 

rok a cena výtisku, to vše je odděleno od středové ilustrace polootevřeným rámečkem. Pod 

obrázkem, který zabírá skoro polovinu úvodní stránky, následuje text redakce, který čtenáře 

seznamuje s posláním časopisu. Úvodník pokračuje na stranu druhou. Na titulní straně jsou 

napravo od úvodníku pod sebou dvě zprávy s tituly„Schůze MNV v Broumově“, „Broumov“, 

sloupek s kratšími zprávami z regionu pokračuje na druhou stranu. Zprávu „Schůze MNV 

v Broumově“ bychom mohli označit za kratší reportáž. Autor Arnošt Kohl totiž neinformuje 

stroze a věcně o průběhu konání schůze, v článku sděluje svoje dojmy, text díky tomu působí 

emotivně. „Když psací stroj je přidělen člověku, který jej nepotřebuje, když občan, kterému 

byl před půl rokem přidělen slušný domek, žádá nyní domek jiný, neb původní se mu přestal 

líbit… a tak dále. Opravdu jsou to dojmy nepříjemné!“
544

  

Druhá strana pak většinou přinášela hlavní události regionu, články osvětového 

charakteru, historické exkurze či texty přejaté z knih. V prvním čísle redakce věnovala 

pozornost knihkupci a autorovi pověstí Antonínu Krtičkovi – Polickému. U medailonku, v 

němž je mapována knihkupcova životní cesta a autorské počiny, je otisknut i jeho portrét. 

Podobně jako v úvodníku, i zde je hlavním motivem článku vlastenectví a kladný vztah 

k regionu. Sám autor medailonku vzpomíná, jak jej a ostatní děti Antonín Krtička – Polický 
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provázel po kraji a vyprávěl jim k jednotlivým místům pověsti. „Tímto ušlechtilým způsobem 

získával v nás nadšené obdivovatele a milovníky našeho rodného kraje (…)“, píše autor 

článku pod pseudonymem V. Š..
 545

  

V prvním čísle se na straně tři objevil článek o kultuře, v němž se píše o krizi 

ochotnického divadla“
546

. V textu jsou vysvětleny příčiny nízkého počtu činných 

ochotnických spolků, mezi které patří hlavně odchod členů do pohraničí a odchod starších 

členů ze souboru z rodinných a dalších důvodů. V tomto textu je zas patrný motiv 

kolektivismu. „Ten skrytý činovník: oponář, osvětlovač, inspice i ten sluha, neodnese-li 

potřebnou rekvizitu, zkrátka oni nevýznamní, udělají-li chybu, otřesou úspěchem hry.“
547

 

Na straně pět prvního čísla se čtenáři mohli dočíst o významné akci předávání dekretů. 

Reportáž byla doplněna o dvě fotografie
548
, na jedné z nich je předseda ONV v Broumově 

Oldřich Hnatowicz, který převzal dekrety od místopředsedy státního pozemkového fondu 

Josefa Smrkovského.
549

  

Velmi pravidelné byly příspěvky vztahující se k významným osobnostem regionu, 

nejvíce byl připomínán Alois Jirásek, o němž psal mimo jiné prof. Josef Pavlů, který čtivě 

popisoval Jiráskovo působení na Broumovsku. V článku jsou patrné narážky na česko – 

německé soužití: „Bylo zvykem, že čeští studenti sváděli s německými různé potyčky, a to ve 

škole i na ulici. Zvláště v Broumově byli Češi vždy napadáni. Tu byl Jirásek poprvé přinucen 

si zalhati. Při jedné srážce na polích u Křinic utrpěl na čele velkou odřeninu. Ve škole pak na 

dotaz, odkud to má, odpověděl, že upad na schodech.“
550

 V kontextu Jiráskova příběhu tu 

byla zmíněna i jazyková nesvoboda, co se týče užívání češtiny v dobách minulých.  

„Rodiče totiž rozhodli, že dají Aloise do „Němec“, aby se přiučil němčině, neboť 

tehdy každý, kdo chtěl studovati na střední škole, musel uměti německy.“
551

 

Zájemci o přírodu měli svoji pravidelnou rubriku „Naší přírodou“, kde se ve dvou 

kratších článcích popisovala zvířata nebo přírodní jevy v regionu.  

„Metujský zpravodaj“ aktivně udržoval komunikaci se čtenáři, a to v rubrikách od 10. 

do 12. strany. Pravidelně se v postranních sloupcích objevovaly rubriky „Čtenáři nám píší“, 

„Poradna zpravodaje“ a „Redakční pošta“, kde bylo místo na odpovědi čtenářům. „Časopis se 

mi velmi líbí jak obsahem, tak úpravou. (…) také vaše myšlenka historicky zachytit dobu 
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okupace je dobrá a provedena v pravý čas, dokud ještě žijí její pamětníci,“ napsal do rubriky 

pan V. Šmída z Prahy.
 552

 V následujícím čísle čtenář V. Šmída znovu přispívá do rubriky a 

vysvětluje, proč ho vydávání „Metujského zpravodaje“ těší. „List informuje nás, kteří jsme 

vzdáleni domova, o novinkách a potřebách našeho kraje a my i v cizím prostředí cítíme se 

v tu chvíli jako doma, v rodném domě.“
553

 

  Do „Poradny zpravodaje“ přicházely od čtenářů různé dotazy. Tento píše pod 

pseudonymem Mrška Jakolunt a jeho dotaz zněl: „Jest chov opic u nás rentabilní a nutný.“
554

 

Redakce odpověděla ve stejném odlehčeném duchu: „Na tuto otázku se nedalo odpověděti, 

dokud byly lihoviny přidělovány ve skrovném množství na lístky. Nyní, když je možné 

nakoupiti lihoviny volně skoro v neomezeném množství, můžeme odpovědět, že ano.“
555

  Zde 

je ukázka „Redakční pošty“, která prezentovala vyjádření redakce směřované ke čtenářům: 

„Věříme, že M. Z. (Metujský zpravodaj – pozn. aut.) stane se jim časem nepostradatelným 

společníkem. Konečně mohou rozhodnouti, co by pokládali za vhodné k zlepšení jeho obsahu 

i vnější úpravy.“
556

 V říjnovém čísle měla rubrika formu čtenářského dotazu a odpovědi 

redakce: „Dotaz: Kdo se může státi členem redakční rady? Odpověď: Každý, kdo činností 

přispěvovatele, propagátora neb jiným způsobem prokáže zájem o rozkvět Metujského 

zpravodaje.“
557

 Ať už by se jednalo o přispívání, propagaci nebo jiné způsoby. 

Čtenáři byli oslovováni také formou tučně psaných výzev, která se v měsíčníku 

občasně objevovala: „V hostincích, u holičů, v čekárnách, v každé veřejné místnosti žádejte 

Metujský zpravodaj!“
558

 nebo „Kdo chvíli stál – již stojí opodál. – Staňte se ještě dnes 

spolupracovníky Metujského zpravodaje!“
559

 Redakce propagovala zpravodaj také kratšími 

sděleními: „Toto číslo bylo posláno na přesné adresy do 77 obcí. Pošlete nám ihned adresy 

svých známých. Zašleme jim Metujský zpravodaj, aby byli stále a dobře informováni o svém 

rodném kraji.“
560

 Čtenáři měli díky „Metujskému zpravodaji“ také možnost zjistit, jak o 

broumovském regionu psaly celostátní deníky, a to v mini rubrice „Tisk o Broumovsku“. Pod 

zkratkou L. D. (Lidová demokracie – pozn. aut.) vyšla například zpráva z 12. září 1946 o 

transportu Židů z Polska, který bude veden přes Broumov do Náchoda.
561
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V části zvané „Tiskový fond“
562

 byli zveřejňováni sponzoři, kteří přispívali do 

tiskového fondu časopisu. Z výčtu jmen lze usoudit, že se v mnoha případech jednalo o 

jednotlivce, nikoliv jen o firmy. Přispívali jak podnikatelé, hoteliéři, řemeslníci, ale i dělníci. 

Další zajímavostí bylo, že přispěvovateli do tiskového fondu byly také osoby z daleka jako 

například z Ostravy, Prahy či z Kutné Hory.
563

 

Titulní strana druhého čísla se od ostatních liší. Otisk „Slavnostního vyhlášení 

dvouletého vládního programu“ z 28. 10. 1946 představuje, jaký směrem se bude země ubírat 

a vyzývá všechny k zapojení se „do mohutného díla národní obnovy.“
564

 Prostřednictvím 

textu okresní rada odborů dále podněcuje všechny pracující k „budovatelskému úsilí“ a 

„ušlechtilému soutěžení na svých pracovištích.“ Heslem doby se podle prohlášení stává: 

„Prací k blahobytu“.  

Na stránky měsíčníku se dostávaly rovněž statě úředníků. Předseda ONV v Broumově 

Oldřich Hnatowicz v říjnovém čísle uveřejnil článek „Národní výbory jako zbraň“
565
. Jedná se 

o jakýsi návod, jaký by měl být správný pracovník lidových orgánů a jak správně využívat 

národní výbory. Úřední rubriky měly název „Zprávy z ONV“ a „Z okresní rady osvětové“. I 

tyto rubriky měly osvětový charakter. Zveřejňovaly se tu platné zákony, některé části dekretů 

presidenta republiky apod. „Zprávy z ONV“ informovaly čtenáře o dění v jejich okrese, jaké 

byly schváleny vyhlášky, jaká byla vydána usnesení. Pro čtenáře nebyly tyto zprávy moc 

aktuální. Například v říjnovém čísle byla publikována usnesení srpnového pléna ONV.
566

  

Některé úřední zprávy jsou pro dnešního čtenáře kuriózní: „Usnesla se vydati opatření na 

potírání opilství pro okres broumovský a stíhati provinilce co nejpřísněji.“
567

 Organizační 

charakter měla rubrika „Sdělení místním radám osvětovým“. Jednotlivá sdělení tu byla 

členěna do odstavců podle písmen. Pod písmenem c) se ukrývalo toto oznámení: „Odebírejte 

a přispívejte do Metujského zpravodaje, regionálního časopisu Broumovska“.
568

 

Na stránkách „Metujského zpravodaje“ se objevují velká témata doznívající z konce 

války. Jak je již výše uvedeno, v Pouťovém vydání se čtenáři mohli dočíst o osvobozování 

České Metuje Rudou armádou. Prosincové poslední číslo měsíčníku přináší tematicky 

podobný článek. Arnoštem Kohlem jsou zde zachyceny výpovědi dvou pamětníků, kteří 

popsali atmosféru v osvobozované obci: „Na dveřích příbytků Čechů bylo napsáno křídou 
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nebo tužkou česky nebo azbukou slovo Čech, později byly příbytky označeny papírovými 

tabulkami s červeně tištěným česko – ruským textem.“
569

 Pamětníci dále popisují, jak na 

německých domech vlály bílé prapory, že došlo k vyřizování účtů a rodinným setkáním. Text 

doplňuje fotografie sovětských vojáků v kruhu místních občanů.
570

 

Odsun Němců zase autenticky popsal Oldřich Dvorský, u jehož textu nechybí 

fotografie
571

 zobrazující průvod koňských povozů, vedle nichž šli mnozí Němci pěšky. 

Z mnoha důvodů se jim ze země nechtělo. „Hledali kde jakého známého, aby jim osvědčil 

jejich loyálnost, která nikdy neexistovala (…). A můžeme jen potvrdit, že jestli se kdy dalo 

mluvit o soužití, nebylo takové soužití skoro již vůbec možné, když zde začal řvát Henlein 

(…) s hrůzou jsme večer uléhali s otázkou „Co bude zítra?“, popisuje hraničář 

problematickou symbiózu s Němci.
 572

 Dvorský ve svém prohlášení jasně dává najevo, že je 

pro odsunutí i tzv. antifašistů, kteří podle něj vždy budou „v první řadě Němci a pak teprve 

internacionalisti“.
573

  Zároveň však přiznává, že odsunem Němců ubudou i pracovní síly, 

v tom ale vidí krátkodobý problém a dodává: „Budeme pracovat všichni, každý více než dříve 

a tak dlouho, dokud se mezery nevyplní (…).“
574

 Samotný proces odsunu zhodnotil autor 

takto: „Odsun je prováděn organisovaně, lidsky. Napadla nás myšlenka, jak by asi jednali, 

kdyby vyhráli (myšleno Němci – pozn. aut.).“
575

  

Pravidelně se v časopise vyskytují tzv. „Drobné zprávy“, které přinášejí ve stručnosti 

události z jednotlivých obcí na Broumovsku. Nechyběly ani několikastránkové články 

popisující krásy Broumovska, které měly patrně vzbudit zájem návštěvníků o tento pohraniční 

kout. Svoji strukturou se podobaly textům v katalozích cestovních kanceláří. „A proto, vy 

všichni, přijďte k nám, my vás ujišťujeme, že se vám u nás bude líbit. Ne, nemusíte se obávat, 

že si nepřijdete na své. Příjemné ubytování a dobré stravování v pěkně zařízených hotelích 

doplní vaši duševní pohodu.“ 
576

 Na své si v Teplicích nad Metují přijdou nejen turisti, ale 

podle článku i horolezci, plavci, rybáři, znalci přírody, milovníci kultury, historie a dokonce i 

fotbalu. O Teplicích nad Metují se píše i v následující reportáži, která mapuje „Den 

pracujícího lidu“ z 21. července 1946. V rámci slavnosti byla rovněž odhalena pamětní deska 

„Dík Rudé armádě“. Akce byla zajímavá tím, že se jí zúčastnil tehdejší ministr ochrany práce 

a sociální péče Dr. Zdeněk Nejedlý. Stojícího na tribuně před hotelem Koruna ho zde 
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vyobrazuje fotografie. „Náš obdiv patřil vám, ženy a děvčata práce, za vaši vytrvalost státi po 

celou dobu slavnosti pevně jako jedle v bílých halenkách, v červených šátečkách na hlavě, na 

nichž nezůstala ani nit suchou.“
577

 

Měsíčník se věnoval také kulturním tématům. Pravidelné kulturní rubriky vycházely 

většinou na poslední dvanácté straně. Rubrika „O nových knihách“ přinášela novinky 

z knižního světa. V listopadu 1946 byla čtenářům doporučena kniha výňatků z řečí presidenta 

Edvarda Beneše pod názvem  „E. B. národu“. „Tato knížka by se měla dostati do každé 

rodiny a státi se skutečnou novodobou biblí svobodného národa.“
578

  Na stejné straně 

vycházela pravidelně rubrika „Kulturní kalendář“, která informovala o výstavách, divadelních 

a dalších představeních. Text pod pozvánkami avizoval, že všechny akce jsou v organizaci 

ORO v rámci akce „Umění všem“.
579

  

O divadle pojednával sloupec „Hlídka divadelních ochotníků“. Reportáž ze zákulisí 

divadelních amatérů sepsal autor V. Š.. Vzpomíná zde na výjezd ochotníků z Police nad 

Metují na Moravu. „Pak si nás již milý hostitel vezl až domů, kde již byla připravena přímo 

knížecí hostina v poměru k bídě okupační doby. Upřímné přivítání pana řídícího a pana 

kaplana bylo nám milé.“
580

 

Kulturní témata dostávala prostor ale v rámci celého časopisu, a to v postranních 

užších sloupcích. Jednalo se většinou o hodnocení kulturních akcí. Například o výstavě malíře 

Joži Boka pojednávalo prosincové číslo: „Ba naopak se ukázalo, že náš lid po dobrém umění 

touží. Jde jen o to, aby se vzbudil zájem,“ tak zněl pozitivní ohlas na Bokovu výstavu.
 581

  

Stejně tak se psalo o večeru českého melodramatu. „Stalo se po prvé v životě našeho města od 

počátků osídlení, aby kulturní večer byl navštíven 300 posluchači.
582

  

 Poslední stránka „Metujského zpravodaje“ patřila zájmovým rubrikám. Objevovala se 

„Sokolská hlídka“, „Hlídka SČM“, „Hasičská hlídka“ či „Družstevní hlídka“. Z listopadové 

„Družstevní hlídky“ se dozvídáme, že v důsledku rozšíření mlékařského průmyslu na celé 

Broumovsko dochází k novému přejmenování podniku: z „Policko – náchodského družstva“ 

na „ Lakta – Mléko průmysl kladského pomezí“. V dalším odstavci je zveřejněno, že pro lepší 

chod podniku bude zřízena „Kniha přání a stížností“ a každého čtvrt roku budou vydávány 

„Informační zprávy“ o činnosti mlékařského družstva.
583

 Na téže straně vyšla i obsáhlá 
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tabulka výsledků soutěže v dodávkách mléka za měsíce červenec, srpen a září roku 1947.
 584

 

Tabulku doplňuje kratší článek „O mlékařském družstvu v číslech“, který shrnuje uvedené 

údaje.
585

 

 „Sokolská hlídka“ v říjnovém čísle mapuje historii a současnost TJ Sokol 

v Broumově. „Dnes stojí jednota v plných přípravách na XI. Všesokolský slet (…) Voláme 

veškerou mládež, staré i mladé, do tělocvičny. Přijďte všichni a přijďte ihned!“
586

 

Listopadové číslo přináší na poslední straně obsáhlou tabulku výsledků soutěže v dodávkách 

mléka za měsíce červenec, srpen a září roku 1947.
 587

 Tabulku doplňuje kratší článek „O 

mlékařském družstvu v číslech,“ který shrnuje uvedené údaje.
588

 

Poslední prosincové číslo obsahuje téměř pětistránkovou stať o pohlavních 

chorobách
589
. Zatím nebylo žádnému jinému tématu v rámci vydávání „Metujského 

zpravodaje“ věnováno tolik prostoru. Širokou osvětu vysvětluje pravděpodobně fakt, soudě 

podle tvrzení MUDr. Červeného, že nastala doba „epidemického rozšíření pohlavních 

chorob“. Odborná stať se dělí na dvě části. V první je vyložena JUDr. Stanislavem Hájkem 

právní norma podle zákona o potírání pohlavních nemocí, v druhé části se detailního popisu 

jednotlivých pohlavních nemocí ujímá MUDr. O. Červený. Za nejrozšířenější nemoc označuje 

kapavku, na druhém místě příjici, nemoc známou pod názvem syfilis. Na konci článku doktor 

Červený zdůrazňuje nejen zdravotní, ale i sociální rizika pohlavních nemocí: „Jak jest zřejmo, 

nejsou pohlavní choroby jen tak nevinnými chorobami, jak různí jedinci prohlašují, jmenujíce 

na př. kapavku dětskou nemocí. V mnoha případech jedinci onemocnělí pohlavní chorobou 

dostávají se nakonec na obtíž ostatní společnosti lidské, jelikož se stávají práce neschopnými. 

Rovněž tak děti, zplozené rodiči, kteří trpěli příjicí, jsou obyčejně v pozdějším věku odkázány 

na zařízení sociální.“
590

 

Inzerce ještě nebyla rozšířena na více jak jednu stranu čísla. Obvykle byl tisknut jeden 

až dva inzeráty pod sebou v podvalu poslední strany. V posledním čísle byla například 

inzerována restaurace Na Střelnici
591

 a obchod pana Kalendy s hračkami, deštníky, a 

soustružnické výrobky“.
592
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Dnes již neobvyklý novinový prvek představují kratší výroky známých osobností 

objevující se nepravidelně v horních rozích listu. Bylo možné zaznamenávat výroky Zdeňka 

Fierlingera. V posledním čísle se objevil výrok představitele socialistického realismu Maxima 

Gorkého: „Musíme si vzpomenout, že socialismus jest vědecká pravda, že nás k němu vede 

všechna historie socialistického vývoje, musíme být pevně přesvědčeni o tom, že se 

uskuteční, a toto přesvědčení nám dá klid.“
593

 

Neobvyklou grafickou úpravu měla výzva v říjnovém čísle na podvalu třetí strany. 

Výrazný tučný titulek „Národní směna ve prospěch školství“ přitáhne čtenářovu pozornost. 

Agitační text pojednává o finanční sbírce ve prospěch školství, která je organizována místními 

národními výbory ve spolupráci s Místním výborem koordinačním a Místní radou osvětovou. 

„Živnostníci, zemědělci, úředníci, veřejní a státní zaměstnanci a soukromníci se zapojí do 

akce tím způsobem, že dobrovolně odevzdají pro tentýž účel jednu třicetinu svého čistého 

měsíčního výdělku (příjmu).“
594

 Text je zakončen výrazným heslem „Vše pro zdar a splnění 

dvouletého plánu.“
595

 

Součástí časopisu byl i „Kronikářský koutek“, který měl své místo na poslední 

dvanácté straně listu. Právě kronikáři přijali vydávání „Metujského zpravodaje“ s nadšením, 

jelikož pro ně představoval přínosný zdroj pro mapování historie okresu a zároveň pro ně byl 

rádcem v jejich činnosti a místem, „kde bychom si vzájemně sdělovali naše poznatky a 

zkušenosti a uveřejňovali iniciativní náměty ke zdárnému vedení obecních pamětních 

knih.“
596
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4.5. Broumovsko 

 

První číslo měsíčníku „Broumovsko“ vyšlo 31. 1. 1947 s podtitulem „Oficielní orgán 

Okresního Národního výboru v Broumově“. Od sedmého čísla prvního ročníku vychází 

s podnázvem „Regionální časopis povodí Metuje a Stěnavy“, a to v měsíční periodicitě. 

Svým osvětovým zaměřením a vlastivědnou tématikou navázal časopis „Broumovsko“ 

na již zaniklý „Metujský zpravodaj“.  

 Majitelem a vydavatelem listu byla ORO v Broumově a MRO v České Metuji.  Již 

v prosinci 1946 (ještě za vydávání předchozího „Metujského zpravodaje“) o spoluvlastnictví 

časopisu jednala rada ONV v Broumově: „Usneseno jednomyslně doporučiti plénu ke 

schválení převzetí měsíčníku „Metujský zpravodaj“ a státi se majitelem s místní radou 

osvětovou v České Metuji.“
597

 Na schůzi rady ONV z 27. prosince 1946 padlo toto rozhodnutí 

s první zmínkou o časopise „Broumovsko“: „Byl jednomyslně vzat na vědomí pamětní zápis 

o účasti okresního národního výboru na časopise Broumovsko (…).“
598

  

„Broumovsko“ tiskla Východočeská tiskárna v Broumově. Expedici časopisu od 5. 

března 1947 zajišťoval bezpečnostní referát ONV.
599

 V listopadu 1947 byla na schůzi ONV 

předložena výzva, určená všem „listům politických stran i krajinským listům, aby se 

vystříhaly takového způsobu psaní v tisku, ježto nepřispívá k dobrému poměru mezi stranami 

N. F. (Národní fronty – pozn. aut.)“
600

 

Redakce byla pod vedením Josefa Pancíře a Arnošta Kohla. Dále do časopisu přispíval 

knihovnický inspektor Josef Vašíček, tajemník ORO Bohuslav Vaňura, osvětoví inspektoři 

Karel Šimon a Vladimír Hindrák. Právě ten vzpomíná na redakční činnost: „Situace časopisu 

nebyla nijak růžová. Mnozí odběratelé dlužili předplatné i za minulé dva ročníky.“
601

 Jak 

uvádí, v časopise publikovali i lidé mimo redakci, ale stálí přispěvovatelé chyběli. Podle něj 

se časopis potýkal s finančními problémy: „Přemýšleli jsme, zda má časopis dále vycházet, 

neboť byly obavy z dalšího zadlužení.“
602

 Zato mile vzpomíná na jednoho z hlavních 

redaktorů Arnošta Kohla. Ten byl podle něj nejpilnějším přispěvovatelem, ba co víc, sám 
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noviny dokonce prodával.
603

 Dále Hindrák oceňuje práci kronikáře Antonína Matouše a 

řídícího učitele Bohumila Kašpara, oba dva z Machova. Čtenáři podle Hindráka měli rádi 

povídky řídícího učitele z Hlavňova Rudolfa Provazníka, příspěvky polického archiváře Karla 

Beila, články včelaře Josefa Moravce a dalších. Oblíbení byli i vzdálení přispěvovatelé jako 

například pražský historik Dr. Stanislav Brandejs.
604

 V jeho vzpomínkách nechybí ani výčet 

výtvarníků, kteří do časopisu přispívali, přičemž dodává, že nikdo z přispěvovatelů ani 

výtvarníků nebyl honorován a veškerá práce byla dobrovolná. 

 Roční předplatné stálo 54 Kčs, samostatné číslo 4 Kčs. Časopis čítal dvanáct stran, od 

druhého čísla druhého ročníku
605

 vychází o osmi stranách až do posledního čísla v roce 1949. 

Některá čísla byla vydána zdvojeně, jednalo se většinou o prázdninové měsíce. Rozšířené 

číslo mělo dvacet stran a stálo 8 Kčs. Měsíčník bylo možné odebírat prostřednictvím 

předplatného. „Odběratelem se stává, kdo o zaslání „Broumovska“ písemně požádá, nebo kdo 

si ponechá I. číslo.“
606

 Redakce předplatitele přímo vyzývala: „Kdo chce být ušetřen přímých 

materiálních ztrát z neinformovanosti, musí časopis „Broumovsko“ odebírat, číst a 

uschovávat.“
607

 

Měsíčník „Broumovsko“ vycházel po tři roky. Na konci roku 1949 bylo jeho vydávání 

zastaveno. Redakce to nenesla lhostejně, což dokazuje článek oznamující konec listu: 

„Uvědomujeme si, že zánikem „Broumovska“, kterému jsme věnovali všechny své volné 

chvíle, ztrácíme možnost publikovat vše to, co tvořilo historii, přítomnost i budoucnost 

okresu. A neprávem zaniká „Broumovsko“, měsíčník hodnocený v řadě regionálního tisku 

místy nejvyššími velmi příznivě.“
608

 Soudě podle reakce Arnošta Kohla je patrné, že časopis 

zaniká nedobrovolně. Podle něj přichází broumovský okres o jediného „hlasatele regionálních 

snah.“
609

 Kohl píše, že už tu nebude nikdo, kdo by veřejně připomínal nelehkou minulost 

tohoto kraje a boje o jeho pohraničí.  
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 Přestože ve svých vzpomínkách komentuje konec vydávání listu Vladimír 

Hindrák s lítostí, zároveň připouští a vysvětluje příčiny zániku vlastivědných časopisů 

obecně: „Vedle nedostatku papíru byla úroveň těchto časopisů (vlastivědných – pozn. autora) 

velmi různorodá a v jejich redakčních radách nebyla tehdy záruka pevného, ideově 

vyhraněného vedení podobného časopisu.“
610

 

Pro redakci bylo těžké se s koncem časopisu smířit, připomíná osvětový inspektor a 

dále vysvětluje důvody zániku časopisu. „Zcela zákonitě byl vlastivědný časopis nahrazen 

vesnickými novinami, vždyť šlo a jde i dnes o řešení základní otázky na vesnici – družstevní 

velkovýroby.“
611

 

 

4.5.1 Cíle měsíčníku  

 

Cíle vyjadřuje šéfredaktor Josef Pancíř na druhé straně prvního čísla. V úvodníku píše, 

že by se měl podobat předchozímu „Metujskému zpravodaji“, a to hlavně ve vlastivědném 

stylu, „Hlavním úkolem našeho listu zůstává nadále povinnost seznámiti čtenářskou obec 

s dějinami domova a poukázati na děje, které byly úhelnými kameny historické stavby a na 

příčinnou souvislost lokální historie s dějinami země a státu.“
612

 Redaktor připomíná 

rozšířenou úlohu redakce v souvislosti s plněním dvouletého plánu a v této souvislosti 

ujasňuje i změnu ve vlastnictví listu. Spolumajitelem se od 1. ledna 1947 stává ORO – 

kulturní referát ONV, díky kterému se částečně mění obsahová stránka časopisu oproti 

„Metujskému zpravodaji“. V jakém smyslu, to je zřejmé v popisu čtyř bodů hlavních funkcí 

měsíčníku.
613

 Podle nich má list informovat o činnosti ONV, a to hlavně tím, že budou 

v měsíčníku vycházet vyhlášky, nařízení a další dokumenty. Dále má měsíčník podpořit 

samosprávu „v duchu nové lidové správy“, a to v podobě „instruktivních úvah referentů 

ONV“. Dle třetího bodu má časopis vychovávat čtenáře k regionalismu a svými články 

podpořit zdejší turistiku a podnikání v oblasti průmyslu a zemědělství. Měsíčník se má mimo 

jiné „starati se o zábavu a poučení obyvatelů okresu a působiti k hmotnému povznesení 

důležité a exponované výspy našeho okresu.“
614
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Rada ONV se zasloužila o to, aby měsíčník povinně odebíraly „národní výbory, ústavy 

a školy, živnostníci a podnikatelé“
615

. 

 Měsíčník měl být pro ně být rádcem a vychovatelem. „Ano, vychovat nového občana 

– hraničáře!“, připomíná Jaroslav Pancíř jeden z dalších cílů měsíčníku. Správný občan 

hraničář má podle něj mít zájem o historii regionu a mít správnou pracovní morálku, kterou se 

na stránkách časopisu bude redakce pravidelně zaobírat. V této souvislosti Pancíř předesílá 

hodnocení pracovníků, která se v časopisu rovněž budou objevovat. 

„Nové úkoly si nadiktovaly, aby se časopis postavil na širší základnu a sloužil opravdu 

celému okresu a lidové správě – všem národním výborům“, shrnuje Pancíř hlavní úlohu 

listu.
616

 

Deset let od zániku časopisu hodnotí úlohu listu jeho tehdejší dopisovatel Vladimír 

Hindrák. Podle něj cíle, jež byly vytyčeny Jaroslav Pancířem, byly částečně plněny. Vytýká 

ale měsíčníku nepevnou ideologickou linii. „Kromě postranních sloupků s běžnými 

aktualitami, měla většina hlavních článků historicky popisný charakter, nebo se obírala 

společensky netečnými přírodovědnými, geologickými, geografickými, jazykozpytnými a 

podobnými otázkami.“
617

 Toto zaměření přičítá i „jiné“ době, jelikož těsně po válce se řešila 

témata vlastenecká, hraničářská a regionální. „Časopis otiskl to, co přinesla pošta na redakční 

stůl a zbylo často jen na redaktorovi, aby obsah čísla doplnil vyžádaným úvodníkem či 

aktualitami“, popisuje údajnou redakční praxi Hindrák.
 618

  Přes všechny výtky redaktor na 

vydávání vzpomíná v dobrém a posílá všem spolupracovníkům poděkování a pozdrav.
619

 

 

4.5.2 Formálně obsahová analýza „Broumovska“ 

 

Časopis „Broumovsko“ vycházel po celou dobu ve formátu A4. Titulní straně vévodila 

kresba nebo fotografie s regionální tématikou. První dva ročníky měly na titulní straně vedle 

názvu otištěnou mapku regionu Broumovska. První číslo bylo ojedinělé v tom, že na titulní 

straně pod ilustrací nebyl článek, ale báseň. Verše Rudolfa Provazníka oslavovaly krásy 

broumovské krajiny. Text byl doplněn o fotografii kaple na Hvězdě v Broumovských stěnách, 

která je pro tamější obyvatele jakýmsi spojujícím symbolem mezi Broumovskem a 
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Polickem.
620

 Neobvyklá byla též prosincová titulka roku 1947. Na hlavní straně byla otištěna 

vánoční koleda „Pochválen buď“ ve staročeštině. Obrazová příloha znázorňovala 

pravděpodobně originální list, na kterém byla původní koleda v roce 1812 otištěna. Tato 

koleda pochází z pohraničí východních Čech, přesněji z Krkonoš, právě zde je možné 

naleznout symboliku, proč byla právě vydána na titulní straně „Broumovska“.  Na druhé 

straně o koledě pojednává článek, v jehož konci promlouvá redakce ke čtenářům:  

„A my ve svém předvánočním rozjímání přicházíme ještě s další koledou. Přes 

všechny těžkosti a nedostatky se nám podařilo dokončit první ročník našeho vlastivědného 

časopisu.“
621

 Redakce dodatečně děkuje členům expedice a administrace, kteří pro časopis 

pracují bez odměny ve svém volném čase. Poděkování je vyjádřeno rovněž přispěvovatelům a 

odběratelům. Redakce na tomto místě předesílá, jakým směrem by se měl měsíčník ubírat 

v jeho druhém ročníku: „BROUMOVSKO dostane nový šat – vkusnou obálku, na jejíž titulní 

stránce bude vždy hodnotná obrazová reprodukce
622
, ostatní strany obálky budou pro inserci a 

redakční sdělení.“
623

 Podle redakce tak bude naplno využita textová část a čtenáři budou mít 

možnost si nechat celý ročník svázat. 

Běžně titulní strana otevírala hlavní téma, jednalo se buď o úřední texty, nebo články 

vztahující se k významným osobnostem regionu a historii. V prvním ročníku se jednalo 

například o události šestistého výročí založení města Broumova
624
, na titulní stranu se dostal i 

článek „Řeka Stěnava a její přítoky z hlediska názvoslovného“
625
, prostor na hlavní straně byl 

věnován také významným osobnostem regionu. Historik Stanislav Brandejs píše o Jiráskově 

povídce „Černé legie v Čechách“
626

, v dalším čísle pokračuje článkem „Alois Jirásek a 

Broumovsko“
627
. Ve třech číslech časopisu se historik Stanislav Brandejs zabývá osobností 

evangelíka Jiřího Vostrého – Žitavce
628
. Na tuto postavu z románu Temno ho upozornil sám 

Alois Jirásek, když s ním konzultoval svoji diplomovou práci.
629

  Život hlavňovského rodáka 
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Jiřího Vostrého – Žitavce je zde popisovaný tak důkladně, že na to nestačí ani tři strany 

jednoho čísla a článek měl své pokračování v dalším čísle.
 630

 

 Alois Jirásek byl propagovaným umělcem i v novém komunistickém režimu. Pod 

článkem „Alois Jirásek a Broumovsko“ byl otisknut citát prezidenta Klementa Gottwalda: „V 

tradicích Tábora a národního osvobození budujeme náš nový lidový stát. A právě proto se 

hlásíme k Jiráskovi.“
631

  Na stejné straně vyšlo oznámení, že na základě výzvy Klementa 

Gottwalda byl založen Jiráskův fond, díky němuž by mělo vzniknout Jiráskovo muzeum. Do 

tohoto fondu se zapojila celá republika včetně Broumovska, které na fond vybralo necelých 

80 000 Kč.“
632

 

Titulní stranu si zasloužila i významná výročí. „Otvírákem“ byl například článek 

„1848“ popisující tento revoluční rok v Evropě 
633
. Na hlavní straně vyšla také zajímavá 

reportáž
634

 „28. říjen na Broumovsku“ uveřejněná k výročí vzniku Československa. Text byl 

převzat ze sborníku „Od kladského pomezí“ a napsal jej Václav Illich
635
. Pod Illichovým 

článkem byl otisknut  redakční dovětek. „Tož tak proběhl státní převrat na Broumovsku v r. 

1918. A pak prošlo dvacet let I. republiky a Němci nezměnili své smýšlení a svůj poměr 

k mladé republice.“
636

 Dále je citován úryvek z ročenky „Das Jahrbuch der Heimat 1940“, 

kde Hugo Scholz popisoval přehlídku Henleinovců v Broumově 8. října 1938. Na Scholzův 

výrok, že Velkoněmecká říše je připravena za každých podmínek ochránit českou vlast, 

reaguje redakce slovy: „Už i tato troufalá slova jsou pouhá minulost!“
637

  

 Československá politika se na hlavní stranu nedostávala, o prezidentech a politicích 

se psalo v případě úmrtí nebo výročí. Deset let od úmrtí T. G. Masaryka připomnělo 

„Broumovsko“ na titulní straně básní a tklivým textem, v němž se prolnulo také téma 2. 

světové války.
 638

  „Deset let proteklo řečištěm kalu, nezměrné bídy a nevýslovného lidského 

strádání, jaké kdy lidstvo ve svých pohnutých dějinách prožívalo (…) A tehdy za falešného 

jásotu polnic, v denní lopotě, v nočním tichu věznic, před branami kremačních pecí i na 

frontách všech světových bojišť bděl nad tebou, český člověče, Jeho Duch.“
639

 Výročí 
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narozenin prezidenta Edvarda Beneše bylo připomenuto na hlavní straně básní Oldřicha 

Hnatowicze s příznačným názvem „Kde domov můj“. V čele titulní strany byla ilustrovaná 

podobizna prezidenta. Podle poznámky byla báseň napsána „ve věznici Rottenburg, pod 

dojmem zprávy o vyhlazení Lidic.“
640

 Na druhé straně téhož čísla byla zveřejněna část 

projevu ze smuteční tryzny v Lidicích prezidenta Edvarda Beneše z května 1945. Hlavní 

myšlenku prezidentova projevu vystihuje tento výrok: „ (…) jedním slovem převážná většina 

německého lidu až do poslední chvíle před konečným pádem tohoto ničemného systému jej 

mlčky trpěla anebo přímo s ním souhlasila, jen když to pomůže dosáhnout kýženého cíle: 

vítězství ve válce.“
641

  

Téma útrap ze strany Německé říše bylo stále živé i v jiných číslech „Broumovska“. 

Například v článku „Almanach města Broumova“: „Češi po dosažení samostatnosti potkávali 

se neustále s odporem Němců, kteří již od roku 1919 stávali se fanatickými stoupenci 

německé nacionálně sociální strany a toužili se dostat do říše, kam se také 1. 10. 1938 

dostali.“
642

 Takto je v Almanachu popisováno, co se dělo na Broumovsku po vyhlášení 

Mnichovské dohody: „Mnichovský diktát způsobil, že u nás dán byl 1. 10. 1938 rozkaz, aby 

české úřady vyklidily Broumov (…) Dne 8. 10. trvale opustili Broumov. Současně vtrhlo 

německé vojsko od Otovic do Broumova. Nastala okupace Broumovska, česká menšina byla 

vyhnána.“
643

 

 „Dále jsou ve zkratce připomenuty hlavní dějinné události až do současnosti – roku 

1949, a to v ryze budovatelském duchu. „Továrny stávají se továrnami znárodněnými, 

vyhovující pracujícímu lidu českému, který musel po strašné válce začnout znova, což nebylo 

maličkostí.“
644

 

O měsíc později byl na stejné straně otisknut Benešův předchůdce T. G. Masaryk, 

respektive úryvek z „Hovorů s T. G. M.“ od Karla Čapka.
645

  

O významných událostech současnosti se téměř nepsalo. Na stránkách Broumovska by 

si čtenář nepřečetl, že v únoru 1948 převzali komunisté v Československu moc, že v červnu 

téhož roku se stal prezidentem Klement Gottwald, že se například zřítilo letadlo 

s československou hokejovou reprezentací. List se držel regionálních témat, případně 

reagoval na úmrtí státníků. O Únoru 1948 se psalo až zpětně v souvislosti „oslav únorového 

vítězství“. „V předvečer 1. výročí únorových událostí konal se 24. února ve škole veřejný 
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poslech generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského. Po projevu promluvil o únorových 

událostech s. Němeček.“
646

 A těmito slovy ukončil oslavy ve Stárkově předseda místního 

výboru Oldřich Rak: „Děkuji Klementu Gottwaldovi, jeho vládě a všem, kdož se zasloužili o 

pracující lid. Po zahrání „Písně práce“ schůze ukončena.“
647

  

Častými tématy byly svátky. Pravidelně byly mapovány oslavy 1. května, jako tomu 

bylo v v článku: „1. Máj roku 1948“. Text v sobě obsahuje reportážní prvky: „Okolo sedí 

malá děvčátka a chlapci v pestrých národních krojích. Mají veselé tvářičky, smějí se, radují 

se.“ Popis událostí je přehnaně pozitivní, tento jev byl příznačný pro tehdejší kulturu v duchu 

socialistického realismu. Z velké části se jedná o text ideologicky orientovaný, proklamující 

lepší budoucnost. „Zde vidíš, že pravda a spravedlnost našla svou cestu. Už nikdy nebude 

hladových a o pomoc volajících, už nikdy nebude v této zemi vykořisťovaných.“
648

  Nechybí 

ani ironická narážka na tzv. Západ: „Tož milý přítelíčku ze západu, přijď se podívat na 

svobodný lid, přijď se podívat na jeho velikost, lásku a elán.“
649

 Co se týče průběhu akce, 

město bylo podle článku zaplněno alegorickými vozy, transparenty, v oknech visely červeno 

modro bílé prapory s „našimi“ a „slovanskými“ státníky. Hrály se pochodové písně, přijela 

hornická delegace z Polska. „Na prvního máje si podávají ruce Čech s Polákem, bratři dnes 

sjednoceni a bojující za stejné ideály.“ 
650

 V čele náměstí stála tribuna, za níž visel na bílém 

plátně obraz prezidenta Klementa Gottwalda. Průvod lidí se hromadně sešel na náměstí, aby 

mohl vyslechnout státní hymnu.  

V dubnu 1948 bylo na hlavní stránce oznámeno úmrtí Jana Masaryka
651
. Příčina smrti 

se tu nezmiňuje, svoji formou šlo spíše než o zprávu o strohé oznámení. „Nuže, zakryjte květy 

zem, v níž spočívá tělo milovaného Jana! Postůjme s tichým smutkem v srdci, nechme 

kanouti slzy po tvářích, ale nikdy, nikdy nezapomeňme“, píše v posledním odstavci polická 

žákyně Libuše Jiroutová.
 652

   

To nebylo poslední smuteční oznámení roku 1948. V říjnu se na titulní stránce redakce 

loučí s prezidentem Edvardem Benešem, opět ve stručnosti. Takovéto události byla věnována 
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jen polovina strany, druhou polovinu vyplnil článek „České děti v Polsku“
653

. Místo 

nekrologu byla vydána jen čtyřveršová smuteční báseň.
654

 Zato o dva měsíce později vyšel na 

titulní straně „Broumovska“ obsáhlý medailon, který oslavuje nového prezidenta Klementa 

Gottwalda a mapuje jeho životní cestu. Autor článku osvětový inspektor Karel Šimon zde 

vykresluje Klementa Gottwalda jako neohroženého hrdinu, naději pro novou budoucnost: „A 

jakým mistrným vůdcem je v těchto chvílích, kdy zachraňuje pracující a jejich práva a kdy 

zaručuje už jednou pro vždy jasnou cestu k novým zítřkům, cestu k socialismu bez prolití 

krve.“
655

 

Zprávy ze zahraničí a politizující články se v Broumovsku téměř nevyskytovaly, 

výjimku představuje článek „Mír je ohrožen“, jenž pojednává o válečné situaci ve světě, 

známé dnes pod pojmem „studená válka“. V textu je patrná autorova náklonnost k SSSR a 

odklonění od „Západu“ zastupovaného Spojenými státy americkými:  

„Svět je prostě rozdělen. Na jedné straně vzniká nová velká budoucnost lidstva 

v prvním socialistickém státu světa, Sovětském svazu, a zemích lidové demokracie, na straně 

druhé se mocenské skupiny jednotlivců snaží zachránit svět pro sebe, svět a lidi v něm, na něž 

je třeba nazírat nikoliv jako na nositele vlastní lidové moci, nýbrž naopak, jako na objekt 

vykořisťování a sociálního útlaku, jak tomu bylo v minulosti.“
656

 V tom vidí autor článku 

největší ohrožení světového míru. Zdeněk Skyba
657

 se zde neostýchá přirovnat politiku 

Spojených států amerických k Hitlerovi a jeho „lživému chvástání“.
658

 Celý text se line 

v duchu zastrašování před kapitalistickým „Západem“ : 

 „A co za nimi vězí? Ochota třeba atomovou pumou zničit nejkulturnější díl světa 

Evropu, jen aby v ní byl zastaven pochod milionů lidí k socialismu, k zítřku pro všechny, kdo 

pracují, lepšímu, k řádu spravedlivějšímu.“
659

 Na závěr Skyba ujišťuje čtenáře, že se 

Československo nachází v „táboře míru“ a že každý dokáže mír bránit a budovat právě 

prací.
660

 Autor článku Zdeněk Skyba se v roce 1948 stal kulturním patronem broumovského 

okresu. U příležitosti jeho zvolení vyšel v „Broumovsku“ článek: „Syndikát českých novinářů 
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maje na zřeteli kulturní povznesení všeho obyvatelstva rozhodl, aby spisovatelé převzali 

kulturní patronaci nad venkovskými okresy.“
661

 Tito patroni pak měli radit kulturním 

pracovníkům a pomáhat jim „zvyšovat kulturní úroveň národa.“
662

 

Od druhého ročníku ubylo na titulní straně textu. Hlavní straně dominovala fotografie 

či kresba a napravo od ní byl ve sloupku načrtnut ve stručnosti obsah časopisu. Kresby a 

fotografie na hlavní straně znázorňovaly buď přírodní úkazy regionu, nebo historické 

památky. Ve třetím ročníku je změněna grafika titulní strany.
663

 Název „Broumovsko“ psaný 

verzálkami je zasazen do béžového pruhu, což ho opticky více oddělilo od zbývající části 

titulní strany. Na ní je pak vyobrazena, podobně jako v minulých letech, kresba nebo 

ojediněle fotografie. Vedle regionálních motivů se na titulní straně začínají objevovat motivy 

dělníků.  Na titulu červnového čísla roku 1949 je ilustrace výtvarníka Kreissingera s názvem 

„Továrna“, na dubnové titulní straně je vyobrazen „Cihlář“ od téhož autora.  

Velmi často se psalo o přírodovědných a vlastivědných tématech, připomenut může 

být několika dílný cyklus Dr. Honla „Přehled horopisných názvů Broumovska“, který 

nechyběl v žádném čísle roku 1949. Geologickými tématy přispíval nejvíce B. Kašpar.  

 Na předních stranách časopisu měly své místo rovněž historicko – regionální  články. 

Historickou tématikou se na stránkách „Broumovska“ zabýval Stanislav Brandejs, Antonín 

Krtička, Dr. Ivan Honl a v neposlední řadě i broumovský okresní archivář Karel Beil. Velmi 

propracované bylo vydání k šesti set letům výročí založení města Broumova, které vycházelo 

na červen 1948. Této události se věnovalo hned několik článků. Popsána byla historie města, 

ale i průběh oslav: „Letošní oslavy, které budou u příležitosti jubilea pořádány, budou zároveň 

manifestací za historicky oprávněné vítězství českého života v těchto místech.“
664

 Článek byl 

doplněn o obrazovou přílohu benediktinského kláštera. V kratším, zato tučně psaném úryvku, 

je možné se dočíst, jaké významné osobnosti se mají oslav zúčastnit. Pozvání a účast přislíbil 

předseda vlády Antonín Zápotocký, ministr vnitra Václav Nosek, ministr školství a osvěty 

Zdeněk Nejedlý, ministr informací Václav Kopecký a ministr vnitřního obchodu František 

Krajčíř.
665

  

Na druhé a třetí straně byli čtenáři po celou dobu vydávání „Broumovska“ zvyklí na 

postranní sloupce s úředními zprávami. Byly to pravidelné „Zprávy z rady ONV“ a rubriky 

„Naše MRO“ a „Z Okresní rady osvětové“, které byly zavedeny i v předchozím „Metujském 

                                                 
661

 Zikmund Skyba – kulturní patron našeho okresu. Broumovsko, říjen 1948, roč. 2, č. 10, s. 2 
662

 Tamtéž 
663

 Foto viz příloha č. 20 
664

 600 let města Broumova. Broumovsko, srpen 1948, roč. 2, č. 7–8, s. 1 
665
Významní hosté na oslavách 600 let povýšení Broumova na město. Broumovsko, srpen 1948, roč. 2, č. 7–8, s. 

1 



105 

 

zpravodaji“. Čtenáři se prostřednictvím zmíněných rubrik dovídali o činnosti těchto institucí 

nejen v obecné rovině, ale hlavně v rámci jejich regionu. Tak například v lednu 1949 bylo 

oznámeno ustavení komisí (z prosince 1948) a jejich osvětových referentů. Zde je ukázka 

z činnosti státní politické komise v okrese Broumov:  

„Většina členů referentů této komise utvořila dvojice, které se již rozjedou po našich 

vesnicích. Seznamují naše občany s životem a dílem genia lidských dějin V. I. Leninem a 

s pětiletým plánem.“
666

  

Dále byla ustavena komise zdravotní, jejíž členové (broumovští lékaři a laici) mají 

objíždět vesnice, vést přednášky a promítat tyto osvětové filmy: „Rozhovor ve vlaku, který 

pojednává o alkoholismu a pohlavních chorobách a film o malých pro velké.“
667

  

Na ochotnické soubory mají podle článku dohlížet členové divadelní komise, kteří 

budou „rozmlouvat s režiséry a herci a poukazovat na nedostatky, které možno opravit.
668

  

Filmová komise zase dohlédne na to, aby se „i v těch nejzapadlejších vesničkách“ 

promítaly filmy. O tiskových kontrolách, respektive tiskových komisích, se článek nezmiňuje, 

můžeme se tedy domnívat, že do redakce „Broumovska“ tiskoví referenti nejezdili a že se 

redakce řídila obecnými politickými směrnicemi, které vydával tiskový odbor ÚV KSČ.  

Na závěr ORO čtenářům vzkazuje: „Chceme vychovat opravdu nového člověka, 

oproštěného od všech předsudků, které v něm zanechala dřívější buržoasní společnost, a 

chceme všechny lidi postavit na základnu, které se říká lidství.“
669

  

„Počešťujeme pohraničí“, tak se jmenovala zajímavá úřední zpráva, díky které se 

současný čtenář může přesvědčit, že české názvy nebyly na Broumovsku samozřejmostí ještě 

na podzim roku 1947. „Na podnět Okresní rady osvětové v Broumově sešli se 13. 9. 1947 

v Broumově zástup. MNV, MRO, SNB, finanční stráže, lesních správ a katastrálního 

měřičského úřadu, aby připravili nové názvy obcí, vrchů, řek, potoků a p. místo dosavadních 

německých.“
670

 O českém jazyce a jeho užívání pojednává v následujícím čísle „Sokolská 

hlídka“. Výzva sokolů zněla: „Češi, mluvme česky. Bděte v jednotách nad čistotou 

jazyka!“
671

 Sokolové se tady vydávají za „světlonoše – apoštoly“ českého národa, kteří budou 

ve společnosti hledět na dodržování čistoty jazyka. Podle nich je špatný člověk ten, který 

nemá rád svoji mateřštinu. Poté vyzývají, aby co nejvíce lidí vstoupilo do spolku přátel 

českého jazyka. Zdůrazňují, že sám prezident Edvard Beneš je jeho zakládajícím členem. 
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„Příspěvek činí pouze 20 Kč ročně a obdržíte zdarma hodnotný oběžník, který Váš jazyk 

hodně zdokonalí a počeští.“
672

  Z těchto dvou příspěvků je možné usoudit, že ani dva roky po 

konci války zde nebyla čeština jednoznačně užívaným jazykem, navíc jistě přežívalo místní 

nářečí.  

Prostřední část listu patřila zejména příspěvkům od dopisovatelů. Jednalo se o povídky 

a studie, které byly ve většině případů na pokračování. Jako příklad je možné uvést obsáhlou 

studii historika Karla Beila „Východní Čechy v době husitské“. Čtenářsky zajímavý byl 

rovněž cyklus na pokračování „Smolná kniha Stárkovska“. Několikadílná série pojednávala o 

dochované knize ortelů stárkovského soudu z dob hrdelního práva. Zde je ukázka, jak se 

trestaly partnerské přečiny: „Manželská nevěra, dost často uváděný, trestána pranýřem. 

Provinilá odsouzena i k potupnému stání s metlou u oltáře při bohoslužbách v kostele 

starkovském.“
673

 

Dotazovatelům byla věnována rubrika „Tisková služba“ a „Redakční sdělení“. V této 

rubrice si mohli čtenáři také přečíst, kdo se stal novým přispěvatelem měsíčníku nebo 

případné oznámení a výzvy redakce, jako tomu bylo v prosincovém čísle roku 1947, kde se 

redakce obracela na školy a učitele s prosbou, „aby nám pomohli rozšířiti odběr časopisu mezi 

svými kolegy, mezi studující a školní mládeží a v obcích, kde jsou zřízeny lidové osvětové 

školy (…).“
674

 Přičemž bylo důrazně připomenuto, že redakce nevydává časopis za účelem 

zisku. Jediným jejich honorářem je, „když nalézá dostatečnou podporu u čtenářů“.
675

 

Prostřednictvím rubriky „Redakční sdělení“ byla oznámena změna ve vedení časopisu. 

„1. dubna letošního roku (1948 – pozn. aut.) odešel z Broumova dosavadní osvětový 

inspektor Josef Pancíř, který byl vedoucím redakčního kruhu Broumovska.“
676

 O příčině 

odchodu se tu nepíše. Z městské kroniky je ale patrné, že Jaroslav Pancíř odešel do služeb 

ministerstva informací.
677

 Novým prozatímním šéfredaktorem se stává odborný učitel 

měšťanské školy v Broumově Karel Šimon, který byl zároveň zvolen do funkce okresního 

osvětového inspektora. Redakce v této souvislosti prosí čtenáře, aby všichni dosavadní 

přispěvatelé „pokračovali v zasílání příspěvků, abychom hodnotu udrželi, respektive 

stávajícími novými úkoly kulturními a regionálními ještě zvýšili.“
678
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S druhým ročníkem přišla novinka v podobě „Zpovědi korektora“ : „Korektor se 

sazečem se dohadují, kdo chybu zavinil, čtenáři se durdí …Nám pak při takové příležitosti 

nezbývá nic jiného, nežli zkroušeně požádat čtenáře o laskavé prominutí a vytisknout opravu, 

což dnes činíme.“
679

 Zde pak byly zveřejňovány chyby či překlepy z minulých čísel.  

Svoji tématiku si v časopise našli i příznivci biologie, a to v podobě rubriky „Naší 

přírodou“.  

Poslední dvě strany časopisu byly členěny na tři sloupce. Zde je možné zaznamenat 

obdobné rubriky jako v předešlém „Metujském zpravodaji“, nemění se forma ani obsah. 

Pokračovalo se v tradici „Sokolské hlídky“, „Hlídky Junáků“. Přibyla „Letecká hlídka“, která 

pojednávala o činnosti broumovského spolku Českého národního aeroklubu, stejně tak 

vycházela „Rybářská hlídka“ a „Včelařská hlídka“. Nově byla zřízena také „Zemědělská 

hlídka“. V druhém ročníku přibyla na posledních stranách „Daňová hlídka“ a „Dětský 

koutek“, jehož prvním příspěvkem byl úryvek z knihy Babička od Boženy Němcové. Právě 

děj odehrávající se ve východočeských Ratibořicích měl děti a mládež přimět k tomu, aby si 

začaly vážit svého domovského kraje.
680

 V „Dětském koutku“ vycházely také příspěvky 

vychovatelů a slohové práce žáků. Třetí ročník se rozrostl o „Zvěrolékařskou hlídku“, která 

byla koncipována formou dotazů a odpovědí. Ve třetím ročníku přibyly rovněž „Zprávy ze 

škol“, které obšírně informovaly o dění ve školách, o činnosti mládeže, o sportovních kláních 

a dalších aktivitách mládeže. 

Kulturní rubrika „Divadelní hlídka“ vycházela nadále i v „Broumovsku“. S Únorem 

1948 přišly do rubriky náležité změny. Nad veřejnými divadelními představeními byl 

stanoven dozor, který byl v režii ONV. „Divadelní hlídka“ už tedy nepředstavovala kulturní 

rubriku v pravém slova smyslu, nýbrž přehled pokynů a nařízení pro ochotnické soubory. 

Ochotnické soubory tak podle pokynů měly podávat žádost k uvedení hry pravidelně tři týdny 

před představením. Aby se předcházelo potížím, doporučuje ORO, aby si od ní soubor 

vyžádal posudek ještě před zkoušením hry. Hry měly být podle nových směrnic „zaměřené 

k dnešku, revoluční, socialistické a budovatelské.“
681

 „Není však možno povolat, tím méně 

hrát, divadelní brak, který stejně jak za kapitalismu ohrožuje naše divadlo a škodí divákovi 

svým pozlátkem nebo špatnou mravní tendencí.“
682

 Doporučeny byly hry „národních klasiků, 

ruských autorů i pokrokových autorů západních.“
683

 Rubrika byla zakončena výčtem 
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odsouhlasených her, které mohly spolky bez obav začít zkoušet. Objevují se tu autoři jako 

Alois Jirásek, Fráňa Šrámek, Maxim Gorkij či Ladislav Stroupežnický.
684

 Jiné vydání 

divadelní hlídky zase apeluje na dramaturgy a členy dramatických souborů, aby se vyvarovaly 

určitých her: „Tyto hry vykonaly ve své době svou úlohu, dnes nevyhovují však po stránce 

výchovné, umělecké ani ideové.“
685

 Ve výčtu bylo celkem šedesát „nevyhovujících“ her. 

Seřazeny byly abecedně bez udání autora. 

 Dále v „Broumovsku“ vycházely krátké zprávy z kultury a také program kin. Z něho 

je patrné, že se filmy promítaly mimo Broumova také v Polici nad Metují, v Meziměstí a 

v Teplicích nad Metují. V Broumově se v roce 1949 promítalo téměř každý den. Šlo převážně 

o filmovou produkci SSSR (filmy: Jak se kalila ocel, Ve jménu života, Patnáctiletý kapitán, 

Láska s překážkami), československé filmy a minimum filmů ze západní produkce (britské 

historické snímky Jindřich V. a Kateřina Veliká).  

Pravidelně se v celém rozsahu časopisu vyskytovaly krátké aktuality „Zprávy z obcí“. 

Poslední strana většinou patřila reklamě. Inzerovaly se obchodní produkty, ale i zubařské, 

sochařské a další služby. Inzeráty byly graficky jednoduché bez fotografií či ilustrací nebo 

reklamních hesel. 

   Stejně jako v „Metujském zpravodaji“ i v „Broumovsku“ se nepravidelně 

vyskytovaly výzvy v horních rozích. Jako například: „Cyklisto! Nepouštěj řídítka, nedávej 

nohy ze šlapadel! Na kole nevoz druhou osobu! Nezavěšuj se na vozidla! Jezdi jeden za 

druhým!“
686
. Stejně tak byla k vidění hesla politického charakteru: „Vítězství jednotné 

kandidátky přispěje k utužení jednoty národa, k zvýšení pracovního úsilí, k splnění 

dvouletého plánu a k šťastné budoucnosti.“
687

  V horních rozích se zveřejňovala také poselství 

prezidenta republiky. Takto plánoval v lednu roku 1948 nadcházející rok ještě úřadující 

prezident Edvard Beneš: „Připravme se, přátelé, že letošního roku budeme stále konfrontováni 

s mnohými světlými, často nejsvětlejšími stránkami svých dějin.
688

 V této souvislosti 

připomněl výročí šesti set let od založení Karlovy univerzity a sto let od konání Slovanského 

sjezdu. „Bude tedy na nás, aby jak estetická úroveň, tak ethická kvalita naší demokracie, která 

na svém vývojovém stupni chce být skutečnou lidovládou, potvrdily za těchto konfrontací 
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naši víru v stálý pokrok, v stálé zlepšování člověka a jeho politických a správních 

institucí.“
689

  

 V časopisu nemohly chybět tabulky, přehledy a články k plnění dvouletého (1947–

1948) a pětiletého pracovního plánu (1949–1954). Nejčastěji vycházela tabulka týdenního 

hlášení od podniků z oblastí kovoprůmyslu, stavitelství, dřevoprůmyslu, textilního průmyslu 

na Broumovsku. Občasně v „Broumovsku“ vycházely básně českých autorů jako například 

Jiřího Wolkera nebo S. K. Neumanna.  

S posledním číslem ročníku 1948 se na konci listu obracela redakce ke čtenářům.
690

 

Jak je zvykem na konci roku, dochází k bilancování a mapování uplynulého období: „Prošli 

jsme kritickými chvílemi, kdy se pro nedostatek papíru jednalo o zastavení časopisu, ale 

vlivem přízně u nadřízených orgánů došlo jenom k přechodnému omezení rozsahu.“
691

 

Tučným písmem pak bylo vyjádřeno poděkování čtenářům, přispěvovatelům a odběratelům. 

Tučně byla napsána i prosba čtenářům, aby se od nového roku vyjadřovali, co se jim na 

„Broumovsku“ líbí a co by chtěli naopak zlepšit. Že redakce pracovala takřka na 

dobrovolnické bázi, dokazuje tento odstavec: „Náš časopis je výsledkem obětavé a nezištné 

práce. Nemá žádné finanční podpory, musí si vydělat sám na sebe.“
692

 

V prosinci 1949 vychází poslední číslo „Broumovska“. Redakce se na titulní straně 

loučí se svými čtenáři, zároveň děkuje všem přispěvovatelům a odběratelům za podporu.
693

 

„Stačí prolistovati ty tři ukončené ročníky a musíme s překvapením potvrditi, že mnohé by 

bez Broumovska nespatřilo světlo světa a musíme s bolestí tvrditi, že mnohé bez 

„Broumovska“ zanikne ku škodě celku“, naposledy píše šéfredaktor Arnošt Kohl.
694

  

O časopisu pojednává i jeden odstavec v kronice města: „Časopis Broumovsko 

zachycoval zdejší okres v době přítomné i minulé po stránce osvětové, měl četný a dobrý 

okruh spolupracovníků. (…) pak byl zastaven podobně jako takové časopisy v jiných 

okresech (…).“
695

 

Příčinu ukončení vydávání oblíbeného časopisu nám může pomoci objasnit bývalý 

redaktor Vladimír Hindrák: „Doba si žádala řešení naléhavějších, životně důležitých otázek, a 

proto se těžiště regionálního tisku přeneslo na závodní a vesnické časopisy.“
696
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Závěr  

Hlavním cílem této diplomové práce bylo prozkoumat dosud neprobádanou mediální 

scénu Broumovska v období od konce 2. světové války do roku 1949, zániku listu 

„Broumovsko“. 

Sociálně historická analýza proběhla jak z hlediska dějin masových médií, tak 

v kontextu společensko – politického vývoje v Československu.  

Právě pro zachování kontinuity tématu bylo nezbytné nastínit historii médií na 

Broumovsku i před rokem 1945. Kvůli demografické poloze regionu bylo nutno v práci 

věnovat značný prostor národnostní tématice. Německé obyvatelstvo tvořilo na Broumovsku 

v tomto období většinu, primárně se tu mluvilo německy a všechny tyto okolnosti určovaly 

charakter zdejších periodik. Z této analýzy vyšlo najevo, že v Broumově česky psaná 

periodika před 2. světovou válkou vůbec nevycházela, když nepočítáme dvojjazyčný úřední 

list. Česká menšina tu ale měla možnost o svém „poněmčeném“ regionu číst a zároveň o něm 

psát ve dvou vlastivědných měsíčnících.  V Náchodě vycházel v letech 1923–1939 časopis 

„Od kladského pomezí“, v Malých Svatoňovicích byl vydáván od roku1921„hraničářský“ list 

„Naše Menšiny“ – v pozdějším názvu jako „Naše Hranice“, jenž zanikl na konci roku 

roku1938. 

 Stěžejní část diplomové práce je pak zaměřena na proměny médií v letech 1945 – 

1949. Hlavním záměrem práce bylo probádat, jaká periodika na Broumovsku vycházela a 

následně analyzovat jejich formální a obsahovou stránku, případně okolnosti, které vydávání 

provázely. 

V rámci výzkumu bylo zjištěno, že až do poloviny roku 1946 žádná periodika na 

Broumovsku nevycházela. Způsobeno to bylo především národnostní proměnou obyvatelstva. 

Z Broumovska bylo po 2. světové válce v rámci organizovaného odsunu vystěhováno 

přibližně 25 000 Němců. Současně s odsunem německého obyvatelstva probíhal proces 

osídlování, během něhož přišlo do okresu Broumov nejen z českého z vnitrozemí, ale i z 

jiných zemí východu okolo 17 tisíc nových obyvatel. Pamětníci i historikové se shodují 

v tom, že právě „výměna obyvatelstva“ zbrzdila v pohraničních oblastech vydávání 

jakéhokoliv tisku. Rovněž konfiskace německých tiskáren znesnadnila situaci vydávání 

tiskovin v regionu. Největší broumovská tiskárna Ostböhmische Druckerei und Verlagsanstalt 

se pod národní správu dostala totiž až v červnu 1946. Ostatní dvě menší tiskárny tiskly letáky, 

vstupenky, úřední dokumenty nebo knihy, nikoliv periodika. 
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Prvním česky psaným periodikem vycházejícím na Broumovsku po roce 1945 byl 

„Metujský zpravodaj“ s podtitulem „regionální časopis Broumovska“. První číslo vyšlo v září 

1946 v České Metuji, kde sídlila redakce v čele s Jaroslavem Pancířem a Arnoštem Kohlem. 

Proč měsíčník nevycházel v Broumově, osvětlil Jaroslav Pancíř tak, že Česká Metuje svojí 

geomorfologickou polohou představovala jakýsi tmel mezi sudetským Broumovem a 

vnitrozemským Polickem, jež bylo po 2. světové válce součástí správního okresu Broumov.  

 „Metujský zpravodaj“ byl svým charakterem regionální vlastivědný měsíčník se 

zaměřením na osvětu. Psalo se v něm zejména o historických tématech souvisejících 

s pohraničím, stejně tak byl dán prostor zprávám úředním, rubrikám o kultuře, přírodě a dění 

v regionu. Zřizovatelem byla Místní rada osvětová v České Metuji.  

Na „Metujský zpravodaj“ navázal měsíčník „Broumovsko“, jehož první číslo vyšlo 

v lednu 1947 s podtitulem „Oficielní orgán Okresního Národního výboru v Broumově“. Od 

sedmého čísla prvního ročníku nesl časopis podnázev „Regionální časopis povodí Metuje a 

Stěnavy“. Stejně tak jako „Metujský zpravodaj“, tak i „Broumovsko“ se zabývalo tématy 

regionálními, historickými, vlastivědnými a ryze „hraničářskými“. Oběma listům se nedala 

upřít jistá osvětovost a vlastenecké tendence. Pro oba časopisy bylo příznačné připomínání 

nelehké minulosti sudetského kraje a v mnoha textech se objevoval motiv „boje za pohraničí“. 

Na stránky těchto periodik neodmyslitelně patřily také významné osobnosti regionu. 

Analýza periodik ukázala, že se oba časopisy zaměřovaly na regionální témata, 

celostátnímu nebo mezinárodnímu dění se věnovaly minimálně.  

Komparací obou listů bylo možné zjistit, že měly i některé stejné rubriky jako 

například: „Zprávy z ONV“, „Z Okresní rady osvětové“, „Sokolské hlídky“, „Hlídky Junáků“, 

„Divadelní hlídka“ ad..  Oba časopisy si byly podobné jak po stránce formální, tak obsahové, 

ale i co se týče personálního obsazení redakcí – šéfredaktory obou listů byli Arnošt Kohl a 

Jaroslav Pancíř, kterého později vystřídal Karel Šimon.  A také z autorství jednotlivých 

článků je patrné, že do časopisů přispívali stále ti stejní lidé. 

Nepatrná obsahová rozdílnost mezi oběma časopisy spočívala v tom, že 

„Broumovsko“ publikovalo více úředních zpráv. Jedním z  jeho hlavních úkolů bylo 

informovat o činnosti Okresního národního výboru, a to prostřednictvím vyhlášek, nařízení a 

další dokumentů. „Broumovsko“ mělo i nové rubriky, mezi pravidelné patřily „Zpovědi 

korektora“, „Dětský koutek“ či „Zvěrolékařská hlídka“. Přibyly rovněž tabulky, přehledy a 

články k plnění dvouletky a pětiletky. 

 Lze konstatovat, že si časopis i po Únoru 1948 zachoval vysokou úroveň. 

„Broumovsko“ se dál drželo svých regionálně – vlastivědných témat.  
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Na konci roku 1949 vyšlo „Broumovsko“ naposledy. Jak uvedl jeho bývalý redaktor 

Vladimír Hindrák, důvodem zastavení byl patrně nástup éry závodních a vesnických časopisů. 

V tomto období bylo logicky bádání zastaveno, jelikož veskrze odlišná mediální etapa si žádá 

i své vlastní systematické zkoumání. 

Ve výsledcích práce bych si dovolila vyzdvihnout fenomén poválečné doby 

v pohraničních oblastech, který se projevil i na Broumovsku. Přestože šlo o velmi složité 

období z hlediska úrovně žití, začala se hned po květnu 1945 z původních obyvatel a 

přistěhovalců formovat nová občanská společnost. Socializace obyvatel pak vrcholila 

utvářením zájmových spolků a organizací. Broumov žil po 2. světové válce velmi bohatým 

spolkovým životem. Hrálo se tu české ochotnické divadlo, promítalo v kině, obnoveno bylo 

české školství a některé spolky z první republiky, současně byly zakládány nové instituce jako 

muzeum nebo knihovna, které rovněž přispívaly k posílení národního sebevědomí. Tento jev 

se promítl i do témat obou časopisů, a to především v takzvaných „hlídkách“, což byly 

rubriky pro zájemce z určitých oborů. 

Důležitou roli ve formování nové společnosti dozajista sehrála i zdejší periodika. 

Cílem „Metujského zpravodaje“ bylo především „vychovat nový typ občana – hraničáře“. 

Záměrem časopisu „Broumovsko“ bylo též vést čtenáře k regionalismu a svými články 

podpořit zdejší turistiku a podnikání v oblasti průmyslu a zemědělství. 

V porovnání se současností je až neuvěřitelné, jak si tehdy obyvatelé Broumovska 

svého regionu vážili. A to, že zde mohli mluvit a psát v českém jazyce, nebrali jako 

samozřejmost. 
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Summary  

 

The main goal of this thesis was to map out the unexplored media scene in the 

Broumov region in the period ranging from the end of World War II until 1949. 

A socio – historical analysis was conducted regarding the history of mass media as 

well as the context of socio-political development in Czechoslovakia. 

To ensure the continuity of the topic, it was essential to outline the history of the 

media in the region prior to 1945. Due to the demographics of the region it was necessary to 

cover extensively the question of national identities. At the time, Germans were a majority in 

the region and German was the primary language spoken there. All these circumstances were 

what shaped the local print media. The analysis concluded that before World War II, print 

media in Czech language was not published at all, not counting the bi–lingual council 

magazine. The Czech minority did however have the opportunity to read and write about its 

„Germanized” region in two monthly magazines focused on national themes. The magazine 

„Od kladského pomezí” was published in Náchod between 1923 and 1939. A „border” paper 

titled „Naše menšiny” later called „Naše Hranice” was published in Malé Svatoňovice from 

1921, but its publication ended in 1938. 

The main part of this thesis focuses on the transformation of media between 1945 and 

1949. The main goal of the thesis was to explore the print media in the Broumov region and to 

analyze their form and content, also looking at the circumstances under which periodicals 

were published. 

Research has shown that there were no periodicals published in the Broumov region 

until the second half of 1946. This was caused mostly by the change of nationality of the 

population. After World War II, some 25 000 Germans were systematically expulsed from the 

region. At the same time, the region was being resettled and around 17 000 new inhabitants 

moved there not only from the Czech inland, but also from other eastern countries. Witnesses 

and historians agree that it was this period of resettlement that did not allow any periodicals to 

be published earlier. Another reason for such a delay in this particular region was the 

confiscation of German presses. The biggest press in the region, the Ostböhmische Druckerei 

und Verlagsanstalt, was not run by the Czechoslovak government until June 1946. The two 

smaller presses in the region printed fliers, tickets and books, not periodicals. 

The first periodical in Czech language to be published in the Broumov region after 

1945 was the „Metujský zpravodaj” subtitled “regionální časopis Broumovska”. The first 
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issue was published in September 1946 in Česká Metuje. Jaroslav Pancíř explains that the 

reason it was not published in Broumov was that the geographic position of Česká Metuje 

represented a certain kind of „bond” between Broumov in the Sudetenland and the region of 

Policko which entered under administration of the Broumov region after World War II. 

The „Metujský zpravodaj” was a regional magazine focused on national history and 

geography with an aim to educate the population. It was published monthly and wrote 

predominantly about historical topics tied to the border regions. Other areas of focus included 

administrative messages, sections on culture, nature and current affairs in the region. The 

founder of the magazine was the Local council for public education in Česká Metuje. 

The „Metujský zpravodaj” was succeeded by the magazine „Broumovsko”. The first 

issue was published in 1947 with the subtitle “Oficielní orgán Okresního Národního výboru v 

Broumově“. From the seventh issue, the subtitle was changed to „Regionální časopis povodí 

Metuje a Stěnavy“.  

Like the „Metujský zpravodaj”, the “Broumovsko” magazine focused on regional, 

historical and educational topics, as well as genuinely „border” topics. Both magazines were 

to a certain extent educational and patriotic. Both had a distinctive tendency to look at the 

difficult past of the Sudetenland and many articles used the theme of „fighting for the border 

areas”. Influential people of the region were also an essential part of the content of the 

magazines. 

Analysis of the periodicals has shown that both magazines were focused on regional 

topics and rarely ventured into the domain of the national and international. 

Comparison of the magazines has shown that they had some identical sections, e.g.: 

„Zprávy z ONV”, „Z okresní rady osvětové”, „Sokolské hlídky”, „Hlídky Junáků”, 

„Divadelní hlídka” and so on. The magazines were similar in content and in form. They were 

also run by the same people: the editors of both magazines were Arnošt Kohl and Jaroslav 

Pancíř, who was later replaced by Karel Šimon. It is also clear that the authors of individual 

articles were the same in both periodicals. 

Slight difference in content between both periodicals consisted in the fact that the 

magazine „Broumovsko“ published more official announcements. One of its main tasks was 

to inform about activity of Local National Committee by using public notices, regulations and 

another documents. 

The magazine „Broumovsko“ had also new sections – the regular ones were „Zpovědi 

korektora”, „Dětský koutek”, „Zvěrolékařská hlídka”. Charts, overviews and articles were 

added to fullfil the two  –  years´ and five – years´ economic plans. 
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We can claim that even after the coup in February 1948 the magazine kept its high 

standard and continued to follow his sections in regional – homeland study themes. 

At the end of the year 1949 was the magazine „Broumovsko“ published for the last 

time. As the ex – editor Vladimír Hindrák stated, the reason why publication was stopped was 

the boom of manufactory’s and village’s magazines. Logically, in this time period was the 

research stopped because the variant media period needs its own systematic observation. 

In the results of thesis I would like to point out the phenomenon of post – war period 

in borderline regions which appeared also in the Broumov region. Although the living was 

very difficult considering this era, immediately after May 1945 the new citizen community 

was formed from the original immigrants. Inhabitants socialization culminated by setting up 

special associations and organisations. The Broumov region’s life after World War II was 

very rich – Czech amateur theatricals were founded, film were projected in cinemas, Czech 

education and some of the associations were re-established and at the same time new 

institutions like museums and libraries were founded – these institutions supported national 

confidence. This situation was also indicated in both magazines, mainly in sections – so – 

called „hlídky” – which were sections for the persons concerned in specific branches. 

The important role in forming new society played also regional periodicals. 

The main goal of „Metujský zpravodaj” was especially to „bring up a new type of 

citizen – borderman”. The main intention was to lead the readers to regional aspects and 

through the articles support local tourism and business in agriculture and industry. 

In comparison with present it is quite unbelievable that at that time citizens 

appreciated their region so much. What is more, they did not take for granted that they could 

write and speak in Czech language. 
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Seznam zkratek  
 

ČSL – Československá strana lidová 

ČSNS – Československá strana národně socialistická 

ČSSD – Československá sociální demokracie  

DS – Demokratická strana  

JSČZ – Jednotný svaz československých zemědělců  

JZD – Jednotné zemědělské družstvo 

KSČ – Komunistická strana Československa 

KSS – Komunistická strana Slovenska 

MNV – Městský národní výbor 

MNV – Místní národní výbor 

MRO – Místní rada osvětová 

MSK – Místní správní komise 

NJS – Národní jednota severočeská 

NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Národně socialistická německá   

dělnická strana) 

ONV – Okresní národní výbor 

ORO – Okresní rada osvětová 

ORP – Obce s rozšířenou působností 

OSK – Okresní správní komise 

SČM – Svaz československé mládeže 

SČN – Svazu českých novinářů       

SdP – Sudetendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana) 

SOkA – Státní okresní archiv 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

StB – Státní bezpečnost 

SV – Sudetendeutsche Volkshilfe 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa  

ZNV – Zemský národní výbor  

ZSN  – Zväz slovenských novinárov  
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