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Abstrakt 

 
Tato diplomová práce se zabývá historií periodického tisku na Rokycansku v letech 

1945-1956. Ukazuje vývoj žurnalistiky a mapuje jednotlivá regionální periodika. Pro 

dokreslení situace a pochopení hlubšího kontextu je zde popsáno také společenské 

klima s důrazem na společenské, politické a kulturní proměny Rokycanska. První část 

práce se zabývá geografickým a historickým kontextem tohoto regionu, přičemž je zde 

zachyceno období první a druhé republiky, protektorátu a vývoj poválečný až do 

poloviny 50. let. Druhá kapitola se pak zabývá rekapitulací periodického tisku až do 

roku 1945, kde jsou stručně charakterizovaná dochovaná periodika. Stěžejní část pak 

mapuje periodický tisk na Rokycansku v letech 1945-1956. Kapitola sleduje nejprve 

rané poválečné období 1945-1948, kdy se společenská a politická sféra začala probouzet 

opět k životu, žurnalistika nevyjímaje. V tomto období docházelo k rušení řady titulů, 

ale také k obnovování titulů starých či zakládání zcela nových. Také se zde promítají 

snahy o ovládnutí médií komunistickou stranou, zejména prostřednictvím regulačních 

opatření. Poté kapitola věnuje svou pozornost období 1948-1956, kdy sleduje, jak se do 

podoby regionálního tisku promítly politické události roku 1948 a nové ideologické 

směřování země směrem k SSSR. I v tomto období panovala přísná regulační opatření, 

především co se obsahové stránky týče, a docházelo k rušení režimu nevyhovujících 

periodických listů. Výrazným trendem se pak od 50. let staly závodní a vesnické 

noviny, které měly ryze prokomunistický budovatelský charakter.  

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 
This thesis deals with the history of periodicals in the region Rokycany during the years 

1945-1956. It shows the evolution of journalism and it maps regional periodicals. There 

is also described the social climate with emphasizes on the social, political and cultural 

transformations of region Rokycany, which should illustrate the situation and bring 

deeper understanding of the context. The first part deals with the geographical and 

historical context of that region at the time of the First and Second Republic, the 

Protectorate and the post-war development until the mid-50s. The second chapter deals 

with a recap of periodicals until 1945, there are briefly described preserved periodicals. 

The main part maps the periodicals in region Rokycany during the years 1945-1956. At 

first the chapter focuses on an early post-war period, 1945-1948, when the social and 

political sphere began to awaken back to life again, and so did the journalism. During 

this period, many periodicals were dissolved, but on the other hand a lot of old 

periodicals were re-established and some new were founded. There are also reflected 

communist efforts to control the media, particularly through the regulatory moves. This 

chapter also pays attention to the period 1948-1956, when it focuses on how the 

political events of 1948 and the new ideological direction of the country towards the 

Soviet Union influenced the form of regional newspapers. In this period there was a 

strict regulatory measures, particularly as regards to the content, and there was the 

annulment of periodicals which did not suit to the regime. Company and country 

newspapers with their purely pro-communist character became significant trend from 

the fifties.  
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Úvod 

 
Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma zabývající se historií 

periodického tisku na Rokycansku v letech 1945-1956. Tento region jsem si vybrala 

záměrně. Prvním důvodem je, že Rokycany jsou mým rodným městem, a druhým pak, 

že Rokycany mají své významné postavení v historii, neboť se na konci druhé světové 

války staly místem setkání americké a sovětské armády.  

 

Diplomová práce si klade za cíl především ukázat vývoj regionální žurnalistiky a 

zmapovat regionální periodika, která zde ve sledovaném období vycházela. Období po 

druhé světové válce a první okamžiky budování komunismu jsou pro mne nesmírně 

zajímavé, a proto jsem chtěla hlouběji proniknout do této problematiky. Protože se 

z raných poválečných let dochovalo velmi málo titulů, jejichž zmapování by nestačilo 

pro rozsah diplomové práce, rozhodla jsem se sledované období prodloužit až do roku 

1956 a sledovat významné historické předěly, které jistě měly vliv na podobu 

žurnalistiky v regionu. Abych téma zasadila do kontextu, zabývám se zde také 

společenskou, demografickou, politickou a kulturní situací a její proměnou v daném 

regionu.  

 

Svoji práci jsem rozdělila na tři hlavní kapitoly, přičemž každá z nich je dále 

členěna na podkapitoly. V první části je představen rokycanský region nejprve 

z geografického hlediska, poté z hlediska historického. Pro hlubší pochopení dějinných 

souvislostí jsem začala již meziválečným obdobím a druhou světovou válkou, přičemž 

jsem vystihla ty nejdůležitější a nejvýznamnější okamžiky města.  

 

Druhý oddíl pak rekapituluje periodický tisk, který na Rokycansku vycházel 

před válkou a v době protektorátu. Samotnému rozboru a charakteristice jednotlivých 

periodik předchází ještě krátká teoretická část, která vysvětluje situaci a fungování tisku 

daného období obecně. Kapitola je zde rozdělena na období první republiky a období 

druhé republiky a protektorátu.  

 

Těžiště práce pak tvoří třetí kapitola, která sleduje periodický tisk ve vytyčeném 

období 1945-1956. Tato kapitola je rozdělena na dva historické úseky. První mapuje 

dobu bezprostředně po válce až do roku 1948. Druhý je zaměřen již na čistě 
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komunistické období, tedy na léta 1948-1956. Předmětem badatelského výzkumu se 

staly jak noviny, tak časopisy. Jaký byl vývoj daných periodik? Kdo periodické listy 

vydával a kdo byl jejich odpovědným redaktorem? Jaký byl formát novin? Jakou 

podobu měla obsahová stránka listu? Mělo dané periodikum nějaké rubriky? Projevil se 

vývoj politických událostí po roce 1948 do obsahové podoby novin? Kdy list zanikl? 

Nejen tyto, ale i řada dalších otázek pro mě byly klíčové při charakterizování vybraných 

periodických titulů. K dokreslení charakteristiky a vůbec představy, jak periodika 

vypadala nebo o čem psala, pak slouží vybrané dobové citace.  

 

Závěrečná kapitola se věnuje klasifikaci periodického tisku na Rokycansku 

v letech 1945-1956 a přináší ucelený přehled o dochovaném tisku tohoto období. 

Kapitola také popisuje, jaký vliv měly politické události po válce a zejména po roce 

1948 na podobu regionální žurnalistiky, kdy začala platit řada regulačních opatření. 

Pozornost je také zaměřena na zánik listů.  

 

Jako základní stavební prvek pro psaní této diplomové práce mi posloužily 

především publikace od Hany Hrachové – Rokycany nebo od Petra Cironise 

Socialistické Rokycansko či Na demarkační čáře. Velmi cenný zdroj informací byly 

také obecní kroniky a dochované archiválie. Bohužel jsem se však v době psaní 

diplomové práce setkala s technickými problémy, kdy byl rokycanský archiv od konce 

listopadu až do půle dubna uzavřen z důvodu plynové havárie. Kompletní rekonstrukci 

řízení regionálního tisku mi taktéž ztížila skutečnost, že fond Okresního národního 

výboru a fond Okresního výboru KSČ nejsou dosud zpracovány. I přes tyto technické 

potíže a časovou indispozici, jsem se však snažila dohledat informace alespoň 

z některých archiválií. Hlavní zdroj informací pak samozřejmě tvoří dobový tisk a 

informace čerpané z něj.  

 

Jako hlavní metoda zpracování diplomové práce byla použita historická analýza 

a práce s dobovým tiskem a archiváliemi. V práci jsou použity také dobové citace, které 

pomáhají lépe pochopit historický kontext a situaci kolem periodického tisku. 
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1. Rokycansko 
 

 
Rokycansko je označení geografické oblasti a územně-správního celku okresu 

Rokycany. Pro hlubší pochopení kontextu daného tématu a s ním spojených dějinných 

událostí považuji za důležité začít územním a historickým vymezením daného regionu a 

zmapovat společenské klima, které sledovanému cíli práce předcházelo.  

 

 

1.1. Geografická charakteristika Rokycanska 

 

Rokycanský okres se nachází v západních Čechách a je nejvýchodněji 

položeným a zároveň nejmenším okresem Plzeňského kraje s rozlohou cca 575 km² a 47 

tisíci obyvateli.
1
 Kromě Plzeňského kraje Rokycanský okres sousedí ještě s krajem 

Středočeským, zastoupený okresy Rakovník, Beroun a Příbram. 

 

Reliéf regionu je spíše nížinatý až mírně zvlněný. Severozápadní hranici okresu 

tvoří údolí řeky Berounky, která je v dané oblasti nejvýznamnějším tokem a do které se 

vlévají drobné potoky pramenící v okrese. Směrem na východ bychom pak našli 

nejvýše položené místo okresu, horský hřeben Radeč, který je součástí Křivoklátské 

vrchoviny. Reliéf jihovýchodní části okresu pak tvoří Brdská vrchovina, jejíž centrální 

úsek je veřejnosti nepřístupný z důvodu aktivní vojenské výcvikové činnosti. Samotné 

město Rokycany, které je zároveň největším městem okresu, leží na soutoku Padrťského 

a Holoubkovského potoka, vlévající se do říčky Klabavy, a je lemováno vrchy Žďár, 

Čilina, Kotel a Vršíček.
2
 

 

„Charakter okresu je průmyslově-zemědělský“.
3
 Rokycansko se může pyšnit 

dlouholetou železářskou tradicí, která má kořeny již v 16. století.
4
 O století později se 

také v nedaleké obci Radnice začíná těžit uhlí a později se v regionu rozvíjí chemický a 

                                                      
1
 http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_rokycany, ověřeno dne 3.1.2014 

2
 Tamtéž 

3
 Tamtéž 

4
 Roku 1584 císař Rudolf II. povyšuje Rokycany na královské město, což je příčinou i rozvoje obchodu a 

zejména počátku těžby železa. V té době proto vzniklo několik hamrů a hutí, přičemž významnou 

památkou, která se dochovala ze 16. století, je vodní hamr v nedaleké obci Dobřív. 

http://www.rokycany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14069&id=856427&p1=33779, ověřeno dne 

3.1.2014 

http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_rokycany
http://www.rokycany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14069&id=856427&p1=33779
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sklářský průmysl.
5
 Ve druhé polovině 19. století zde pak vzniká řada závodů zaměřená 

na železářskou výrobu, například Bedřichova huť, Hirschovy a Guthovy železárny, 

městská slévárna a válcovna, které přinášejí rozkvět, stoupá počet obyvatel a dochází 

k rozšiřování města. Město také proslavily podniky, vzniklé po první světové válce, 

jako „Marila“ (výroba marmelád) a „Hamiro“ (výroba plyšových hraček), které po 

druhé světové válce doplnil ještě „Favorit“ (výroba jízdních kol).
6
 Dnes jsou hlavními 

centry kovozpracovatelského průmyslu zejména Hrádek u Rokycan (závod „Železárny 

Hrádek“), Rokycany (závod „Kovohutě“) a Strašice („Slévárna Strašice). Po převratu 

roku 1989 a přechodu k tržnímu hospodářství se město přeorientovalo na strojírenskou 

výrobu díky přílivu zahraničních firem zejména z Německa a Francie zabývající se 

výrobou komponentů pro automobilový průmysl.
7
  

 

V okrese Rokycany tvoří zemědělská půda cca 27 tisíc ha. Výroba se hodně 

orientuje na živočišnou produkci, zejména chov skotu, prasat a drůbeže. Z obilovin je 

zde hodně pěstována řepka olejná, kukuřice, luskoviny na zrno, a dále brambory. 

Zastoupení zde má i ovocnářství, především pěstování zimních odrůd jablek.
8
  

 

První písemná zmínka o Rokycanech pochází z roku 1110 a můžeme ji nalézt 

v Kosmově kronice. Rokycany byly založeny na významné obchodní stezce spojující 

Prahu a „Řím“,
9
 čímž se staly velice frekventovaným a navštěvovaným místem. Na 

svých dlouhých cestách se zde zastavovala vrchnost, která často potřebovala 

přepřáhnout koně a občerstvit se, ale i vojsko, studenti, poslové, či úředníci. Rokycany 

byly také nejednou svědkem veřejných poprav zločinců a upalování čarodějnic, ale i 

dalších různých nepokojů či demonstrací.
10

  

 

                                                      
5
 http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_rokycany, ověřeno dne 3.1.2014 

6
 http://www.rokycany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14069&id=856427&p1=33779, ověřeno dne 

3.1.2014 
7
 http://www.rokycany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14069&id=856428&p1=33780, ověřeno dne 

3.1.2014 
8
 http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_rokycany, ověřeno dne 3.1.2014 

9
 Svatá říše římská = říše, která vznikla v dobách raného středověku ve střední Evropě. Tvořila ji řada 

knížectví, vévodství a království a její součástí bylo území dnešního Německa, východní Francie, 

Lucemburska, Švýcarska, severní Itálie a Čech nevyjímaje. Svatá říše římská de facto vznikla císařskou 

korunovací východofranckého krále Oty I. roku 962 a zanikla až roku 1806 za panování Františka II. 

Habsburského, který byl Napoleonem Bonapartem donucen vzdát se titulu císaře Svaté říše římské 

(Kohoutková; Komsová, 2005: 60, 136). 
10

 Cironis, 1993: str. 3-4 

http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_rokycany
http://www.rokycany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14069&id=856427&p1=33779
http://www.rokycany.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14069&id=856428&p1=33780
http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_rokycany
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V letech 1290-1295, kdy bylo založeno královské město Plzeň,
11

 Rokycany 

ztrácí výsadní postavení v oblasti a začínají stát v těsném závěsu za demograficky, 

hospodářsky i politicky vyspělejší Plzní.
12

 I v průběhu dalších staletí pak Rokycany 

zůstávaly v pozadí rychle se rozvíjející Plzně. 

 

 

1.2. Rokycansko v době první a druhé republiky 

 

1.2.1. Situace v Československu v letech 1918-1939 

 

Konec první světové války roku 1918 přinesl do formování mezinárodního 

systému a politického vývoje řady evropských zemí zásadní změny. Mnohonárodnostní 

říše jako Rakousko-Uhersko a Osmanská říše přestaly existovat a mnohým národům tak 

bylo dáno právo na sebeurčení, Československu nevyjímaje. 28. říjen 1918 je tak dnem 

vzniku Československé republiky, čímž se naplnily dlouho formované a pečlivě 

plánované ideje řady významných myslitelů, národních elit, ale i obyčejných lidí o 

samostatnosti československého státu.
13

 

 

Ačkoli se politické elitě podařilo prosadit československou autonomii a přijetím 

ústavy roku 1920 tak vytvořit parlamentní demokracii zajišťující občanské a osobní 

svobody, musela se taktéž vyrovnat s několika zásadními problémy.
14

 Mezi ně patřily 

značné hospodářské potíže, především pak velké rozdíly v hospodářské úrovni 

průmyslově vyspělých Čech a agrárním zaostalým Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. 

Československo bylo ekonomicky nestabilní, rodiny zasáhla rostoucí inflace a také 

nedostatečné množství potravin.
15

 Další potíž pak představovala složitá národností 

struktura obyvatelstva, neboť Československo nebylo etnicky homogenním státem. 

Vedle Čechů a Slováků zde totiž žila velmi početná komunita Němců a dále pak také 

Maďaři, Poláci nebo Židé, což sebou neslo značná rizika. Němci žijící v pohraničí od 

začátku nesouhlasili se vznikem československého státu a Slováci zase odmítali 

                                                      
11

 Plzeň byla založena od počátku jako královské město a stala se důležitým hospodářským, kulturním, 

náboženským a správním centrem. Zajímavostí však je, že Rokycany nikdy nebyly přidruženy 

k plzeňskému regionu, de facto si vždy zachovaly autonomii (Cironis, 1993: 48). 
12

 Cironis, 1993: str. 12-13 
13

 Balík, Hloušek, Holzer, Šedo, 2007: str. 44 
14

 Bělina 1992: str. 168 
15

 Tamtéž: str. 166 
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koncepci čechoslovakismu.
16

 Na přelomu let 1922/1923 se pak Evropou šířila levicová i 

pravicová extrémistická hnutí,
17

 která se projevila i u nás a která čím dál tím více začala 

zpochybňovat vnitřní integritu státu.
18

  

 

Následky světové hospodářské krize na přelomu 20. a 30. let byly jednou 

z hlavních příčin nástupu Adolfa Hitlera k moci roku 1933, jeho postupné agresivní 

nacistické politiky a také stupňování požadavků sudetských Němců vůči 

Československu. Následná politika appeasementu západních mocností a neochota 

riskovat válečné střetnutí s Německem vehnaly pak Československo do spárů 

nepřítele.
19

 Vypjatá situace tak vyvrcholila 30. září 1938, kdy československá vláda 

musela postoupit své pohraniční oblasti Německu a Československo tak vstoupilo do 

éry druhé republiky.
20

 Dovršením Hitlerovy snahy o likvidaci Československa se pak 

stalo vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, 15. března 1939.
21

  

 

 

1.2.2. Historické a společenské aspekty na Rokycansku v období 
let 1918-1939 

 

Konec války a uznání samostatnosti československého státu znamenaly velké 

změny i pro Rokycany. Z průmyslového charakteru města vyplývá, že Rokycany byly 

baštou především dělnické třídy. Není tedy divu, že poválečná ekonomická krize, 

hospodářské problémy a rostoucí nespokojenost dělníků s životní úrovní se tak promítly 

i ve výsledcích prvních voleb do obecních zastupitelstev, které se zde konaly roku 1919. 

S celkovým počtem 23 mandátů zde jednoznačně zvítězila levice zastoupena sociálními 

demokraty a národními socialisty. Opozici pak reprezentovala pravicová uskupení 

                                                      
16

 Bělina, 1992: str. 168-169 
17

 V říjnu 1922 dochází k likvidaci italské demokracie a Benito Mussolini přebírá mocenskou kontrolu a 

buduje v zemi fašistický režim. Také Německo se musí vypořádávat s extremismem. Nejprve se o 

socialistický převrat v Hamburku pokusila komunistická strana Německa a poté se o ozbrojený puč 

v Mnichově pokusil i Adolf Hitler. V Německu se tak začala projevovat nacistická strana NSDAP a 

získávat si stále více příznivců (Bělina, 1992: str. 178). 
18

 Jednalo se zejména o Hlinkovu Slovenskou l’udovou stranu, která byla hlavní nositelkou fašistických 

tendencí na Slovensku a která prosazovala autonomii Slovenska. Sudetské Němce toužící taktéž po 

samostatnosti pak nejvíce zastupovala Německá národně socialistická strana dělnická (DNSAP), později 

Sudetendeutsche Heimatsfront a od roku 1935 Sudentendeutsche Partei (SdP) (Balík, Hloušek, Holzer, 

Šedo, 2007: str. 76, 78). 
19

 Bělina, 1992: str. 184 
20

 Tamtéž: str. 189 
21

 Tamtéž: 201 



9 
 

 

v podobě národních demokratů, agrárníků a lidovců, kteří celkově obsadili 13 křesel. 

Téhož roku pak zastupitelstvo zvolilo starostou města Antonína Hořice.
2223

  

 

Po překonání poválečné krize, která byla doprovázená i rozkolem v sociální 

demokracii, se nakonec politická situace v Rokycanech stabilizovala. Z tradičních stran 

zde zůstala nejsilnější sociální demokracie na levé straně a národní demokracie na 

straně pravé, ale ani jedna strana nikdy nedokázala získat většinu. Přibyly i nové strany 

– komunisté
24

 a živnostníci, přičemž nejdůležitější klíč drželi právě komunisté, kteří se 

podle výhodnosti situace přikláněli buď k levici, nebo pravici. Druhá polovina 20. let 

v Československu je pak charakteristická sílícím vlivem extrémní pravice Národní obce 

fašistické, ovšem v Rokycanech tato strana nenašla své výraznější uplatnění.
25

 

 

20. léta se na Rokycansku také vyznačují zřetelným nárůstem počtu obyvatel, 

kdy sem přicházejí za prací především lidé z okolních zemědělských oblastí.
26

 

Zajímavostí je, že tento populační přírůstek nezastavilo ani období Velké hospodářské 

krize ve 30. letech. Rokycany byly průmyslově vyvinutým městem, proto nabízely řadu 

pracovních příležitostí, zejména v oblasti hutního a strojírenského průmyslu, 

stavebnictví, těžby nerostů nebo v dřevozpracujícím průmyslu.
27

 V roce 1921 bylo 

v samotných Rokycanech evidováno 6 728 obyvatel. V roce 1930 pak jejich počet 

stoupl o tisíc, kdy zde žilo 7 741 obyvatel. 
28

  

 

S ekonomickou krizí ve 30. letech je v rokycanském okrese, asi jako v celém 

Československu, spojena vysoká míra propouštění a nezaměstnanosti. Železárny, 

slévárna i městská válcovna propouštěly dělníky ve velkém nebo úplně zastavily 

činnost. Nejtragičtějším rokem se tak stal rok 1933, kdy počet nezaměstnaných dosáhl 

své nejvyšší úrovně. Bez práce bylo až 3000 osob.
29

 

 

                                                      
22

 Antonín Hořice = sociálně-demokratický politik, který se v komunální politice angažoval již v době 

první světové války, pozn. autorky 
23

 Hrachová, 2011: str. 164-165 
24

 Komunistická strana v Rokycanech vznikla v srpnu 1921 a v jejím čele stanul Václav Gottlieb 

(Hrachová, 2011: 171). 
25

 Tamtéž: str. 172 
26

 Marek, 1971: str. 47 
27

 Tamtéž: str. 47 
28

 Kolektiv autorů, 2006: str. 327 
29

 Hájek, 2003: str. 22 
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V souvislosti s rostoucí nezaměstnaností, se pak v první polovině 30. let konaly 

různé protestní akce, demonstrace či stávky, které organizovala KSČ. Asi největší 

protesty dělníků se odehrály v březnu 1934, kdy dělníci, vyhození z městské válcovny 

na počátku roku, žádali o znovupřijetí do práce a obnovení výroby.
30

  

 

V meziválečném období rozkvétal na Rokycansku i stavební ruch. Ihned po 

válce byla v Rokycanech zavedena elektrifikace a počátkem 20. let byla zahájena 

výstavba nových obecních bytů, předměstí, rodinných domků či vilových čtvrtí. To, co 

dříve bývalo raritou, se najednou stalo samozřejmou součástí každého obydlí – zejména 

tedy rozvod elektřiny a vody, a do značné míry i plynu a kanalizace.
31

  

 

V pozadí stavebního boomu nezůstalo ani centrum Rokycan. Byla zde postavena 

vůbec první výšková budova ve městě, která dodnes vévodí hlavnímu vlakovému 

nádraží, dále Masarykova obecná dívčí škola, při jejíž výstavbě musela být z části 

zbourána středověká hradební zeď, nebo také areál nových kasáren a městské přírodní 

koupaliště. Určitou pozoruhodností byla v Rokycanech tzv. vagonová kolonie, 

vybudována na okraji města roku 1925 pro lidi s nejnižšími příjmy.
32

 

 

Novou tvář si na přelomu 20. a 30. let vysloužilo také vlakové nádraží, jehož 

podoba již nedostačovala stále většímu náporu cestujících a rostoucímu provozu. Za 

odlehčením a usnadněním železniční přepravy pak stála především výstavba druhé 

koleje z Rokycan do Plzně a také z Rokycan do nedaleké obce Holoubkov.
33

 

 

Součástí každodenního života se staly také automobily, které se těšily velké 

oblibě a značný zájem, především ze strany mladých lidí, pak vzbudila kinematografie. 

Filmová projekce byla zahájena v rokycanské sokolovně již roku 1914 a v roce 1931 

zde byl promítán první zvukový snímek s názvem „Loupežník“. Do místního 

podvědomí se postupně dostával i rozhlas. Nejprve byl poslouchán skupinově, třeba 

v zájezdních hostincích, a časem se stal součástí i běžných domácností. V roce 1927 

vlastnilo na Rokycansku rozhlas až 175 rodin.
34

 

                                                      
30

 Hrachová, 2011: str. 175-176 
31

 Tamtéž: str. 177 
32

 Tamtéž: str. 177-178 
33

 Hájek, 2003: str. 25 
34

 Hrachová, 2011: str. 181 
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Zajímavé to bylo v Rokycanech se sportem, který zde byl úzce propojen 

s politikou. V podstatě každá politická strana zde měla svou sportovní organizaci. 

„Tělovýchovná jednota Sokol“ zde byla pod taktovkou národních demokratů, sociální 

demokraté zase vlastnili „Dělnickou tělocvičnou jednotu“ a komunisté „Federaci 

dělnických tělocvičných jednot“. Ty pak mezi sebou často bojovaly a docházelo 

k různým naschválům a nešvarům zejména při přerozdělování pozemků té či oné 

organizaci. Zastoupení zde našla řada různých druhů sportu – fotbalem počínaje, 

házenou, tenisem a veslařstvím konče. Oblíbený se zde stal také skauting, který zde 

fungoval už od roku 1917, ačkoli oficiální registrace proběhla až roku 1920.
35

 

 

Ve městě byla také přítomna vojenská posádka, která nabývala na důležitosti 

zejména po nástupu Hitlera k moci roku 1933. V letech 1931-1933 byla vybudována 

tzv. nová kasárna a také muniční skladiště pod Žďárským vrchem. Roku 1936 začalo 

v blízkosti kasáren fungovat i vojenské cvičiště a tamní posádka čítala kolem 500 

vojáků.
36

  

 

Důležitým mezníkem roku 1938 byly v Rokycanech volby do obecních 

zastupitelstev, které se zde konaly 22. května. Tyto poslední svobodné volby první 

republiky se už však nesly v atmosféře strachu a neustálého vydírání a provokací 

Henleinovy Sudetoněmecké strany. Z voleb na Rokycansku, které již jednou musely být 

kvůli sílícím nepokojům a napětí v blízkém pohraničí odloženy a které i byly oslabeny 

neúčastí řady mužů kvůli částečné mobilizaci, vyšla nakonec vítězně sociální 

demokracie a její hlavní představitel Josef Selement
37

 pak usedl do čela města.
38

 

 

Co se týče národnostního složení, Rokycany byly od svého založení českým 

městem. Němců zde bylo poskrovnu a nijak výrazně se neprojevovali. V roce 1930 bylo 

v celém rokycanském okrese údajně evidováno 400 žijících obyvatel německé 

národnosti. Po obsazení země německou armádou se počet Němců v okrese zvýšil na 

755, přičemž jen v samotných Rokycanech jich žilo 567.
39

  V důsledku politických 

                                                      
35

 Hrachová, 2011: str. 181-182 
36

 Tamtéž: str. 183 
37

 Josef Selement = byl levicovým starostou v Rokycanech od květnových voleb 1938 až do konce února 

roku 1939, kdy byl přinucen odejít. Poté ho nahradil národní demokrat Rudolf Hejrovský (Hrachová, 

2011: 189). 
38

 Široký, 1971: str. 2 
39

 Cironis, 2005: str. 13 



12 
 

 

událostí a postupného zabírání pohraničních oblastí v září 1938 rostl v Rokycanech i 

počet obyvatel, který se v závěru této dekády přiblížil až k hranici deseti tisíc.
40

 Podle 

záznamů obecního kronikáře přijel krátce po zpečetění osudu Československa 

Mnichovskou dohodou transport 23 dětí českých a německých rodin z pohraničí, 

kterým tak byl okamžitě zajištěn nocleh.
41

 Přesný počet přistěhovalců však znám není. 

V obecní kronice je ale zaznamenán údaj o příchodu 300 převážně českých rodin, které 

zde nalezly nové útočiště.
42

 Z Němců sem přišli převážně zaměstnanci německo-

židovské textilní firmy Arno.
43

  

 

V Rokycanech také žila nepříliš početná židovská komunita. Od roku 1880, kdy 

zde žilo až 165 osob židovské národnosti, jejich počet neustále klesal. V roce 1920 zde 

mělo svůj domov pouhých 66 Židů.
44

 V období první republiky se velká část židů 

asimilovala do majoritní společnosti. Židé se stali součástí každodenního života a 

jakékoli projevy rasové nesnášenlivosti nebo antisemitsky motivovaných činů v této 

době nejsou známy. Ovšem politicky vypjatá situace, nacistická ideologie a 

protižidovská nálada a rétorika šířící se republikou zapříčinily prudký spád událostí a 

vlna antisemitismu nakonec dorazila i do Rokycan.
45

 Na základě celostátních událostí, 

kdy začaly být vydávány nejrůznější nařízení a vyhlášky, byli Židé postupně přinuceni 

vzdát se svého politického a společenského postavení a tím byli de facto z veřejného 

života vyloučeni.
46

 

 

 

 

 

 

                                                      
40

 Cironis, 2005: str. 13 
41

 Kronika města Rokycany; V. díl 1938-1947, inventární číslo 376, úkl. j. K 376, Státní okresní archiv 

v Rokycanech, Rokycany, list 5 
42

 Tamtéž: list 6 
43

 Firma Arno = německo-židovská textilní firma z Kraslic, která vyráběla prádlo. Její zaměstnanci do 

Rokycan přišli počátkem října1938 s ostatními uprchlíky a bez povolení zde zahájili výrobu. Protože se 

však antisemitské názory a projevy prohlubovaly, okresní úřad činnost firmě zakázal a udělil pokutu 5500 

Kč (Tamtéž: list 6). 
44

 Rozkošná, 1996: str. 4 
45

 Hrachová, 2011: str. 187 
46

 Gebhart; Kuklík, 2006: str. 193 
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1.3. Druhá světová válka a její dopad na Rokycansku 

 

Druhá světová válka byla asi největším a nejhorším konfliktem v dějinách 

lidstva. Byla střetem dvou protikladných politických zřízení  - demokracie a 

totalitarismu, konfliktem, kdy ambiciózní, sobecké cíle jednoho diktátora a pocit 

ublížení z důsledků Versailleské smlouvy převážily nad mírovým a přátelským 

uspořádáním a rovnoměrným rozložením sil poválečné Evropy. Byla válkou, kdy proti 

sobě stanuly největší světové mocnosti, válkou, jejímž důsledkem bylo mocenské 

přerozdělení světa a posílení postavení nových aktérů na poli mezinárodních vztahů.  

 

Druhá světová válka a fašistická okupace se těžce dotkly také Československa. 

Dne 15. března 1939 začala německá vojska prostupovat územím Čech a Moravy, které 

bylo již tak do značné míry okleštěné po Mnichovském diktátu o odstoupení 

pohraničních území hitlerovskému Německu. Hitlerovým výnosem z 16. března 1939 

byl pak vyhlášen „protektorát Čechy a Morava“, kterému zdánlivě byla ponechána 

autonomie a vlastní samospráva, jež však ve skutečnosti podléhala politickým, 

vojenským a hospodářským zájmům „Říše“. Ačkoli měl protektorát formálně svou 

českou vládu i prezidenta, faktickou moc v zemi držel říšský protektor a nově vzniklé 

německé úřady.
47

 

 

1.3.1 Život v protektorátu 

Dne 15. března 1939 úderem 9. hodiny ranní dorazily německé vojenské 

jednotky i do Rokycan. Na mnohých domech byla vylepena prohlášení k obyvatelstvu, 

která informovala o obsazení československého území německou brannou mocí za 

účelem, „aby udržela klid a pořádek a převzala ochranu obyvatelstva“. Příjezd 

německých jednotek proběhl v klidu. Ze strany místních nebyl kladen žádný odpor ani 

se neobjevily žádné výrazné střety.
48

 

  

Od prvních měsíců okupace však bylo cítit silné vlastenecké uvědomění, národní 

hrdost a semknutí lidí proti fašistickým nepřátelům a byly organizovány drobné poutě a 

                                                      
47

 Gebhart; Kuklík, 2006: str. 178-179 
48

 Žďár. Politický týdenník pro okresy: rokycanský, zbirožský, hořovický, bílovický, a kralovický, roč. 

XXXVIII, č. 11, str. 1, okresní výbor v Rokycanech, Rokycany, 17. března 1939 
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slavnosti
49

 jako projevy nesouhlasu s fašistickou okupací. Při výročí vzniku 

Československé republiky v říjnu 1939 rozestavěli Němci do ulic tanky a děla, aby 

zabránili nepokojům a konfrontaci s místním obyvatelstvem.
50

 

 

Po okupaci byla zahájena likvidace všeho, co bylo nějak svázáno 

s demokratickou tradicí první republiky. Názvy ulic a veřejných prostranství, které 

nevyhovovaly, začaly být přejmenovávány, a veškeré veřejné nápisy či označení byly 

překládány do němčiny. Tak bylo například výnosem okresního úřadu v Rokycanech, ze 

dne 11. prosince 1939, Masarykovo náměstí přejmenováno na Velké náměstí, 

Wilsonovo náměstí na Malé náměstí
51

 a některé ulice se pojmenovávaly po 

významných německých či rakouských osobnostech. Nově se objevily názvy jako 

Mozartova, Goethova nebo ulice dr. Kocha.
52

 Největším trnem v očích Němců však 

byla třída Československých legií, která byla poté přejmenována na třídu Gymnazijní.
53

 

Po atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942 a stále se stupňujícím tlaku a 

rozhořčení nacistických úřadů, navrhlo městské zastupitelstvo uctít také Heydrichovu 

památku. Doporučilo tedy, že po něm přejmenuje náměstí u vlakového nádraží. Tento 

návrh
54

 však nakonec realizován nikdy nebyl.
55

  

 

Jak už jsem uvedla v předchozí kapitole, po mnichovských událostech byl 

demografický vývoj poznamenán příchodem uprchlíků z pohraničí a také příchodem 

samotných Němců, kteří sem přišli plnit své služební povinnosti. Němci postupně 

převzali správu nad důležitými podniky v regionu a ve městě začaly být přítomny také 

některé německé civilní a okupační orgány a organizace, NSDAP či Hitlerjugend.
56

 Je 

                                                      
49

 Například Místní osvětová komise v Rokycanech uspořádala dne 5. července 1939 Husovu oslavu na 

Osecké silnici v Rokynanech a vybízela občany, aby se této sešlosti zúčastnili a aby okna svých příbytků 

vyzdobili prapory. (Žďár. Politický týdenník pro okresy: rokycanský, zbirožský, hořovický, bílovický, a 

kralovický, roč. XXXVIII, č. 26, str. 1, okresní výbor v Rokycanech, Rokycany, 30. června 1939)  
50

 Hrachová, 2011: str. 191 
51

 Cironis, 2003: str. 91 
52

 Tamtéž: str. 94 
53

 Hrachová, 2011: str. 191 
54

 K uskutečnění tohoto návrhu nikdy nedostalo zastupitelstvo souhlas německých úřadů, pravděpodobně 

z důvodu, že se někteří rokycanští občané nepřímo podíleli na zabití říšského protektora tím, že ve svých 

příbytcích krátce ukrývali parašutisty. Z Rokycan se konkrétně jedná o rodinu Stehlíkovu, která na svou 

pomoc doplatila tím nejhorším způsobem. V rámci nacisty zahájené perzekuce byli zatčeni gestapem a 

28. května 1942 popraveni v Plzni-Lobzích (Široký, 1971: 15). 
55

 Cironis, 2003: str. 93 
56

 Cironis, 2005: str. 14 
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však nutné podotknout, že v Rokycanech nikdy nevznikly žádné politické, policejní či 

justiční orgány.
57

  

 

Co se týče osudu Židů, kteří neuprchli a zůstali v protektorátu, jejich podmínky 

pro živobytí se začaly postupně zhoršovat a jejich existence byla omezována 

nejrůznějšími vyhláškami a nařízeními.
58

 Ty se samozřejmě dotkly i rokycanského 

okresu. Nakupovat například místní Židé směli jen mezi půl 11 a 13 hodinou a dále pak 

mezi 15 a 17 hodinou.
59

 Stejně tak byla ošetřena návštěva v peněžních ústavech, která 

byla stanovena na dobu mezi 12 a 13 hodinou.
60

 

 

Svého vrcholu pak perzekuce židovského a také romského obyvatelstva dosáhla 

na přelomu roku 1941/1942, kdy bylo rozhodnuto o tzv. konečném řešení židovské 

otázky.
61

 Jen z rokycanského okresu bylo v lednu 1942 povoláno na 220 lidí židovského 

původu, převezeno do Plzně a odtud pak vypraveno třemi transporty do koncentračního 

tábora v Terezíně.
62

 

 

Zajímavý je i osud vojenské posádky v Rokycanech. V roce 1936 se daly do 

pohybu plány na výstavbu nového cvičiště za kasárnami, které se nacházely pod vrchem 

Kotel. Se stále rostoucím nebezpečím a stupňujícími se požadavky týkající se 

sudetských Němců v předmnichovském období, se zvyšovaly i státní výdaje na obranu 

republiky. Řada investic proto logicky plynula i na rozvoj rokycanských kasáren, kde 

byla plánována ještě přístavba nové budovy.
63

 S příchodem Němců byl však osud 

rokycanských kasáren a tamních vojáků zpečetěn. Již v březnu 1939 kontrolu nad 

kasárnami převzala německá armáda a českoslovenští příslušníci branné moci museli 

                                                      
57

 Cironis, 2005: str. 18 
58

 Gebhart, Kuklík, 2006: str. 198 
59

 Úprava nákupní doby v obchodech pro židovské obyvatelstvo, In: Věstník pro politický okres 

Rokycany, roč. 13, č. 3, str. 8, okresní úřad v Rokycanech, Rokycany, 15. dubna 1941 
60

 Návštěvy Židů v peněžních ústavech, In: Věstník pro politický okres Rokycany, roč. 13, č. 3, str. 8, 

okresní úřad v Rokycanech, Rokycany, 15. dubna 1941 
61

 Gebhart, Kuklík; 2007: str. 73 
62

 Hrachová, 2011: str. 195 
63

 Borek; Nové kasárny. In: Rokycany.  Dostupné na: 

http://rokycanyhomepage.ic.cz/jiznipredmesti13.htm, ověřeno dne 20. ledna 2014 

http://rokycanyhomepage.ic.cz/jiznipredmesti13.htm
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areál opustit do 31. července 1939.
64

 Během druhé světové války pak kasárna využívaly 

německé ozbrojené síly a areál dostal nový název „Nibelungen“.
65

  

 

1.3.2 Školství 

Řada změn v důsledku neutěšeného politického vývoje čekala i rokycanské 

školství. Již s příchodem německé armády v březnu 1939 byla obsazena Masarykova 

obecná dívčí škola německým wehrmachtem. Němci zde zabrali přízemí a tělocvičnu, 

odkud řídili odvoz majetku československé armády. V období od 29. srpna do 14. 

prosince 1939 pak do područí německého vojska spadla škola celá a dívky tak musely 

být přemístěny do chlapecké školy za radnicí, se kterými se od té doby dělily o 

vyučování. Provoz dívčí školy byl obnoven 15. prosince 1939, ovšem jen na krátko, 

neboť 17. ledna 1940 budovu opět obsadili vojáci a dívky musely zpět do chlapecké 

školy. Později se budova dívčí školy stala centrem mládežnické organizace 

Hitlerjugend, která tu setrvala až do konce války.
66

 

 

S blížícím se koncem války Němci začali postupně zabírat i chlapeckou školu a 

tak musely být nalezeny nové prostory pro vyučování. „Po delším hledání se správě 

školy podařilo nalézt po jedné místnosti v rodinné škole, okresním domě, bývalém 

okresním úřadu, a v restauraci na Letné. V těchto místnostech byla každá třída 

vyučována dva půl dny týdně a na zbývající dny dostávali žáci a žákyně domácí úlohy.“ 

Díky stále častějším leteckým náletům Američanů bylo na konci dubna 1945 vyučování 

zcela zastaveno.
67

 

 

Také rokycanské gymnázium prošlo řetězem transformací. Novým ředitelem 

školy se stal na podzim 1938 Jaroslav Hora,
68

 pocházející z Českého Krumlova. Díky 

                                                      
64

 Žďár. Politický týdenník pro okresy: rokycanský, zbirožský, hořovický, bílovický, a kralovický, roč. 

XXXVIII, č. 31, str. 3, okresní úřad v Rokycanech, Rokycany, 4. srpna 1939 
65

 Hofman, Lopata, 2001: str. 41 
66

 Cironis; Švecová, 2005: str. 7 
67

 Tamtéž: str. 8 
68

 Jaroslav Hora = nahradil ve funkci ředitele školy významného rokycanského občana PhDr. Bohuslava 

Horáka, který byl v letech 1903-1925 profesorem na gymnáziu a 1925-1938 dokonce jeho ředitelem. 

Protože se Bohuslav Horák během druhé světové války zapojil do ilegálního odboje, byl zatčen a odvezen 

do koncentračního tábora v Terezíně, následně do Osvětimi, kde i zemřel.  

Rancová; Ježková; Almanach ke 125. výročí založení a 100. výročí obnovení Gymnázia Rokycany, In: 

Gymnázium a SOŠ Rokycany. Dostupné na: http://www.gasos-

ro.cz/web/images/dokumenty/oslavy140let/almanach_140.pdf; ověřeno dne 20. ledna 2014 
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velkému přílivu obyvatel z pohraničních oblastí, stoupl značně i počet žáků ve škole, 

který tehdy dosáhl své nejvyšší úrovně 445 žáků.
69

 Původně gymnázium navštěvovalo 

375 žáků.
70

 

 

Velmi přísná omezení a nacistický vliv se na gymnáziu začaly zřetelněji 

projevovat s příchodem roku 1942 a nástupem Emanuela Moravce
71

 do čela 

ministerstva školství.
72

 Dosavadní ředitel a český vlastenec Hora byl nahrazen 

profašisticky smýšlejícím Františkem Stiebnerem,
73

 a stejně jako se tomu dělo v celém 

protektorátu, začalo odstraňování nevyhovujícího obsahu v učebnicích. Byly 

začerňovány a přelepovány jednotlivá slova, ale i celé odstavce, některé učební 

materiály byly zrušeny úplně. Z osnov bylo vyškrtnuto vyučování dějepisu a dějin 

literatury, a naopak značně přibyly hodiny němčiny.
74

  

 

Žáci byli také často nasazováni na práci v německých firmách. „Po r. 1943 

dosáhlo pracovní nasazení oktavánů takové intenzity, že výuka byla zastavena a 

maturitu nahradily formální zkoušky ze všech předmětů. V posledním roce války nebyla 

oktáva vůbec otevřena“.
75

  

 

S blížícím se koncem války budovu postupně začali zabírat Němci, nejprve pro 

vlastní potřeby, později pro své uprchlíky. Po osvobození města americkou armádou se 

                                                      
69

 Rancová; Ježková; Almanach ke 125. výročí založení a 100. výročí obnovení Gymnázia Rokycany, In: 

Gymnázium a SOŠ Rokycany. Dostupné na: http://www.gasos-

ro.cz/web/images/dokumenty/oslavy140let/almanach_140.pdf; ověřeno dne 20. ledna 2014 
70

 Kronika města Rokycany; V. díl 1938-1947, inventární číslo 376, úkl. j. K 376, Státní okresní archiv 

v Rokycanech, Rokycany, list 36 
71

 Emanuel Moravec (1893-1945) = byl zprvu český politik a legionář, později nacistický kolaborant. Byl 

také aktivním žurnalistou. Nejvíce se věnoval vojenské problematice. Psal pod přezdívkou Stanislav 

Yester a jeho články se objevovaly v revue Přítomnost a také v Lidových novinách. Po vzniku 

protektorátu Čechy a Morava však přistoupil na stranu Němců a stal se zrádcem. V roce 1942 převzal 

kontrolu nad „Kuratoriem pro výchovu mládeže“ a téhož roku byl také jmenován ministrem školství a 

lidové osvěty. http://www.ustrcr.cz/cs/audio-archiv-zivotopisy#moravec , ověřeno dne 22. ledna 2014 
72

 Gebhart, Kuklík, 2007: str. 131 
73 Rancová; Ježková; Almanach ke 125. výročí založení a 100. výročí obnovení Gymnázia Rokycany, In: 

Gymnázium a SOŠ Rokycany. Dostupné na: http://www.gasos-

ro.cz/web/images/dokumenty/oslavy140let/almanach_140.pdf; ověřeno dne 20. ledna 2014 
74

 Hofman, 1991: str. 64 
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pak gymnázium stalo ošetřujícím centrem pro nemocné a raněné z transportů, které 

vezly osvobozené vězně z koncentračních táborů.
76

  

 

1.3.3. Protifašistický odboj 

V rokycanském regionu začala hojně působit i řada odbojových uskupení, které 

byly postupně nacisty rozbíjeny. Z nekomunistických skupin to byla například odnož 

Obrany národa, v čele s Josefem Kotěborským, Bedřichem Malým a Otou Pelikánem. 

Jejich úlohou bylo podnikat sabotážní akce, stejně tak jako shromažďovat informace o 

síle a stavu německých posádek na okrese a ty pak následně předávat krajské skupině 

tohoto hnutí v Plzni. Skupina byla prozrazena roku 1940.
77

 Na jejich odbojovou činnost 

pak navázala sokolská ilegální organizace „Jindra“, založená v roce 1939 Josefem 

Froňkem a Vilémem Bajnarem.
78

 Sdružení od samého počátku úzce spolupracovalo 

s Obranou národa a po jejím rozbití pokračovali v plném nasazení v boji proti 

fašistickým okupantům.  Jejich činnost byla na okrese ukončena v roce 1942.
79

 Nečinní 

nezůstali ani komunisté, kterým se zde podařilo aktivně působit po celé období 

okupace, ačkoli proti nim byly vedeny neostřejší štvanice.
80

 Komunisté se zde zasloužili 

zejména o rozšiřování ilegálního tisku a letáků.
81

  

 

1.3.4. Rokycansko 1941-1945 

Obzvlášť těžký byl pak pro Rokycany přelom roku 1941/1942. I zde každodenní 

život zasáhl nedostatek spotřebního zboží a nedostatečný přídělový systém. Sokolské 

sdružení bylo zrušeno, jeho budova byla obsazena vojskem a přejmenována na 

„Wehrmachtsheim“, kde němečtí vojáci pořádali bujaré oslavy a hospodské pitky.
82

 

Německý jazyk se stal oficiální řečí na všech úřadech a obchodech, všechny nápisy, 
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 Rancová; Ježková; Almanach ke 125. výročí založení a 100. výročí obnovení Gymnázia Rokycany, In: 

Gymnázium a SOŠ Rokycany. Dostupné na: http://www.gasos-

ro.cz/web/images/dokumenty/oslavy140let/almanach_140.pdf; ověřeno dne 20. ledna 2014 
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 Široký, 1971: str. 19 
78

 Tamtéž: str. 19 
79

 Tamtéž: str. 24 
80

 15 a 16. března 1939 zahájily německé bezpečností složky akci proti domnělým nepřátelům a 

oponentům režimu (Gebhart, Kuklík, 2006: str. 177). V Rokycanech se toto zatýkání dotklo nejvíce 

komunistů. Zatčeni tak byli – Josef Tyrpekl, Zdeněk Blud’ovský a František Černý, kteří působili 
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(Široký, 1971: 6) 
81

 Komunisté v okrese vydávali ilegální časopis „Jiskra“. Více se o něm zmíním v kapitole „Periodický 

tisk na Rokycansku v období Druhé republiky a protektorátu“, pozn. autorky 
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 Hrachová, 2011: str. 198 
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označení měst a obcí, vyhlášky či nařízení musely být dvojjazyčné, veškerá 

korespondence musela probíhat v němčině. V srpnu 1942 byl pak také zrušen okresní 

status města a město tak bylo připojeno k okresu Plzeň-venkov.
83

 

 

Stejně tak byla v roce 1942 zahájena rozsáhlá perzekuce, věznění a 

pronásledování českého obyvatelstva jako reakce na atentát na říšského protektora 

Reinharda Heydricha, který spáchali příslušníci výsadkářské skupiny Anthropoid.
84

 

Tato akce se úzce dotkla i samotných Rokycan. Původně totiž měli parašutisté, Gabčík a 

Kubiš, seskočit v Ejpovicích u Rokycan a útočiště a nocleh parašutistům měla údajně 

poskytnout rodina Stehlíkova z Rokycan.
85

 Ta pak na svou pomoc doplatila tím 

nejhorším způsobem. Celá rodina byla popravena v Plzni-Lobzích dne 28. května 

1942.
86

 

 

S blížícím se koncem války zachvátilo západočeský kraj bombardování 

amerických spojeneckých vojsk, která útočila zejména na významné průmyslové 

podniky v zemi.
87

 Náletů amerických letců nebyl ušetřen ani rokycanský region, který 

byl poprvé bombardován 15. února 1945. Cílem letců bylo zejména poškodit železniční 

stanice a vlakové soupravy a monitorovat kolony německých nákladních aut proudící na 

hlavním silničním tahu Praha-Plzeň.
88

  

 

Asi nejhorší letecké napadení zažily Rokycany 27. a 29. dubna 1945. Jednalo se 

o tzv. hloubkové letce, kteří na město svrhovali až čtvrttunové bomby. Útok byl 

soustředěn zejména na železniční stanici a spojení, ovšem zasažena byla i řada okolních 

budov a obytných domů.
89
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 Gebhart, Kuklík, 2007: str. 130-131 
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1.3.5. Osvobození města 

Již od počátku roku 1945 se Rokycansko aktivně připravovalo na převzetí moci 

od fašistických okupantů. Byl totiž ustanoven ilegální revoluční národní výbor, mezi 

jehož nejvýznamnější představitele patřili protektorátní starosta města Rudolf 

Hejrovský, velitel městské policie Jaroslav Lobovský či farář Jaromír Klimecký. I přes 

Němci vyhlášený výjimečný stav, 24. dubna 1945, a zákaz shromažďování, se jim 

postupně podařilo zmobilizovat a vyzbrojit na 700 branců a 500 příslušníků milicí a  

5. května se tak definitivně ujmout správy nad městem. I přesto, že byla v Rokycanech 

stále přítomna početná německá posádka, která jen v samotném městě čítala 4000 

mužů,
90

 byla ještě téhož dne na rokycanském náměstí svolána manifestace, kde se sešlo 

na 10 tisíc občanů.
91

 „Po prvé po šesti letech se opět objevily sokolské kroje, dívky 

v národních krojích, uniformy železničářů a pošťáků, přišly průvody z Litohlav a 

z Volduch s hudbami a mnoho občanů z jiných okolních obcí.“
92

  

 

Z historického hlediska se Rokycany zapsaly do podvědomí široké veřejnosti 

zejména tím, že se staly místem setkání dvou spojeneckých armád. Dlouho očekávaná 

americká armáda dorazila do Rokycan 7. května 1945 v brzkých ranních hodinách a 

nejvýznamnější podíl na osvobození města měla především vojenská kolona 9. pěšího 

pluku a také část 8. tankové divize postupující z Plzně v čele s plukovníkem Ginderem. 

Z východu k nám pak směřovaly sovětské vojenské jednotky ze 4. gardové tankové 

armády 1. ukrajinského frontu, které se pak 10. a 11. května sešly s americkou armádou 

u demarkační linie v Borku u Rokycan.
93

  

 

K dokreslení pocitů radosti, štěstí a vřelého uvítání spojeneckých jednotek 

rokycanskými občany, cituji článek, který vyšel 18. května 1945 v časopise „V nový 

život“ a nese název „Nadšené uvítání osvobozeneckých vojsk“. „ Po celou sobotu a 

neděli 5. a 6. května za vytrvalého deště očekávaly davy občanstva v ulicích a na 

náměstí v Rokycanech příjezd Američanů, kteří jako by se chtěli vyhnout okázalému 

uvítání, vjeli se třemi tanky do města až v pondělí po 4. hodině ranní. Přes časnou 

hodinu shromáždilo se v Sedláčkově ulici, kde tanky parkovaly, velké shromáždění, 
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které jásavě zdravilo čacké americké vojáky. Tanky byly ozdobeny květinami, ženy a 

děvčata chtěly pohostit Američany, co jen měly po ruce, leč ti s úsměvem odmítali a 

sami rozdávali čokoládu a cigarety. S dětmi se spřátelili naráz, za chvíli jich byly plné 

tanky.“
94

 S velkými ovacemi byla přivítána i sovětská armáda, která 10. května 1945 

v dopoledních hodinách projížděla obcí Zbiroh. „Okresní silnice byla lemována 

jásajícími davy. Velící generál byl pozdraven čsl. brannou mocí, podán mu chléb a sůl a 

kytice rudých květů.“ Dav provolával „Ať žije Československo, ať žije Stalin!“ nebo 

„Germán kaput, vy svobodni“ či „Ať žije Rudá armáda!“.
95

  

 

1.3.6. Zatčení Karla Hermanna Franka 

Další významnou událostí, která se na Rokycansku odehrála, bylo zatčení 

prchajícího Karla Hermanna Franka.
96

 Stalo se tak ve středu 9. května 1945, kdy se 

v koloně ustupujících německých vozidel snažil nepozorovaně dostat do obce Ejpovice 

u Rokycan, kde Američané zřídili zajatecké tábory. Byl tedy vydán příkaz rokycanským 

četníkům sledovat i vedlejší komunikace kolem Rokycan, kterými by se Frank mohl 

dostat k vytyčenému cíli, neboť se předpokládalo, že nepojede po hlavním silničním 

tahu. Frankův osobní vůz byl nakonec rozpoznán právě v Rokycanech, když projížděl 

kolem bývalých jatek, načež byl vzápětí zadržen americkými důstojníky a odtud pak 

převezen do Plzně.
97

  

 

Kronikář města Frankovo zadržení pak popisuje takto: „Jestliže sudetští Němci 

vůbec byli podněcovateli svých soukmenovců z Říše k nenávisti proti všemu českému, 

byl Karl Hermann Frank krvelačným démonem, který proti nám přímo běsnil. Tento 

zkrachovaný knihkupec z Karlových Varů, prodavač kalendářů po trzích, sběratel 

insertů a poslanec pak německých nacionálů v čsl. parlamentě, vystupoval krajně drze a 

provokačně, po okupaci se pak ukázal jako pravý typ germánské krutosti. K. H. Frank 

stál v pozadí stovek poprav nejlepších českých lidí po atentátu na R. Heydricha v květnu 
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1942 a on to byl, kdo je odpovědný před soudem dějin za vyvraždění obcí Lidic a 

Ležáků a všeho potom, co následovalo. (…) Na telefonické upozornění, učiněné 

Národnímu výboru v Rokycanech, byla učiněna opatření k zadržení Franka, který byl 

v generálské uniformě a jel v zeleně natřeném autu s přívěsným vozíkem.“
98

 

 

Zajímavý je i popis k téže události kronikáře obce Kamenný Újezd u Rokycan: 

„Současně s kapitulující armádou prchal též z Prahy K. H. Frank v civilním autu, 

v němž byly dva kulomety. Byl doprovázen dvěma autobusy německého červeného kříže, 

ve kterých seděli obvázaní němečtí vojáci. Červený kříž měl chránit Franka od hněvu 

českých lidí. Mladý Čech Rudolf Lukeš uviděl u Vrapic nedaleko Kladna známou 

vranovskou tvář v autě a hned učinil oznámení na četnické stanici v Kladně. Frank byl 

poznán v Rokycanech u městských jatek za Plzeňskou bránou a zastaven. Vyskočil 

z auta a prchal k lesu. Byl však chycen, převzat americkým vojskem a později předán 

lid. soudu v Praze. Vojáci, kteří seděli ve vozech červ. kříže, byli úplně zdrávi a 

maskovali jeho útěk.“
99

  

 

1.3.7. Život v prvních měsících po válce 

Podle záznamů městského kronikáře, policie a četnictvo dne 7. května 1945 

provedlo hromadnou akci na zatýkání místních Němců a kolaborantů. Zatčeno bylo 

celkem 148 osob, přičemž většina z nich byla internována do bývalé městské válcovny a 

část ponechána ve svých domovech s tím, že budou zadrženi později.
100

 Zakázány byly 

německé potravinové lístky a prodej jakéhokoliv zboží osobám této národnosti. Ti, kteří 

nebyli zatčeni při první razii, museli nejpozději do 18. května 1945 hlásit na radnici svůj 

pobyt
101

 a také být označeni bílou páskou, kterou nosili na pravé ruce. Po sedmé hodině 

večerní se nesměli pohybovat mimo své příbytky a nesměli navštěvovat ani žádné 

kulturní akce či zábavy.
102

 Museli odevzdat také radioaparáty, kterých bylo zadrženo 

119 kusů.
103
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 Rokycany se také logicky staly místem, kudy z obav před svým osudem utíkali 

němečtí vojáci a důstojníci s nadějí, že se u americké strany dočkají ochrany a 

vřelejšího zacházení. Kromě nich však utíkali i němečtí civilisté, včetně žen a dětí či 

personálu, kteří ve zmatku opouštěli své domovy. Říkalo se jim zde „národní hosté“.
104

  

 

Pro tyto německé uprchlíky a ustupující německé vojáky byly nedaleko 

Rokycan, mezi Klabavou a Ejpovicemi, zřízeny celkem tři sběrné tábory, přičemž se 

v nich údajně pohybovalo až 40 tisíc zajatců.
105

 V úterý 8. května 1945 dorazil do 

Ejpovic první transport s příslušníky řadového německého vojska v počtu asi 2000 

mužů. Některé z nich doprovázely i jejich partnerky. Američané Němce odzbrojovali a 

zabavovali veškeré zásoby z osobních i nákladních aut, pro které si pak chodili místní 

lidé z okolních obcí. „Naše obec byla v tyto dny plná vojska a lidí jako na nějakém 

trhu.“
106

 V polovině září 1945 pak byli všichni němečtí zajatci odsunuti do Bavor a 

americká posádka stažena do měst.
107

  

 

Zhruba v  polovině května 1945 městem také procházel nespočet uprchlíků cizí 

národnosti,
108

 většinou se jednalo o válečné zajatce. Tito lidé byli ubytováni v budově 

gymnázia, kde jim byla poskytnuta základní strava a zdravotní péče. K dispozici bylo 

asi 300 lůžek se slamníky a s omezeným počtem pokrývek. Humanitární pomoc zde 

fungovala ve dne v noci po celé tři týdny. „Od 11.-16. května 1945 bylo vydáno 1600 

obědů, za jediný den bylo nakrájeno 400 kg krajíců chleba.“ Nejvyšší denní průchod 

byl 680 osob, přičemž celkově tudy za dobu tří týdnů prošlo celkem 12 národností 

v počtu až 3000 osob.
109

  

 

Na oslavy osvobození a na počest americké a Rudé armády se začaly 

v Rokycanech pořádat velkolepé akce a slavnosti, které se staly nedílnou součástí 
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každodenního života společnosti. Byly konány různé vojenské přehlídky nebo taneční 

večery.
110

 Úchvatnou událostí se pro Rokycany stala slavnost 27. května 1945, kdy lidé 

vzdali hold prezidentu republiky, Edvardu Benešovi, a kdy byla připnuta stuha města 

Rokycan na prapor 9. amerického pěšího pluku. Pro dokreslení celé této slavnostní 

atmosféry cituji městského kronikáře: „Jarní slunce v plné kráse laskalo svěží barvy 

vlajek a praporů vzkříšeného Československa, rudé prapory chrabrého bratrského 

Ruska a hvězdnaté vlajky hrdinné Ameriky. Pestré kroje, svižné americké vojsko a 

hudba zvýšily sváteční náladu, které dala krásná slova řečníků důstojný obsah. Radost 

zářila z očí dětí i dospělých.“
111

 V září 1945 město dokonce poctil svou návštěvou i 

generál Patton
112

 a američtí vojáci při této příležitosti uspořádali velkolepou vojenskou 

přehlídku.
113

 

 

Američané také v Rokycanech vydávali vlastní časopis, který nesl název „The 

Forty Niner.“
114
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1.4. Rokycansko v letech 1945-1948 

 

1.4.1. Československo v letech 1945-1948 

 
Po ukončení druhé světové války se Evropa ocitla na křižovatce. Bylo potřeba 

obnovit nejen celistvost a ekonomickou prosperitu a zajistit mírové a bezkonfliktní 

soužití všech národů, ale obnovit i válkou zničená města a infrastrukturu, nastartovat 

průmysl. Novou podobu dostalo i světové rozložení sil. Poražené Německo ztratilo 

faktickou moc a navíc muselo přijmout politickou i morální zodpovědnost za činy, které 

způsobilo. Válka také notně ochromila dříve významné mezinárodní aktéry, Velkou 

Británii a Francii, a naopak posílila vliv a postavení USA a SSSR. Tyto dva státy se tak 

staly novými klíčovými hráči na poli mezinárodních vztahů a to především díky jejich 

vysokému politickému, ekonomickému a vojenskému potenciálu.  

 

Rostoucí vliv a ambice Sovětského svazu na rozšíření svých zájmů a ovládnutí 

středoevropského prostoru na sebe nenechaly dlouho čekat. Také před 

Československem stál nelehký úkol obnovení svrchovanosti a vyřešení poválečného 

územního uspořádání státu. Jednou ze zásadních změn československé politiky po válce 

byla orientace na Sovětský svaz, do které nás v podstatě vehnala „mnichovská 

zkušenost“ a nedůvěra v německého souseda. I proto se prezident Beneš již v roce 1943 

zavázal podepsáním československo-sovětské smlouvy ke spolupráci s Moskvou. 

Formování a rekonstrukce nového politického systému v Československu začaly být 

tedy ihned po válce výrazně ovlivňovány politikou Sovětského svazu a vůbec vším, co 

bylo ku prospěchu této spolupráci.
115

  

 

Důležitým aspektem poválečného vývoje v Československu bylo pak vytvoření 

Národní fronty, která se tak stala politickou základnou nové vlády. Ačkoli se vedle 

komunistů na politickém poli pohybovali ještě sociální demokraté, lidovci, národní 

socialisté či slovenští demokraté,
116

 nic nebránilo tomu, aby komunisté začali 

konsolidovat politickou moc v zemi. Jejich asi největším úspěchem bylo ovládnutí 

několika klíčových ministerstev. Mezi ty nejdůležitější patřily ministerstvo vnitra, 
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zemědělství a také informací. Díky tomu pak komunisté mohli snadněji proniknout do 

všech složek života společnosti.
117

  

 

Dalším významným mezníkem jsou pak první poválečné volby konané v květnu 

1946, kde komunisté vyhráli na plné čáře a Klement Gottwald se tak mohl ujmout úkolu 

sestavení nové vlády.
118

 Naděje na fungující parlamentní demokracii tak byly de facto 

zmařeny. 

 

Následující rok se země dostala do hospodářských potíží, čímž samozřejmě 

rostla i nespokojenost obyvatel. Příčinou této kritické situace byla nejenom 

neefektivnost znárodněných podniků a jejich nekonkurenceschopnost na zahraničních 

trzích,
119

 ale především stagnace v zásobování potravin, důsledky mimořádného sucha a 

také odmítnutí Marshallova plánu.
120

 Právě neschopnost účinně řešit problémy a 

neshody v základních politických a hospodářských otázkách jen prohloubilo napětí již 

tak dost roztříštěné politické scény. 

 

Vyvrcholením této politické krize se pak stal únor 1948. Komunistické ambice 

na převzetí moci, prosazení hegemonického postavení své strany ve všech oblastech 

života a etablování nově prosazovaných hodnot byly dovršeny 20. února 1948, kdy 

ministři národně socialistické strany, lidové strany a demokratické strany podali 

demisi.
121

 Demisi prezident republiky, Eduard Beneš, následně přijal 25. února 1948, a 

komunistická strana tak mohla nastoupit cestu své neomezené politické moci.
122

  

 

1.4.2. Politické a společenské proměny na Rokycansku po roce 
1945 

 
Po válce bylo v první řadě nutné obnovit rokycanský okres, který Němci během 

okupace zrušili. K tomu došlo v průběhu roku 1945, kdy byl okres obnoven v jeho 

původních hranicích z roku 1938 a čítal bezmála 93 obcí.
123

 V letech 1945-1947 lze na 
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Rokycansku pozorovat značný demografický úbytek, který byl vyvolán zejména 

migrací obyvatelstva z vnitrozemí do pohraničních oblastí, které zůstaly po Němcích 

neobydlené. Zatímco v roce 1945 žilo v samotných Rokycanech 8 497 obyvatel, o dva 

roky později se jejich počet snížil na 7 848. Od roku 1950 se začal počet obyvatel zase 

zvyšovat. Toho roku jich ve městě žilo 8 789.
124

  

 

Bylo také zapotřebí probudit k životu společenskou a politickou sféru, k čemuž 

přispělo i zahájení vydávání týdeníku s názvem „V nový život“,
125

 který zahájil svou 

periodickou činnost 9. května 1945 a ve kterém se lidé mohli dočíst o domácích i 

zahraničních událostech a také se dozvědět o úloze americké i sovětské armády.
126

 Co 

se týče politického života, zde je důležitým výrazem politické aktivity komunistický 

projev uskutečněný 21. května 1945 na rokycanském náměstí, během kterého se tvrdě 

pustili do kritiky německého režimu a neopomněli ani poukázat na významnou úlohu 

komunistické strany a jejího odboje během války.
127

 

 

Stejně tak se brzy začaly formovat různé politické proudy a svou činnost začaly 

obnovovat i politické strany, v podstatě rekrutující se z předválečného politického 

spektra. Svou činnost tak obnovili sociální demokraté, národní socialisté a lidovci. 

Nejsilnější určující politickou silou se ale stejně jako v celé republice stali komunisté. 

Z politického života tak byli vyloučeny pravicově smýšlející formace, tedy především 

agrárníci, živnostníci a národní demokraté.
128

 

 

Dne 21. května 1945 došlo ke změnám i na rokycanské radnici, kdy Rudolf 

Hejrovský opustil místo předsedy Národního výboru a na jeho místo nastoupil 

předválečný komunista Zdeněk Blud’ovský.
129

  

 

Po volbách do místních zastupitelstev konaných v roce 1946 se do čela místního 

národního výboru postavil národní socialista Antonín Jodas, neboť blok stran 
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nepropagující komunistickou ideologii měl ve výboru převahu. Mnohem důležitější ale 

bylo křeslo předsedy okresního národního výboru. Zde se již stranám nepodařilo 

zabránit rozšiřujícímu se komunistickému vlivu a do jeho vedení tak usedl Zdeněk 

Blud’ovský.
130

 

 

Poválečná atmosféra je také úzce doprovázená konfiskací majetku Němců a 

kolaborantů, kteří se během války neoprávněně zmocnili řady průmyslových závodů a 

firem. Prezidentské dekrety vydané v roce 1945 zasáhly i do života několika obyvatel 

Rokycanska. Ve městě byl majetek zabaven celkem 81 osobám
131

 a jeho hodnota se 

vyšplhala až k rekordnímu jednomu a půl milionu korun.
132

 Co se týče celého okresu, 

bylo postiženo celkem 14 osob na základě prezidentského dekretu č. 12/45 Sb. a 141 

osob dekretem č. 108/45 Sb.
133

  

 

Rovněž také došlo k prvnímu přejmenovávání ulic a veřejných prostranství. 

Velké náměstí před radnicí tak opět dostalo svůj původní název Masarykovo náměstí a 

sousedící Malé náměstí bylo pojmenováno po prezidentu Dr. Benešovi.
134

 Na návrh 

členů komunistické strany byl také pojmenován park před novými kasárnami na „Sad 

Klementa Gottwalda“ na počest jeho padesátých narozenin.
135

 Zcela normální byla také 

koexistence ulic Americké
136

 a Ruské armády.
137

 

 

Pozitivní nálady společnosti se pak odrážely zejména při oslavách a 

připomínáních si významných národních osobností nebo událostí. Například 5. července 

1945 byla uctěna památka mistra Jana Husa na Oseckém vrchu, které se účastnila řada 

místních kulturních spolků.
138

 Dne 13. září 1945 se pak v kulturním sále sokolovny 

konala smuteční tryzna za T. G. Masaryka, kterou pořádal Národní výbor společně s 
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osvětovými spolky.
139

 Stejně tak byly důležité i oslavy výročí založení republiky, 28. 

října. Slavnost byla zahájena položením věnce k pomníku padlých příslušníky 

československé armády a legionářů v předvečer výročí dne československé státnosti. O 

večerní program se pak v rokycanské Sokolovně postaral pěvecký spolek Záboj a druhý 

den již byli lidé připraveni zúčastnit se vojenské ceremonie konané na náměstí. Oslavy 

pak byly ukončeny představením sokolského divadelního spolku 4. a 11. listopadu 1945 

Čapkovou hrou „Bílá nemoc.“
140

 

 

Do pořádku se postupně dávalo i rokycanské školství a studentský život. 

Rozsáhlé opravy musely zahájit především válkou poničené budovy gymnázia a 

Masarykovy obecné dívčí školy. Zejména dívčí škola byla po dlouhodobém pobytu 

německých vojáků a mládeže naprosto zdecimovaná. Veškeré školní příslušenství, 

nábytek nebo pomůcky byly buď rozkradeny, nebo naprosto zničeny. Úplný provoz 

školy by obnoven v prosinci 1945, do té doby se dívky střídaly s chlapci na chlapecké 

škole, stejně jako tomu bylo v době okupace. Na základě zákona o společné výuce 

chlapců a děvčat vydaného v květnu 1948 ztratila škola v následujícím školním roce 

svůj ryze dívčí charakter a studenti obou škol
141

 byli promícháni.
142

 

 

Na gymnáziu se po válce studenti začali angažovat v novinářské činnosti a ještě 

v roce 1945 začali vydávat svůj vlastní zpravodajský časopis „Výboj“.
143

 Přestože ještě 

v letech 1945-1948 se na gymnáziu projevovala názorová pestrost a svoboda projevu, 

příklon ke komunistickým myšlenkám a zkreslenému výkladu a vnímání této ideologie 

začal být čím dál tím zřetelnější a definitivně se pak projevil po únoru 1948. Tehdy byl 

také na škole založen Svaz československé mládeže a Svaz přátel SSSR. Gymnázium 

po roce 1948 prošlo také řadou reforem. První z nich v roce 1948 přeměnila gymnázium 
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na čtyřleté, druhá z roku 1953 z gymnázia udělala jedenáctiletou střední školu, která 

takto fungovala až do roku 1960.
144

 

 

Díky hospodářskému rozmachu a především díky zapojení žen do pracovního 

procesu dochází po roce 1945 také k rozvoji mateřských škol a dětských útulků.
145

 Na 

podzim 1945 zahájila svou činnost také večerní lidová škola, která nabízela vzdělávací 

kurzy pro dospělé. Vybrat si tak lidé mohli například kurzy ruského jazyka, lekce 

Morseovy abecedy a základů telegrafie nebo také kurzy účetnictví.
146

 Dětský talent pak 

pomohla rozvíjet hudební škola, která svou výuku zahájila v roce 1946.
147

 

 

Od roku 1945 se také soustavně pracovalo na snížení nezaměstnanosti. Byly 

zakládány nové podniky nebo svůj provoz obnovily, rozšířily či modernizovaly podniky 

staré. Tak byly například založeny sklárny na Radnicku, ve Zbiroze byly rozšířeny 

závody Zbirovia, byla budována nová oddělení a haly v rokycanských železárnách. 

V Ejpovicích byla dokonce založena velká hrudkovna, která měla patřit k jedněm 

z největších závodů v republice. Stejně intenzivně se začalo pracovat i na bytové 

výstavbě.
148

 

 

1.4.3. Únor 1948 a jeho důsledky 

V Rokycanech politický převrat započal 24. února, kdy byla úderem 12. hodiny 

vyhlášena jednohodinová generální stávka, při které měli všichni pracující vyjádřit 

podporu a pozitivně reagovat na současné politické a společenské poměry. Byl 

ustanoven okresní akční výbor Národní fronty,
149

 který vystupoval jako „vykonavatel 

vůle lidu“ a který prostřednictvím místního rozhlasu vydal prohlášení, že se „odsuzují 

všechny pokusy namířené proti lidově demokratickému režimu“ a že se „nepřipouští, 

aby kdokoli a jakýmkoli způsobem ohrožoval vymoženosti národní a demokratické 
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revoluce“.
150

 Také se pevně postavil za předsedu vlády Klementa Gottwalda a podpořil 

sestavení vlády „z pokrokových osobností, které splnily závazky dané budovatelským 

programem“.
151

  

 

Rokycansko zasáhly i nařízené čistky vůči krajně nepohodlným lidem 

nesouhlasícím s novým státním zřízením. Řada občanů tak spadla do spárů 

komunistického hněvu a byla zbavena svých vedoucích míst například v politických 

stranách, továrnách nebo na školách.
152

 Čistkám neunikli ani členové spolkové 

organizace Sokola.
153154

 

 

Únorové události a nově nastavený kurz byl pak definitivně zpečetěn ve 

volbách, které se konaly 30. května 1948. Z celkového počtu 5393 hlasů odevzdaných v 

Rokycanech bylo celých 5206 hlasů odevzdáno pro kandidátku komunistické strany a 

zbylých 187 hlasů tvořily tzv. prázdné lístky.
155

  

 

V květnu 1948 si také řada občanů chtěla připomenout výročí osvobození od 

nacistických okupantů a zásluhy americké armády. Slavnosti a svobodné vyjádření 

pocty americkým vojákům a položení květin k pamětní desce
156

 na radnici 

komplikovala politická situace po únoru 1948. Přesto se však tři odvážní studenti 

rozhodli 7. května 1948 položit k této pamětní desce děkovný věnec. Z této zcela 

spontánní akce se nakonec stala protestní manifestace rokycanských občanů, neboť řada 
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místních se k neoficiálním oslavám s radostí připojila.
157

 Zajímavostí také určitě je, že 

„organizátoři na cyklostylu rozmnožili text americké hymny, kterou pak shluk lidí před 

radnicí zazpíval a držel dvě minuty ticha za padlé vojáky.“
158

 

 

Po únoru 1948 bylo důležité definovat cestu, kterou se bude nový státní režim 

ubírat. Loajalita vůči Sovětskému svazu byla vyjadřována například tím, že se začaly v 

hojné míře opět přejmenovávat ulice a veřejné prostory. Již v roce 1949 se tak 

v Rokycanech objevuje například Leninova ulice nebo ulice Julia Fučíka.
159

 Další 

změny probíhají v roce 1951, kdy Masarykovo náměstí je přejmenováno na náměstí 

Rudé armády a dále se uplatňují názvy jako například ulice Mládežníků, Pionýrská, 

Družstevní, Korejská, Svazu bojovníků za svobodu a další.
160

 

 

 

1.5. Rokycansko v 50. letech 

 

1.5.1. Československo v 50. letech 

Poté, co se komunistům v únoru 1948 podařilo dosáhnout vítězství, začali 

prosazovat své hegemonické postavení ve všech oblastech života. Jejich absolutní 

kontrola zasáhla všechny složky a sféry československé společnosti. Novými 

mocenskými nástroji se tak stala ideologie třídního boje, represivní aparát, zastrašování 

a trestání jakýchkoli projevů nespokojenosti a chování neshodující se s normami nově 

etablovaného režimu.  

 

Komunistická strana byla jediným faktickým držitelem moci, ostatní politické 

strany se staly pouhou okrasou Národní fronty, jejichž hlavním posláním bylo technicky 

uchovávat zdání politického pluralismu a demokratických hodnot. V červnu 1948 pak 

byla sociální demokracie sloučena s komunistickou stranou a v politických, 

hospodářských a kulturních sférách života zavládla nepřátelská atmosféra, která 

odstartovala vlnu pronásledování nepohodlných lidí a politických procesů.
161
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V upevňování nových mocenských struktur pomáhal režimu také bezpečností 

aparát, který představoval jeden z hlavních nosných pilířů komunistické despocie. 

Příslušníci policie, čili Státní bezpečnosti, monitorovali veřejný i politický život pomocí 

široké a organizované sítě svých agentů a výrazně tak přispěli k likvidaci opozice a 

jakýchkoli dalších systémových odpůrců. Tvrdým represím se tak nevyhnuli příslušníci 

bývalých nekomunistických stran, členové nekomunistického odboje a taktéž vojáci 

působící během druhé světové války na západní frontě, a dále především církev, která 

byla brána za nejnebezpečnějšího protivníka vůbec.
162

  

 

Postupná likvidace soukromého sektoru národního hospodářství, znárodňování 

podniků, centrálně řízená ekonomika, přechod od lehkého průmyslu k těžkému, 

kolektivizace zemědělství, okleštění tradičních vazeb a ukončení hospodářské 

spolupráce se západním světem a od toho se odvíjející bezprostřední orientace na blok 

sovětských států představuje výčet základních stavebních prvků charakteristických pro 

Československo v 50. letech.
163

  

 

1.5.2. Situace na Rokycansku v 50. letech  

I v Rokycanech začalo období hospodářské, politické transformace nesené 

v socialistickém duchu – pokračující proces znárodňování soukromých subjektů, snaha 

o kolektivizaci zemědělství, politické procesy či úřední diskriminace církve. 50. léta 

jsou taktéž typická nedostatkem potravin a spotřebního zboží, na které ženy stávaly 

dlouhé fronty již od páté hodiny ranní.
164

  

 

V důsledku zestátňování obecního majetku město ztratilo nejen významnou část 

lesů a polí, ale i objekt bývalých městských kasáren, který tak spadl do područí 

vojenské správy.
165

 V souvislosti s rušením soukromých subjektů pak také začaly 

vznikat komunální podniky, které de facto tyto zrušené živnosti zaštiťovaly. Mezi první 
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zástupce takových podniků patřily „Pohřební ústav a zahradnictví města Rokycan“ a 

„Stavební podniky města Rokycan“.
166

  

 

50. léta na Rokycansku jsou také doprovázena stavením boomem, zejména co se 

týče výstavby velkých bytových sídlišť a několikapatrových činžovních domů. Bytové 

zástavby se tak dočkalo nejen Pražské předměstí, ale i prostor kolem nedalekého 

zájezdního hostince „Železná“ nebo také Jižní předměstí, zvané „U Václava“. Jen 

během 50. let vyrostlo v Rokycanech celkem 870 nových bytů a bylo postaveno 48 

rodinných domů.
167

  

 

Velký rozkvět zažívala také infrastruktura. Zatímco v roce 1948 fungovala 

v Rokycanech pouze jedna autobusová trať, v roce 1954 se jejich počet zvýšil na 

dvanáct. Značný rozvoj také zaznamenala elektrifikace a telefonizace. Čím dál tím více 

také rostl počet rozhlasových přijímačů. Záznam kronikáře z roku 1955 říká, že počet 

rozhlasových přijímačů čítal 16 930 kusů. Stejně tak pomalu přibývalo i vlastnictví 

televizorů.
168

  

 

Svého zlepšení se v 50. letech dočkala i oblast zdravotnictví. Soukromé 

ambulance se rušily a lékařská budova v Jiráskově ulici měla k dispozici až 6 lékařů a 

10 odborných oddělení. Na náměstí pak byla také zřízena moderní zubní ambulance.
169

 

Neméně důležité bylo pro Rokycany i otevření porodnice v roce 1950 na Jižním 

předměstí, která se významně zasloužila o pokles dětské úmrtnosti. V roce 1952 byl pak 

zahájen projekt na výstavbu nemocnice. Přestože se stavba musela vyrovnat 

s množstvím problémů a finančních škrtů, svůj provoz nakonec zahájila 22. června 

1957.
170
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2. Rekapitulace struktury tisku na Rokycansku do roku 
1945 

 

2.1. Tisk v Československu v období mezi válkami 

 

S ustanovením samostatné Československé republiky, 28. října 1918, šel ruku 

v ruce i rozvoj tištěných médií, doprovázených ještě vznikem médií nových, 

rozhlasového vysílání a filmové produkce. Díky fungující ekonomice a tržnímu 

hospodářství, dobrým technologickým podmínkám, demokratizaci a rozkvětu v kulturní 

a intelektuální sféře, stoupala kvalitativní i kvantitativní úroveň těchto médií.
171

 

 

Základním rysem meziválečného období se stala svázanost tištěných médií 

s politickými stranami, které tak sloužily jako nástroj pro politickou komunikaci s voliči 

a prosazování stranických zájmů. S tím pak souvisí i rozmach velkých tiskových 

podniků
172

 úzce propojených s politickými stranami, které nemohly ve vlastnictví držet 

vydavatelství ani tiskárny.
173

  

 

K dalším charakteristickým prvkům tohoto období patří pak převážně 

komercionalizace tisku, bulvarizace a také stále častěji se objevující inzerce.
174

 Kromě 

deníků, z nichž některé byly vydávány i dvakrát denně,
175

 se na trhu objevovaly i 

týdeníky nebo tematicky zaměřené časopisy.
176

  

 

Ačkoli byl nový stát založený na demokratických principech a s nimi 

souvisejících svobodách, se svobodou tisku to bylo bohužel komplikovanější. 

Periodický tisk a vůbec média obecně byly v praxi značně regulovány a konfiskovány. 

Nejvíce se tyto státem řízené postupy týkaly těch médií, která se kriticky vyjadřovala ke 
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vzniku či charakteru československé republiky, a značně pak zesílily ve 30. letech jako 

reakce na rostoucí nacistickou hrozbu a politické napětí.
177

  

 

 

2.2. Tisk na Rokycansku v období mezi válkami 

 

2.2.1. Žďár 

Asi nejvýznamnějším časopisem spojeným s rokycanským regionem byl časopis 

„Žďár“. Jednalo se o „neodvisle politický týdeník pro okres Rokycanský, Zbirovský, 

Hořovický, Blovický a Kralovický“, který zde začal vycházet již v roce 1901 a setrval až 

do období protektorátu. List de facto navázal na zaniklý čtrnáctideník „Rokycanské 

listy“,
178

 který byl vydáván Eduardem Srbem, bratrem známého žurnalisty a spisovatele 

Adolfa Srba.
179

 Nejvíce se pak o vznik nového krajinského listu zasadil Josef B. 

Zápotočný.
180

 První číslo Žďáru vyšlo 27. září 1901. Týdeník vycházel vždy v sobotu o 

šesté hodině večerní a předplatné na rok stálo 9 Kč. 

 

Prvním vydavatelem a odpovědným redaktorem se stal Karel Horký,
181

 který list 

vedl do konce roku 1903. Následně se v redakci vystřídaly dvě jména, František Jakub a 

Hynek Koudelka, aby pak 23. prosince 1905 nastoupil jako hlavní odpovědný redaktor 

Jan F. Hejrovský, který list řídil dlouhých 32 let až do své smrti 7. prosince 1937. 
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Hejrovský časopis vydával nezávisle vlastním nákladem a tiskl ho v tiskárně Josefa B. 

Zápotočného.
182

 

 

List se věnoval otázkám především politickým. Pozornost zaměřoval zejména na 

události domácí scény, přinášel však i krátké politické přehledy ze zahraničí. Většinou 

se však časopis věnoval kulturním, společenským a hospodářským poměrům regionu. 

V průběhu první světové války přinášel i přehled válečných událostí a zprávy 

z rakouského generálního štábu. Těžké válečné poměry, militaristická cenzura a 

perzekuce zasáhly počátkem roku 1916 i toto periodikum, jehož vydávání tak muselo 

být zastaveno. Redakce listu se však nenechala odradit, a proto svůj list spojila s 

muzejním měsíčníkem „Brdský kraj“
183

 a společnými silami tak 11. března 1916 začaly 

vydávat týdeník „Brdský kraj-Poučný a zábavný týdeník pro okresy rokycanský, 

zbirovský, hořovický, blovický a kralovický“.
184

 Periodikum se stalo „kronikou 

současna, mluvčím dneška, chtěje zachytiti aspoň částečně, pokud rozsah a poměry 

dovolí, ráz, tužby a potřeby vážných dob, v nichž jsme se ocitli“.
185

 Pod tímto názvem 

periodikum vycházelo až do konce války, k obnovení původního jména pak došlo 

 2. listopadu 1918.
186

 

 

Pravicově zaměřený Žďár vycházel nepřetržitě během celého meziválečného 

období a setrval i do raných let protektorátu.  Po změnách, které nastaly od roku 1938 – 

zůstal „Žďár jako jediný krajinský list naprosto nezávislý na osobách a stavech a sloužil 

výhradně zájmům kraje a všeho jeho občanstva.“
187

 V podstatě na sebe převzal roli 

„novinářské kroniky kraje“, která tak upřednostňovala zprávy místního a krajinského 
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charakteru, nežli státní politiku.
188

 Ačkoli se noviny zaměřovaly především na aktuální 

informace týkající se rokycanského regionu, objevovaly se zde i články propagující 

německou říši a její úspěchy. Dne 14. června 1940 noviny přinesly článek s názvem „Na 

prahu nového řádu“, který o vztahu okleštěného českého národa a německé říše hovořil 

jako o „vztahu přirozeného soužití s rytířskou ochranou, kterou poskytuje národ-

hegemon národům menším“.
189

 Další článek s názvem „Anglie na cestě k sebevraždě“ 

de facto z Anglie učinil onoho agresora, který rozpoutává válku, ačkoli jí Hitler nabídl 

zastavení bojů a zabránění dalším zbytečným válečným obětem.
190

  

 

Týdeník se tedy nevěnoval všeobecně politickým otázkám a otázkám týkající se 

zájmů celého protektorátu, jako to dělal denní tisk, nýbrž se věnoval především 

„hospodářským, sociálním a kulturním potřebám svého kraje“, informoval o místních 

událostech a byl pravidelným informátorem pro občany, kteří byli nějak nuceni opustit 

svůj rodný kraj.
191

 Během války byl Žďár orgánem jednotného hnutí Národního 

souručenství a musel tedy uspokojit všechny složky obyvatelstva. Byl to tedy list 

všenárodní. List se však setkal i s kritikou, kdy mu řada lidí vytýkala jeho pozornost 

zaměřenou především na obce Rokycany a Zbiroh a opomíjení zpráv z přilehlých 

malých vesnic a měst. Čtenáři tak zejména postrádali pravidelné informace o činnosti 

obecních rad a o společenských, kulturních a sportovních událostech ostatních obcí.
192

  

 

Po smrti Jana F. Hejrovského se majitelkou listu stala jeho sestra Eliška 

Hejrovská, která ačkoli byla uváděna jako odpovědná redaktorka, list ve skutečnosti 

řídil Alois Jaša. Dne 1. října 1939 časopis převzal JUC. Antonín Prokůpek. Redakční 

práce konal Otakar Pospíšil, který byl v srpnu 1941 úřady schválen jako odpovědný 

redaktor.
193
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Přesto, že panovala těžká válečná doba, časopis si i tak připomínal některé 

významné osobnosti spojené s rokycanským regionem. Tak například v osmém čísle 

roku 1941 připomenul k 470. výročí úmrtí postavu i dobu Mistra Jana Rokycany, který 

byl jednou z význačných osobností dob husitských.
194

 Stejně tak časopis upozornil na 

osobu a život Josefa Václava Sládka, slavného českého spisovatele, básníka a novináře, 

který se narodil ve Zbirohu.
195

 V souvislosti s připomínáním si významných osobností 

českých dějin a  národních symbolů zmíním také pozvání na promítání českého 

zvukového filmu Babička natočeného na náměty slavného literárního díla od Boženy 

Němcové, který časopis přinesl v únoru 1941. Na film se místní lidé mohli těšit 

v kinosále Sokolovny a to ve dnech od 28. února do 5. března 1941 vždy od 17 a 20 

hodin.
196

  

 

Dne 28. února 1941 list informoval o zavedení místního rozhlasu. První zkouška 

rozhlasu proběhla 20. února 1941, a protože dopadla dobře, bylo rozhodnuto, že během 

čtrnácti dnů budou objednány a nainstalovány další 3-4 reproduktory, které budou 

umístěny na věži děkanského kostela na náměstí. Rozhlas dodala firma Phillips sídlící 

v Praze. Rozhlasem tak měly být oznamovány různé „obecní vyhlášky, usnesení, 

upozornění a zprávy zásobovacího oddělení městského úřadu“.
197

 

 

Z důvodu neutěšených politických poměrů během druhé světové války a s nimi 

spojené rušení a snižování počtu periodických titulů, vyšlo poslední číslo Žďáru  

7. listopadu 1941.  

 

2.2.2. Rokycana 

Dalším tiskem vycházejícím na Rokycansku byl od roku 1921 list „Rokycana-

Věstník sokolské župy Rokycanovy“. Jednalo se o měsíčník, který vycházel vždy k 15. 

dni v měsíci a 15. září 1921 vyšlo již jeho třetí číslo. Časopis vydávala sokolská župa 

                                                      
194
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Rokycanova a zodpovědným redaktorem byl Dr. Bohuslav Horák.
198

 Tisknut byl u pana 

Františka Hrdličky v nedalekých Hořovicích. Časopis chtěl svou snahou přispívat k 

„tělesné i mravní výchově svého členstva“
199

 a stal se „obrazem činnosti v jednotách, 

okrscích, župě, podněcovatelem k práci dobré a ukazatelem zjevů nepříznivých“.
200

 

Název časopisu byl pojmenováním po významném rodáku tohoto města, Mistru Janu 

Rokycanovi. Předplatné činilo 10 korun. V roce 1934 došlo ke změně v redakci, kdy 

tam na čtyři roky za nemocného Dr. B. Horáka zaskočil Jan F. Hejrovský.
201

 Od 

druhého čísla ročníku 1934 byl také přesunut tisk z Hořovic do Rokycan, a to do 

knihtiskárny Josefa B. Zápotočného.
202

 V roce 1938 se Dr. Bohuslav Horák do redakce 

nakrátko vrátil, od třetího čísla ročníku 1938 ho však vystřídal Miroslav Pelikán, který 

tam setrval až do zrušení listu roku 1942.
203

 

 

Obsahem časopisu byly především zprávy z činnosti sokolských jednot, 

informace o nejrůznějších zájezdech pořádaných sokolskou obcí a s nimi spojené dojmy 

a zážitky, se kterými se čtenáři podělovali s ostatními, nebo také zprávy odborů v tzv. 

hlídkách, které se dělily například na vzdělávací, divadelní, loutkářů, biografické a 

zdravotnické.
204

 Objevovaly se tam také popisy různých tělocvičných sestav, výsledky 

závodů nebo upozornění na blížící se sokolské akce a veřejná cvičení.  V roce 1938 se 

také častěji objevovaly zprávy a informace o blížícím se X. Všesokolském sletu, který 

se konal v červenci 1938 v Praze. V souvislosti s tím bylo pak v srpnu vydáno dvojčíslo 

s nákladem až 2000 výtisků, které přineslo zpravodajský přehled oné události.
205

 Stejná 

situace se pak opakovala v říjnu 1938 v souvislosti s podpisem Mnichovské dohody, 
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 Dr. Bohuslav Horák = významný občan Rokycan. Narodil se roku 1877 v Praze, od roku 1903 působil 
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kdy bylo opět vydáno dvojčíslo se stejně vysokým nákladem.
206

 V důsledku 

neradostných politických událostí a napjaté doby se tak následně začala objevovat první 

cenzura a redakce byla nucena psát „pod vlivem změněných poměrů a nových úkolů.“
207

 

 

Během druhé světové války byla činnost Sokola postupně omezována a nakonec 

zcela zakázána. To se samozřejmě dotklo i župy Rokycanovy, a proto byl roku 1942 

sokolský časopis zrušen.
208

  

 

2.2.3. Dobřív 

 
Počátkem roku 1929 se na Rokycansku objevuje nový český list, který nese 

název „Dobřív“. Jeho první číslo vyšlo hned 1. ledna 1929 a neslo podtitul „Časopis 

věnovaný časovým otázkám a hájení zájmů Jednoty bratrské“. Tento list se snažil 

zabývat základními otázkami společenského života z náboženského hlediska, odpovídat 

na ně a z poznané pravdy pak vyvodit důsledky. Cílem bylo informovat společnost o 

stanovisku Jednoty bratrské, která prostřednictvím tohoto časopisu hájila svá 

stanoviska.
209

 List také vyzýval ke spolupráci veřejnost v podobě odebírání a 

rozšiřování tohoto listu a rovněž zasíláním jejich vlastních příspěvků.
210

 

 

Časopis vycházel jednou měsíčně, vždy prvního dne k měsíci, mimo srpna. 

Celoroční předplatné činilo 5 Kč, později 6 Kč. Časopis bylo možné zasílat i do 

zahraničí, například do Spojených států. Zodpovědným redaktorem byl pan František 

Brixi, duchovní správce Jednoty bratrské v Dobřívě, který byl zároveň majitelem i 

vydavatelem listu. Časopis byl tisknut v tiskárně Vladimíra Bartoše v Rokycanech.  

 

Tento církevní list vycházel celkem pět let, poslední číslo bylo vytištěno  

1. prosince 1933. Jako důvod zániku je uváděn nedostatečný počet pracovních sil, kdy 

veškerá administrace padala na bedra samotného vydavatele, který již sám na vydávání 

časopisu nestačil. Taktéž značnou roli hrály problémy finanční, kdy řada odběratelů 
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dlužila za předplatné. Je však nutné podotknout, že list byl celou dobu nezávislý, 

nevyužíval žádné hmotné podpory od nějakých větších celků a byl financován ryze 

z výnosů předplatného.
211

 

 

2.2.4. Okresní věstník 

Dalším periodikem vydávaným na Rokycansku v meziválečném období je 

„Okresní věstník pro politický okres Rokycany“, který vydával okresní úřad 

v Rokycanech. Tento časopis navázal na list, který vznikl již v roce 1896 a nesl název 

„Úřední list c.k. okresního hejtmanství a c.k. okresní školní rady v Rokycanech“. V roce 

1929 se pak ustálil název „Okresní věstník pro politický okres Rokycany“. List byl 

tištěn opět v knihtiskárně Josefa B. Zápotočného v Rokycanech.  

 

Periodikum vycházelo jednou měsíčně, ovšem jsou zde pozorovatelné jisté 

nepravidelné cykly. Jak jsem vypozorovala ze studia jednotlivých ročníků, někdy list 

v měsíci vůbec nevyšel a jindy byly během měsíce vydány zase čísla dvě. Dá se však 

shrnout, že celkový počet vydaných čísel se vždy pohyboval v rozmezí 11-12 čísel za 

rok. Okresní věstník můžeme charakterizovat jako list úřední, ve kterém najdeme řadu 

úředních vyhlášek, vládních nařízení, rozhodnutí, oznámení či sdělení a byl proto 

adresován především radním a starostům obcí, obecním úřadům, ředitelstvím a správám 

škol a mnohým dalším příznivcům majícím zájem o politický a společenský chod svého 

města. Předplatné bylo ustanoveno na 25 Kč ročně.  

 

Jak už jsem zmínila, list vydával okresní úřad v Rokycanech, ovšem není nikde 

uveden odpovědný redaktor.
212

 Na poslední straně každého čísla lze však nalézt jméno 

okresního hejtmana, který zároveň zastával funkci vrchního rady politické správy, je 

tedy možná pravděpodobné, že také řídil vydávání tohoto listu. Na Rokycansku takto 

působil například Dr. Kumpf nebo Dr. Hana.  

 

Až do roku 1939 byl Věstník vydáván pouze v češtině. V prvních číslech roku 

1939 lze vidět, jak se v listu objevují už i některé zprávy psané v němčině, ovšem název 

listu je pořád český. Až osmé číslo, které bylo vydáno 6. října 1939, je už plně 
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dvojjazyčné. Každá stránka je rozdělena do dvou sloupců, přičemž ten levý je psán 

v němčině a pravý pak v češtině. Změnil se i název listu. Už to nebyl „Okresní věstník“, 

nýbrž pouze „Věstník“. Podtitul zůstal stejný. Německý název pro tento úřední list byl 

„Verordnungsblatt für den politischen Bezirk Rokycan“.  

 

V roce 1942 potkal Věstník stejný osud jako celou řadu jiných periodik 

v Československu, kdy v důsledku válečných poměrů zanikl.  

 

2.2.5. Mladé Rokycansko 

Kulturní odbor učitelstva okresu rokycanského začal od 1. září 1932 vydávat 

časopis „Mladé Rokycansko“. List vycházel vždy prvního dne v měsíci, od září do 

června, což odpovídá jednomu školnímu roku. Každý ročník má tedy deset čísel. 

Vydávání časopisu řídil okresní školní inspektor Rudolf Svoboda, od roku 1939 Jan 

Ryšavý. Odpovědným redaktorem byl Josef Königsmark.
213

 Časopis byl tištěn opět u 

Josefa B. Zápotočného v Rokycanech. Samozřejmě i zde existovala možnost 

předplatného, které činilo 4 Kč.   

 

Časopis byl určen všem žákům a studentům, kteří projevili zájem poznat, jak to 

chodí v jiných školách a jak vypadají jiné obce rokycanského okresu. Snažil se s žáky 

rozmlouvat a upozorňovat je na důležité věci, kterých by si měli všímat, a taktéž jim 

umožnil seberealizaci v podobě otištění některých jejich příspěvků. Stejně tak se jim 

snažil přiblížit i další města, kraje a zajímavá místa v republice a rovněž připomínal 

důležité historické události a významné osobnosti Československa. 

 

Obsahem časopisu pak byly především básně, prozaická vyprávění a popisy 

různých míst, pamětihodností a důležitých osob na Rokycansku. Své články zde 

publikovali učitelé z celého rokycanského okresu, ale prostor zde byl věnován i 

žákovské tvorbě. Děti popisovaly své zajímavé prožitky nebo události, kterých se 

účastnily. Otištěny také byly jejich nejrůznější básně, říkanky nebo hádanky.  

 

                                                      
213
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Časopis svým vlastivědným charakterem sloužil školám jako doplňující učební 

materiál při vyučování. Periodikum odebírala mimo jiné také Měšťanská dívčí škola a 

Měšťanská chlapecká škola v Rokycanech. 
214

 

 

Časopis vycházel i během protektorátu. K dispozici jsou v rokycanské  muzejní 

knihovně ročníky 1939-1942. Kromě množství říkanek, povídek a pohádek pro 

nejmladší čtenáře a řady poučných článků pro čtenáře starší, se v časopise začaly 

objevovat i informace o německé říši. Tak třeba druhé číslo desátého ročníku, informuje 

o setkání německého Vůdce s italským ducem na východním bojišti,
215

 čtvrté číslo pak 

zase přináší přepis projevu prezidenta Dr. E. Háchy, ve kterém prezident zdůvodňuje, 

jaké kroky ho vedly k tomu, že vložil osud českého národa do rukou „Říše“ a také zde 

vyzývá občany, aby „mužně a odhodlaně přistoupili k nejreálnějšímu a upřímnému 

plnění povinností vůči Říši“, a aby se nedali „zviklat (…) štvavými řečmi emigrantů, 

kteří se samozvaně vydávají za českou vládu a svými rozhlasovými svody mohou nám 

přivodit jen těžké škody, jen ohrožení na životech a statcích (…)“.
216

 V devátém čísle je 

například uveřejněna oslavná óda na počest narozenin německého Vůdce.
217

 Desáté 

číslo se pak věnuje úmrtí zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, popisu jeho 

života a práce, přičemž je zde dokonce vyslovena i lítost nad „promarněným životem 

tohoto mladého člověka.“
218

  

 

Odpovědným redaktorem během protektorátu byl i nadále Josef Königsmark. 

Časopis byl zastaven 12. srpna 1942. Byl to poslední časopis, který se zde během 

protektorátu tiskl.
219

 

 

 

 

                                                      
214

 Veselá, 2010: str. 86 
215

 Vůdce a Duce na východním bojišti, In: Mladé Rokycansko, roč. X, č. 2, str. 2, Kulturní odbor 

učitelstva okresu rokycanského; Rokycany, 1. října 1941 
216

 Projev státního prezidenta Dr. E. Háchy, In: Mladé Rokycansko, roč. X., č. 4, str. 2, Kulturní odbor 

učitelstva okresu rokycanského; Rokycany; 15. prosince 1941 
217

 K narozeninám Vůdce, In: Mladé Rokycansko, roč. X, č. 9, str. 1, Kulturní odbor učitelstva okresu 

rokycanského; Rokycany, 1. května 1942 
218

 Crha, V.: Zastupující říšský protektor generál Reinhard Heydrich, In: Mladé Rokycansko, roč. X, č. 

10, str. 2, Kulturní odbor učitelstva okresu rokycanského; Rokycany, 15. června 1942 
219

 Kronika města Rokycany; V. díl 1938-1947, inventární číslo 376, úkl. j. K 376, Státní okresní archiv 

v Rokycanech, Rokycany, list 87 

 



45 
 

 

2.3. Tisk v Československu během druhé republiky a 

protektorátu 

 

Druhá republika nebyla zrovna příznivou dobou. V jejím průběhu došlo k řadě 

společenských, politických, ekonomických či kulturních transformací a se značnými 

změnami se musela vypořádat i podoba tiskové struktury.  

 

S tím souvisí zejména pokles počtu periodik, kterých jen v období druhé 

republiky přestalo vycházet na 1900, v důsledku ztráty pohraničních oblastí. Typické 

pro tuto dobu také je slučování organizací a snižování počtu periodických listů 

svázaných právě s těmito institucemi. Tento trend se tak dotkl například Komunistické 

strany,
220

 která svou tiskovou činnost byla nucena zastavit, ale také československé 

obce legionářské.
221

  

 

Jednoduché to však neměly ani tiskoviny, které přežily tyto Berlínem řízené 

čistky, neboť se denně musely vyrovnávat s ostrými cenzurními opatřeními. Již v září 

1938 byla ustanovena Ústřední cenzurní komise (ÚCK), která dohlížela na „cenzuru 

tisku, korespondence, zásilek, telegramů a telegrafních hovorů, provozu 

radiotelegrafických zařízení, divadel, filmu i zvukových reprodukčních zařízení.“
222

 

Svou úlohu vykonávala až do 26. února 1939, kdy na její činnost navázalo Ústředí 

tiskové dozorčí služby (ÚTDS), která pokračovala v každodenní cenzurní aktivitě.
223

  

 

Během okupace tak v zemi kromě legálního tisku, který byl oficiálně povolen a 

kontrolován protektorátní okupační správou, vycházel také tisk ilegální, vydávaný 

různými odbojovými skupinami, a zahraničně řízený tisk.
224

 Je však nutné podotknout, 

že během protektorátu pokračovala praxe týkající se rušení a snižování počtu tištěných 

periodických titulů. Z jejich už tak dost okleštěného počtu, který se na začátku okupace 

pohyboval na 2000, se konce války dočkala pouhá desetina z nich.
225
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Důležitým orgánem pro kontrolu tisku se pak během okupace stal „Tiskový 

odbor Předsednictva ministerské rady“, jehož faktické rozhodovací pravomoci však 

byly podřízeny německým úřadům majícím na starosti řízení českého tisku.
226

 

Klíčovým dokumentem pro řízení médií se 17. března 1939 stal „Souhrnný přehled 

pokynů pro tiskovou přehlídku“, který shrnul veškeré pokyny, instrukce a kontrolní 

mechanismy, kterými se měla přísná cenzura řídit.
227

  

 

 

2.4. Periodický tisk na Rokycansku během druhé republiky a 

protektorátu 

 
 

Rušení a snižování počtu tištěných periodických listů se v době druhé republiky 

a protektorátu úzce dotklo i Rokycanska. Veškeré časopisy a noviny, které se z této 

doby zachovaly, jsem popsala již v kapitole „Tisk na Rokycansku v období mezi 

válkami“. Většina regionálních titulů vzniklých ještě před válkou vycházela i v raných 

letech protektorátu. K nejčastějšímu ukončování novinářské činnosti docházelo v letech 

1941 a 1942. Tak na Rokycansku zanikly časopisy Žďár, Rokycana, Okresní věstník i 

Mladé Rokycansko.  

 

2.4.1 Jiskra 

V souvislosti s obdobím druhé republiky bych však ráda zmínila časopis, který 

vydávali komunisté v období od září 1938 do 15. března 1939. Časopis nesl název 

„Jiskra“ a byl ilegální. O časopise se dozvídáme z článku Josefa Širokého „Rokycansko 

v boji proti fašistickým okupantům“ otisklým v periodiku „Minulostí Rokycanska“ 

v roce 1971. Jak jsem se dopátrala v okresním archivu, několik čísel tohoto časopisu se 

z té doby opravdu dochovalo a bylo badatelům v archivu k dispozici, v současné době je 

bohužel situace taková, že se tento časopis již několik let postrádá.   

 

Podle Širokého měl časopis malý formát o dvou až čtyřech stránkách a byl 

rozšiřován zejména v rokycanských továrnách, ale i jinde v okolí. „List psaný ostře 
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protifašisticky povzbuzoval na Rokycansku sebevědomí (…) lidí, zbavoval je 

malomyslnosti a beznaděje.“
228

 Do doby, kdy byl nad českým územím vyhlášen 

protektorát, vyšlo celkem asi devět čísel. Redakci měl na starost Josef Tyrpekl
229

 a 

náklad se pohyboval v rozmezí 300-350 výtisků. Letáky byly psány strojem a 

rozmnožovány na cyklostylu. Protože však četnictvo mělo podezření na Josefa 

Tyrpekla, který musel strpět i několik domovních prohlídek, byla raději tiskárna 

uschována v bytě jiného komunisty, a to konkrétně u Karla Kotyzy.
230

  

 

Široký také popisuje obsahovou náplň časopisu, kdy tvrdí, že první číslo, vydané 

na podzim 1938, mělo celkem čtyři strany, přičemž se celá titulní strana věnovala 

otázce, proč časopis vlastně vychází. Odpovědí na tuto otázku bylo, že „sice vychází 

dost časopisů, které však „informují čtenáře takovým způsobem, že se poctivým českým 

lidem dělá špatně“, neboť tento tisk „leze na kolenou před největšími gangstery 

z Berlína a Říma“.
231

 Šesté číslo, které vyšlo na Nový rok 1939, se pak podle Širokého 

zabývalo rozpuštěním komunistické strany a její reakcí na tento akt, a dále v článku 

„Štvanice proti Sovětskému svazu“ byl zanechán vzkaz Adolfu Hitlerovi a jeho věrným 

následovatelům „A proto, že náš národ není nevděčný, může být Adolfek jist, že mu 

nikdy nezapomeneme, co pro nás udělal a že při první příležitosti se budeme 

revanšovat!!!“
232

 

 

I časopis Žďár zaznamenal existenci komunistického tisku a v šestém čísle, 

vydaného 10. února 1939, dokonce vyzýval k jeho odstranění. K rozšiřování 

komunistické Jiskry se redakce vyjádřila takto: „Jen se divíme, že příslušné orgány, 

které by snad mohly vědět o dalším vydávání pobuřujících komunistických letáků, 

nemají dosti pohotovosti, aby zneškodnily tyto zloduchy, kteří jsou udatní jen 

v podzemí.“
233

 

 

                                                      
228

 Široký, 1971: str. 6 
229

 Josef Tyrpekl = komunista, poslední předseda okresního výboru KSČ v Rokycanech před 

protektorátem. Spolupracoval s ilegálním krajským výborem KSČ v Plzni, který mu poskytl všechny 

potřebné materiály pro výrobu ilegálního tisku a letáků – rozmnožovací přístroj, dva psací stroje, papír 

(Široký, 1971: str. 5). 
230

 Široký, 1971: str. 5 
231

 Tamtéž: str. 6 
232

 Tamtéž: str. 6 
233

 Myslí, že zradou pracují pro republiku, In: Žďár. Politický týdeník pro okresy: rokycanský, zbirožský, 

hořovický, blovický a kralovický, roč. XXXVIII., č. 6, str. 3, okresní výbor v Rokycanech, Rokycany, 10. 

února 1939 
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Josef Tyrpekl byl zatčen 16. března 1939 a odvezen do koncentračního tábora. 

Podle Širokého však stihl předat informace spojené s ilegálním rozšiřováním tisku 

Františku Černému, což byl další místní komunista. Tomu se podařilo vytvořit nové 

ilegální okresní vedení KSČ, se kterým tak mohl pokračovat v ilegální činnosti. Je tedy 

patrné, že Jiskra vycházela i po zatčení Josefa Tyrpekla, ovšem protože se tehdy 

nedochovalo jediné číslo, není známo jak dlouho.
234
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3. Periodický tisk na Rokycansku v letech 1945-1956 
 

3.1. Poválečný tisk v Československu 1945-1948 

 

 

Po válce se základním charakteristickým rysem mediální scény stala především 

její personální očista a restrukturalizace. V důsledku likvidace vazeb na časy minulé 

bylo potřeba zbavit se kolaborujících novinářů a legálně vycházejících protektorátních 

médií.
235

 Proto bylo množství periodických listů zrušeno
236

 a některé naopak 

obnoveno.
237

 Vznikaly také tituly zcela nové.
238

  

 

Také kontrola a koncepční řízení tisku patřily k dalším výrazným znakům 

fungování médií po válce. Byl ustanoven státní dozor nad tiskem a upřednostněny 

veřejné zájmy před soukromými, neboť právě ty byly brány jako příčina politické krize 

předválečné republiky. Proto se noviny a časopisy staly po válce národním majetkem a 

jakýkoliv rozvoj ekonomicky nezávislých tištěných médií tak nepřipadal v úvahu.
239

  

 

Řízení veškerých médií, tj. periodického a neperiodického tisku včetně rozhlasu 

a také kinematografie, dostalo na starosti nově ustanovené ministerstvo informací. Do 

jehož čela usednul komunistický novinář a politik,
240

 Václav Kopecký.
241

  

 

Důležitým regulačním prvkem a nástrojem moci se v tomto období stal 

nedostatek papíru, který souvisel s vysídlováním pohraničí po válce. Na základě 

vyhlášky vydané 15. června 1945 tak musel být veškerý papír evidován a nahlášen a 

jeho přerozdělování měl na starost tiskový odbor ministerstva informací.
242

  

                                                      
235

 Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011: str. 223 
236

 Rušen byl například tisk politických stran, které nebyly po válce obnoveny. Dále pak také tisk 

bulvárního charakteru a především tisk německý (Končelík, Večeřa, Orság, 2010: str. 116) 
237

 Svou činnost naopak po válce obnovily tituly, které byly německými říšskými úřady během okupace 

zakázány. Především se jedná o „Rudé právo“, ale třeba také o „Národní osvobození“ (Tamtéž: str. 116) 
238

 Mezi zcela novými periodickými listy se objevily například deníky „Práce“, „Mladá fronta“ či 

„Zemědělské noviny“ (Tamtéž: str. 116) 
239

 Bednařík, 2004: str. 132 
240

 Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011: str. 227 
241

 Václav Kopecký = jeden z předních komunistických funkcionářů, novinář, politik a přítel Klementa 

Gottwalda. V čele ministerstva informací stál v letech 1945-1953. Po únoru 1948 byl jedním ze strůjců 

politických procesů a stejně tak se podílel na vytvoření kultu Julia Fučíka (Bednařík, Jirák, Köpplová, 

2011: str. 227). 
242

 Bednařík, 2004: str. 133-134 
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Vysoký stupeň centralizace sdělovacích prostředků, výchovná úloha médií, 

přerozdělování nedostatkového papíru a také složité procesy a podmínky pro to, stát se 

novinářem, se staly vhodnými nástroji pro převzetí moci komunisty v únoru 1948 a její 

následnou legalizaci.
243

  

 

 

3.2. Poválečný tisk na Rokycansku 1945-1948 

 

3.2.1.  V nový život 

Jako projev obnovy veřejného života po válce se stalo vydávání listu, který nesl 

název „V nový život“. Jednalo se o týdeník a jeho první číslo vyšlo již 9. května 1945. 

Majitelem a vydavatelem byl Národní výbor, jak je patrné už z podtitulu, který nesl 

název „List Národního výboru pro Rokycansko a Zbirožsko“, později „Týdeník 

okresního Národního výboru pro politický okres rokycanský“. Týdeník byl tištěn opět 

v knihtiskárně Josefa B. Zápotočného v Rokycanech každou sobotu, později každý 

pátek. Odpovědným redaktorem byl po celou dobu vydávání Otakar Pospíšil.
244

  

 

List vycházel ve formátu 30x46 cm. V záhlaví je velkým tučným písmem 

uveden název listu s podtitulkem. Po pravé straně tohoto záhlaví byl pak vždy uveden 

datum vydání, číslo, a cena, která byla stanovena na jednu korunu. Každé vydání mělo 

celkem čtyři stránky, které nebyly číslovány. V prvních čtyřech číslech nebyla přítomna 

žádná inzerce. Ta se v týdeníku objevuje až od pátého čísla, vždy na poslední stránce. 

Stejně tak se mezi těmito inzeráty objevovaly i pracovní nabídky, pozvánky na 

promítání filmů do místního kina Lido-bio, nebo také kondolence.  

 

O týdeník „V nový život“ měli zájem nejen lidé žijící v rokycanském okrese, ale 

dokonce i mimo něj. Z důvodu nedostatku papíru nebylo možné periodikum tisknout 

více a bylo tedy úkolem Národních výborů, aby list účelně rozšiřovaly v obvodu své 
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 Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011: str. 232 
244

 Otakar Pospíšil = původně typograf v tiskárně Josefa B. Zápotočného. V srpnu 1941 schválen jako 

odpovědný redaktor časopisu Žďár, v roce 1945 byl odpovědným redaktorem v týdeníku V nový život. 

Kronika města Rokycany; V. díl 1938-1947, inventární číslo 376, úkl. j. K 376, Státní okresní archiv 

v Rokycanech, Rokycany, list 36 
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působnosti. Kvůli omezenému počtu výtisků a jejich poměrnému rozvržení do celého 

okresu byla do některých obcí zasílána jen čtvrtina dosud odbíraných čísel. Proto byli 

čtenáři vyzýváni, aby si časopis vzájemně půjčovali.
245

  

 

Co se týče obsahové stránky, první týdny po ukončení války přinášely 

především zprávy z různých slavností konaných na počest osvobození americkou a 

Rudou armádou. Zprávy informovaly o mohutných průvodech, které procházely městy, 

s prapory, hudbou, školní mládeží či lidmi v pestrých krojích, kteří tak veřejně a 

spontánně projevovaly svou radost z ukončení válečných útrap.
246

  Stejně tak se 

objevovaly informace o tom, jak rychle bude obnoven veřejný a politický život ve 

městě, řešila se především železniční doprava, otázky týkající se zásobování obyvatel, 

obnovení průmyslové výroby nebo také školství. V šestém čísle se také čtenáři mohli 

dočíst o „Dojmech ze zájezdu do Lidic“, který byl z Rokycan zorganizován 10. června 

1945. Je zde popsán průběh, prostředí a účastníci smuteční tryzny, která se konala ke 

třetímu výročí vyvraždění lidických mužů a zničení obce.
247

 

 

Úvodní články přinášely především informace o aktuálním dění v Rokycanech, 

ale objevily se i takové týkající se osudu Československa.  Například v šestém čísle se 

článek zamýšlí, zda „Bude Československo sovětskou republikou?“. Na tuto otázku zde 

odpovídá gardový kapitán Alex Surovov, který zde v podstatě řekl, že je naší vnitřní 

záležitostí, jak si uspořádáme poměry v Československu. Podle něj sovětští vojáci 

nebojovali za Československo proto, aby z něj utvořili komunistický stát, nýbrž proto, 

že „lid trpěl pod nelidskou nadvládou německých tyranů“.
248

  

 

Často se v časopise objevovaly také různé rubriky. Byly to například 

Hospodářské zprávy, informující o stavu zásobování potravinami nebo třeba i o prodeji 

koní prostřednictvím vojenské správy. Zájemci o koupi se měli přihlásit u 

Hospodářského družstva skladištního a výrobního v Rokycanech, jak je uvedeno 
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 V nový život. Týdeník okresního Národního výboru pro politický okres rokycanský; roč. I, č. 5, str. 3, 

okresní Národní výbor Rokycany; Rokycany; 8. června 1945 
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 Oslavy v Radnicích, In: V nový život. List národního výboru pro Rokycansko a Zbirožsko; roč. I., č. 2, 

str. 2, Národní výbor Rokycany; Rokycany;18. května 1945 
247

 P.L.: Dojmy ze zájezdu do Lidic, In: V nový život. Týdeník okresního Národního výboru pro politický 

okres rokycanský; roč. I, č. 6, str. 1, okresní Národní výbor Rokycany; Rokycany; 15. června 1945 
248

 Bude Československo sovětskou republikou, In: V nový život. Týdeník okresního Národního výboru 

pro politický okres rokycanský; roč. I., č. 6, str. 1, okresní Národní výbor Rokycany; Rokycany; 15. 

června 1945 
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v pátém čísle.
249

 Dále zde byla pravidelná rubrika Z týdne přinášející ucelený přehled 

aktuálních událostí a zpráv z Rokycanska. Například se čtenáři mohli dočíst o obnovení 

provozu sokolského biografu, který zahájil provoz v neděli 1. července 1945 anglickým 

filmem Intriky. Pravidelný provoz měl být zahájen slavnostním představením 

s promítnutím dokumentárního filmu z bojů o osvobození Prahy, o jehož datu měli být 

občané ještě informováni.
250

 20. července 1945 pak čtenáři byli informováni o tom, že 

jakmile budou k dostání všechny součástky a materiál potřebné na instalaci rozhlasu, 

bude přikročeno k jeho rozšíření do dalších čtvrtí, aby zprávy byly slyšitelné po celém 

městě.
251

 V prvých číslech časopisu se také objevoval Studentský sloupek, který 

informoval o potřebách a záležitostech studentstva, přičemž zveřejňoval nejrůznější 

studentské příspěvky, názory či rady. Po ustanovení Svazu československé mládeže,
252

 

se sloupek přejmenoval na Hlídku Svazu české mládeže.
253

  Také rubrika Životem 

našeho kraje přinášela aktuální zpravodajství ze společnosti a kultury dalších obcí 

rokycanského regionu. Byly to zprávy, které informovaly o různých obecních 

slavnostech, sportovních dnech mládeže, peněžních sbírkách, konání valných hromad, 

úmrtích či naopak výročích, a dalších událostech. Rubrika Tělovýchova se pak věnovala 

především sportovnímu odvětví. Přinášela informace o činnosti skautů, ale i přehled 

výsledků sportovních zápasů. Vzkazy krajanů a krajanům zase informovaly o činnosti 

rokycanských krajanů žijících za hranicemi našeho okresu, stejně jako o činnosti 

místního krajanského sdružení, které například vyzývalo, aby lidé podpořili stavbu 

Kulturního domu v Rokycanech.
254

  

 

Časopis V nový život vycházel na Rokycansku pouhých půl roku. Jeho poslední 

číslo vyšlo 30. října 1945, kdy Ministerstvo informací vydalo nařízení, že „za účelem 

úspory papíru, kterého se spotřebuje velké množství na tiskopisy potřebné k měnové 

úpravě, (…) od 1. do 30. listopadu 1945 nebudou kromě denních listů a čtyř jiných 
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 Hospodářské zprávy, In: V nový život. Týdeník okresního Národního výboru pro politický okres 

rokycanský; roč. I, č. 5, str. 4, okresní Národní výbor Rokycany; Rokycany; 8. června 1945 
250

 Z týdne, In: V nový život. Týdeník okresního Národního výboru pro politický okres rokycanský; roč. 

I, č. 9, str. 4, okresní Národní výbor Rokycany, Rokycany; 4. července 1945 
251

 Z týdne, In: V nový život. Týdeník okresního Národního výboru pro politický okres rokycanský; roč. 

I., č. 11, str. 4, okresní Národní výbor Rokycany; Rokycany; 20. července 1945 
252

 V Rokycanech byl Svaz československé mládeže ustanoven 20. května 1945 při místním reálném 

gymnáziu. Studentský sloupek, In: V Nový život. Týdeník okresního Národního výboru pro politický 

okres rokycanský; roč. I, č. 4, str. 3, okresní Národní výbor Rokycany; Rokycany; 1. června 1945 
253

 Hlídka Svazu české mládeže, In: V nový život. Týdeník okresního Národního výboru pro politický 

okres rokycanský; roč. I. č. 5, str. 3, okresní Národní výbor Rokycany; Rokycany; 8. června 1945 
254

 Vzkazy krajanů a krajanům, In: V nový život. Týdeník okresního Národního výboru pro politický 

okres rokycanský; roč I. č. 21, str. 2, okresní Národní výbor Rokycany; Rokycany; 5. října 1945 
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časopisů vycházeti všecky ostatní časopisy“
255

. To se týkalo i týdeníku „V nový život“, 

přičemž jeho další číslo mělo vyjít v prosinci 1945. Bohužel k tomu již však nedošlo. 

 

3.2.2. Výboj 

S obnovou poválečného školství se novinářské činnosti chopili také studenti 

místního gymnázia, kteří začali vydávat časopis „Výboj“. Proč právě tento název? 

Protože, „mladý člověk se má drát vpřed rychlostí horské bystřiny. Odvážně a pevně, 

nesmlouvavě a vytrvale musí jít za svým cílem každý z nás“.
256

 Časopis byl 

„zpravodajem studentské rady státního reálního gymnázia v Rokycanech“ a jeho první 

číslo vyšlo 19. září 1945. Časopis vycházel velmi nepravidelně, periodicitu tedy nelze 

určit. V rokycanském archivu je dochováno celkem 9 čísel, přičemž poslední číslo je 

z konce školního roku, tedy z června 1946. Studentský časopis vydávalo Státní reálné 

gymnázium v Rokycanech, přičemž ho řídila L.A. Procházková s odpovědným 

redaktorem Františkem Velíškem. Tištěn byl časopis v knihtiskárně Josefa B. 

Zápotočného. Cena periodika byla stanovena na 2,50 Kčs, od čtvrtého čísla pak na 

koruny 2.
257

 

 

Časopis vycházel ve formátu 21x30 cm a měl nepravidelný rozsah. Většinou se 

počet stran pohyboval v rozmezí 4-12. Od šestého čísla se pak objevuje číslování 

jednotlivých stran. Součástí časopisu byl také výtvarný doprovod. První ilustrace 

můžeme zpozorovat ve třetím čísle. Svůj prostor v časopise dostala také inzerce a 

reklama, které se poprvé ukazují v šestém čísle a které vždy zabírají celé dvě poslední 

strany. V témže čísle pak najdeme poprvé i informace o nákladech, které činily 500 

výtisků.
258

  

 

Svůj zpravodajský časopis studenti charakterizovali takto: „Výboj, je jméno, jež 

jsme dali svému listu. Musí patřit nám všem, všichni na ústavě budeme svou 

přebytečnou energii ukládat ve Výboji, abychom z ní, přetvořené, silnější a působivější, 
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 V listopadu nebude náš časopis vycházeti, In: V nový život. Týdeník okresního Národního výboru pro 

politický okres rokycanský; roč. I., č. 25, str. 1, okresní Národní výbor Rokycany; Rokycany; 30. října 

1945 
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 Slovo ke čtenářům, In: Výboj. Zpravodaj studentské rady státního reálného gymnázia v Rokycanech; 

roč. I, č. 1, str. 2, Státní reálné gymnázium Rokycany; Rokycany;19. září 1945 
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 Hostičková, Vachtová, 1972: str. 130 
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 Výboj. Zpravodaj studentské rady státního reálného gymnázia v Rokycanech; roč. I, č. 6, str. 10, Státní 

reálné gymnázium Rokycany; Rokycany 
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mohli čerpat opět všichni pro výboje nové, do dalších a dalších obzorů. Výboj bude 

kolbištěm našich názorů, úrodným polem našich zájmů a dějištěm naší společné 

duchovní práce pro společný duchovní užitek, zábavu, povznesení i poučení“.
259

 Jejich 

heslem byla také „přestavba a práce“, na které se studenti chtěli podílet, a tento časopis 

měl být jejich nástrojem a pomocníkem.
260

  

 

Dalším heslem, na kterém časopis stavěl, byla „demokracie, ideál a životní 

názor“, který byl po válečných útrapách nově v československém státě budován a ke 

kterému mělo být studentstvo vychováváno. „Máme-li se (…) v budoucnu přiblížit 

k ideálu dokonalé demokracie, musí být politický dorost, zvláště pak budoucí 

inteligence, vychováván k tomu, aby psal do novin a aby dovedl psát dobře. Máme-li mít 

na svých středních školách politickou výchovu, je nutno umožnit studentům, aby 

projevili a dovedli projevit svobodně, ale přitom i objektivně své smýšlení. Současně se 

pak musí pěstovat prakticky i druhá část duchovního života národa, totiž kultura, a to 

především krásná a odborná literatura. „Výboj“ je pokusem o takovéto uskutečnění 

praktické výchovy k žurnalistickému a literárnímu působení. Bude orgánem studentské 

ústavní samosprávy, která již sama o sobě je uskutečněním demokracie v malém. 

„Výboj“ bude sice vydáván jako neperiodický zpravodaj, ale vedle zpráv bude přinášet 

i úvodníky, úvahy, básně, feuilletony, povídky, takže se formou bude blížit periodickým 

časopisům. Doufáme, že (…) dovolí, výměnu názorů v otázkách studentům přístupným, 

poučí a vzdělá úvahami a kulturními zprávami a uveřejní literární pokusy v poesii i 

próze, které jen získají vzájemnou kritikou, srovnáváním a soutěží“. 
261

 

 

Kromě redakce se na obsahu mohli podílet i samotní čtenáři, kteří zde byli 

vyzýváni k zasílání svých příspěvků. Časopis měl také několik pravidelných rubrik. 

Jednou z nich byla například Z válečné poezie studentů, která uveřejňovala básně 

studentů vzniklých během německé okupace. Báseň s názvem „Upír“, jejímž autorem je 

Jožka Nevid, se objevila ve druhém čísle, a byla plná zatrpklosti vyjadřující nenávist 

k německým nepřátelům a naděje vkládané do rukou spojeneckých armád: 

Ďas ví, z kterých přihnal se až stepí! 

V krovy zaťal neforemné drápy, 
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 Výboj. Zpravodaj studentské rady státního reálného gymnázia v Rokycanech; roč. I, č. 1, str. 1, Státní 

reálné gymnázium Rokycany; Rokycany; 19. září 1945 
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 Tamtéž: str. 1 
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 Student a noviny, In: Výboj. Zpravodaj studentské rady státního reálného gymnázia v Rokycanech; 

roč. I., č. 1, str. 2, Státní reálné gymnázium Rokycany; Rokycany; 19. září 1945 
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Křivým okem vejrá přes zákrapy- 

A už pátý rok tu dřepí. 

Někdy myslím, že to krocan pouze: 

Když už zobák zatnouti se stroji 

Pak vždy rudého se jenom bojí, 

Řve jak přiškrcený-sípavě a dlouze. 

Dřepí, nic ho odtud nedonutí?... 

Zobákem už buší na zdivo, 

Ze svých spárů krvavou nám chystá sprchu. 

Však já věděl bych, jak na tu mrchu- 

Mít po ruce srp a kladivo, 

Vždyť už není doma k hnutí…
262

 

 

Co jsme četli a slyšeli, bylo další rubrikou, která uveřejňovala krátké úryvky 

z proslovů, názorů či psaného slova politiků nebo významných osobností při nějakých 

význačných událostech a příležitostech.
263

 Rubrika Co je to zase čtenáře seznamovala 

s politickými pojmy, na které často lidé naráželi v novinách a kterým nerozuměli.
264

 

 

Postupně se také začaly objevovat nejrůznější hádanky a luštitelské křížovky pro 

nejmenší. Poslední číslo bylo vydáno v červnu 1946 s tím odkazem, že se školním 

rokem končí i zpravodajská povinnost redaktorů a že po prázdninách bude zvolena nová 

redakce.
265

 K obnovení časopisu však již nedošlo.  

 

3.2.3. Šipka 

Šipka by komunistický časopis, který poprvé vyšel 1. července 1945. Byl to „list 

kulturních referentů místních a závodních organizací KSČ okresu Rokycany“. Časopis 

vydávala „Kulturní a propagační komise Okresního výboru KSČ v Rokycanech“. 

V rokycanském archivu je dochováno pouze zahajovací číslo a pak číslo šest vydané  

27. října 1946. Nelze proto určit jeho periodicitu. Na přípravě těchto čísel se podíleli 

dva různí lidé. Úvodní číslo připravil J. Kalaš, číslo šest potom F. Herget za spolupráce 

členů kulturní komise. Tiskárna ani datum a přesný důvod zániku nejsou známy. 
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 Výboj. Zpravodaj studentské rady státního reálného gymnázia v Rokycanech;  roč. I, č. 9, str. 1, Státní 

reálné gymnázium Rokycany; Rokycany; červen 1946 
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Rozměry časopisu jsou 21,5x30 cm. V obou případech je celkem 10 stránek, 

které jsou číslované. Časopis je také ilustrován. Zejména zahajovací číslo je protkáno 

nejrůznějšími obrázky červené barvy. Je zde také absence jakýchkoli inzerátů nebo 

reklam.  

 

Hned na úvodní straně prvního čísla je vysvětleno, jakou cestou chce časopis 

směřovat. „Podáváme Ti ruku, milý soudruhu, abychom vykročili společně. S upřímným 

pozdravem Ti posíláme Šipku a prosíme Tě, abys ji vlídně přijal. (…) Chce Ti ukázat 

směr, chce Ti nabídnout spolupráci, chce Ti být abecedou, chce být budíčkem Tvého 

nadšení a lásky k věci, chce být uzel na kapesníku, abys vytrval, chce být poutem mezi 

Tebou a námi. Chce Ti být písničkou na cestě, kterou půjdeme.“
266

  

 

Časopis V nový život komentoval vznik nového periodika takto: „KSČ začala 

vydávati pro kulturní a propagační referenty své strany v okrsku rokycanském 

zpravodaj Šipka. Pestrý obsah zajímavých zpráv z kulturního života, verše, podněty 

k práci, citáty z četby, rubrika o nových knihách a filmu – to je první číslo Šipky, která 

má vkusnou grafickou úpravu se svižnými kresbami a je provedena dvoubarevně.“
267

 

 

Obsah byl velice rozmanitý. Pod rubrikou Kytička poezie můžeme najít báseň 

„Padlým“ od Františka Halase nebo dvě básně z tehdy ještě nevydané sbírky Josefa 

Hory „Zápisky z nemoci“.
268

 Také se zde objevovaly citáty a výroky komunistických 

osobností českých i zahraničních.
269

 Rubrika Události ve zkratce zase přinášela 

momentální aktuality z domova i ze zahraničí.
270

 Lidé byli také informováni o nově 

vydaných knihách, ale i promítaných celovečerních filmech a sovětských válečných 

reportážích.
271

 Pod rubrikou Čtěte a přemýšlejte se zase objevily krátké úryvky z knih, 

které oslavovaly Stalina a jeho Sovětský svaz.
272

 Byli zde také představeni významné 
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osobnosti komunistického hnutí, Bedřich Engels a Michali Kalinin.
273

 Kulturní kalendář 

Šipky zase připomínal pro komunisty důležitá data, svátky a výročí.
274

 

 

3.2.4. Farní Věstník vikariátu rokycanského 

Téměř po 30leté přestávce začal farní úřad v roce 1945 vydávat vlastní list, který 

nesl název „Oběžník duchovních správ vikariátu rokycanského“. V průběhu vydávání se 

také objevilo pojmenování „Farní oběžník vikariátu rokycanského“ až se nakonec roku 

1947 ukotvil název „Farní věstník vikariátu rokycanského“. Z prvého ročníku jsou 

v muzejní knihovně dochována pouze dvě čísla, ze kterých bohužel nelze vyčíst 

periodicitu. Až v roce 1947, kdy se na konci každého vydání objevuje odstavec 

podávající základní informace o titulu, se můžeme dočíst, že Farní věstník vycházel  

4-6krát do roka a to prvního dne v měsíci.
275

 Periodikum bylo dodáváno do katolických 

rodin zdarma a případné finanční příspěvky byly dobrovolné.
276

 List byl nejprve tištěn u 

J. Loskota v Rokycanech, později v knihtiskárně J. B. Zápotočného. V roce 1945 došlo 

také ke spojení Farního věstníku děkanského úřadu v Mirošově s Oběžníkem 

duchovních správ vikariátu rokycanského, čímž bylo rozšířeno úsilí o to, aby informace 

zahrnovaly činnost katolíků ze všech farností v okrese.
277

 Veškeré příspěvky pak 

redigoval děkanský úřad v Mirošově, od pátého čísla roku 1947 děkanský úřad v 

Rokycanech za spolupráce dalších farních úřadů v okrese.  

 

Co se obsahové náplně týče, Farní věstník „chtěl býti pojítkem mezi duchovním 

správcem a farností, povzbuzovati k prohloubení života náboženského, informovati o 

náboženských událostech na osadě, zaznamenávati pohyb obyvatelstva, poukazovati na 

potřeby chrámu Páně, zkrátka vytvořiti z farnosti duchovní rodinu“.
278

 List připomínal 

významné církevní svátky a výročí spojené s Československem nebo samotným 

regionem, hojně také přinášel různé matriční zprávy informující o uzavřených sňatcích, 

narozených dětech, pokřtěných lidech a úmrtích nebo také o tom, jak se na farnosti 
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odebírají náboženské časopisy. Z prvého čísla roku 1947 se lze dozvědět, že Farní 

věstník byl tištěn v nákladech 600-1000 kusů, ale pro nedostatek peněz se musel tisk 

omezit.
279

 Další články se věnovaly náboženské věrouce, etice, liturgii či obraně víry.  

 

Rozměry katolického listu byly 21,5x30 cm. Počet stránek byl velice 

proměnlivý, většinou se pohyboval v rozmezí od 4 do 12 stránek. Od třetího ročníku se 

pod záhlavím také poprvé objevuje hlavička s datem vzniku, ročníkem a číslem listu, 

která v prvých ročnících chyběla.
280

 

 

V důsledku politických změn, kdy církev byla čím dál tím větším trnem v oku 

vládní garnitury, vyšlo poslední číslo Farního věstníku v únoru 1948.  

 

3.2.5. Rokycana281 

S obnovením Sokola po válce navázal na svou činnost i tiskový zpravodaj 

sokolské župy Rokycanovy. Na scéně se tak v lednu 1948 objevil časopis „Rokycana“, 

který vycházel pod názvem „Rokycana-Oběžník sokolské župy Rokycanovy“, od 

května 1948 pak jako „Rokycana-Věstník sokolské župy Rokycanovy“. Jak už je patrné 

z názvu, list vydávala Sokolská župa v Rokycanech a tiskl ho Josef B. Zápotočný. List 

vycházel jednou měsíčně vždy k 5. dni v měsíci.
282

  

 

Časopis zaměřoval svou pozornost na kulturně-společenské aktivity sokolských 

jednot, organizoval přednášky, zájezdy či divadelní představení, zkrátka přinášel 

ucelený přehled o všem, co se v Sokolstvu děje. Ročník 1948 byl obzvláště pro Sokoly 

důležitý, neboť se v létě 1948 konal XI. slet a tudíž i redakce se připravovala na tuto 

velkou slávu. Protože poslední dochované číslo je z června 1948 nelze podat přesný 

obraz o tom, jak list informoval své čtenáře o této události. Nicméně lze v obsahové 

stránce listu nalézt alespoň několik informací o přípravách sjezdu. V lednovém čísle se 

hned na úvod objevuje článek s názvem „Do roku XI. sletu“, který napsal Dr. Antonín 
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Hřebík, starosta ČOS.
283

 „Nikdy dosud nebylo tak dlouhé přestávky mezi jednotlivými 

slety jako je tomu tentokrát. Plných deset roků uplyne od X. Všesokolského sletu v roce 

1938, který měl býti naší největší a nejradostnější oslavou dvacetiletí republiky. (...) 

radostně se připravujeme k XI. všesokolskému sletu, který bude nejen přehlídkou 

sokolské práce za prvé tři roky nové republiky, ale bude také příležitost celému světu, 

aby se přesvědčil, že jsme zůstali tím, čím jsme vždy bývali; Národem mírumilovným, 

ukázněným a nade vše milujícím sovobodu, demokracii a sociální pokrok“.
284

 V 

květnovém čísle se pak objevuje krátká zpráva o tom, že na slet bude možné jet 

nákladními auty. Pokud lidé zvolili tento dopravní prostředek, museli to ohlásit župě i 

ČOS, která jim pak vystavila průkaz pro jízdu Prahou.
285

 Také se zde objevil příslib 

úřadům, že látky na slavnostní kroje budou použity pouze na sletové účely a že ti, kteří 

tento příslib poruší, budou povinni látku vrátit.
286

 V rámci předsletových příprav byla 

také bodována jednotlivá družstva ve všech sokolských jednotách, přičemž každý 

vybraný účastník XI. sokolského sletu musel získat nejméně 80% bodů a vykázat se 

předepsanou cvičební docházkou.
287

  

 

Periodikum vycházelo ve formátu 20,5x29,5 cm. Počet stránek se pohyboval 

v rozmezí 6-8, které byly číslované. V záhlaví byl velkým tučným písmem napsán 

název listu s podtitulkem, který byl na pravé straně lemován obrázkem sokola 

stěhovavého. Nad názvem listu pak bylo malým písmem napsáno místo, měsíc a rok 

vydání. Odpovědný redaktor není znám. Každá sokolská jednota byla povinna si zvolit 

svého tiskového zpravodaje a pravidelně tak redakčnímu kruhu jednou měsíčně zasílat 

aktuality ze své župy.
288

 Po důkladném prostudování všech čtyř dochovaných čísel jsem 
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dospěla k názoru, že nejčastěji do Rokycany přispívala Marie Lukešová
289

 a Marie 

Vokáčová.
290

  

 

Protože však Sokolové byli věrni demokratickým myšlenkám a hodnotám, stali 

se po únoru 1948 nepohodlnými osobami, kterých bylo potřeba se zbavit. Byla tak 

zahájena jejich systematická „likvidace“ a spuštěna nová koncepce sjednocené 

tělovýchovy. Tento vývoj se samozřejmě dotkl i sokolské župy Rokycanovy, která 

ukončila svou činnost roku 1950 a na dlouhých čtyřicet let zmizela z povědomí 

společnosti.
291

 S tímto vývojem pak samozřejmě souvisí i zánik sokolského časopisu, 

který svou činnost ukončil předčasně, v červnu 1948.
292

  

 

3.2.6. The Forty Niner293 

Krátce po válce začala v Rokycanech tisknout svůj vlastní list i americká 

armáda. List se jmenoval „The Forty-Niner“, v českém překladu „Děvetačtyřicátník“, 

což bylo označení podle 49. pěšího pluku. Časopis vycházel jednou týdně a měl pouze 

jeden list. Dne 28. července 1945 vyšlo již třetí číslo. Šéfredaktorem listu byl Harold L. 

Kerzner, sportovní sekci měl na starost R. Everett a posledním členem byl kapitán W.E. 

Alexander. Časopis vydávala „Office in Battalion Headquarters, 49th A.1.B.“ a tištěn 

byl v knihtiskárně Josefa B. Zápotočného v Rokycanech.
294

  

 

Časopis byl jakýmsi deníkem amerických vojenských jednotek, jehož 

prostřednictvím se tak vojíni mohli dozvědět aktuální zprávy a dějství z ostatních oddílů 

působících na českém území, stejně tak jako nová nařízení či vyhlášky týkající se jejich 

pluku. Americký list velmi dobře plnil i svou roli kulturně-zábavního zpravodaje, neboť 

přinášel informace o pořádaných tanečních zábavách či různých sportovních akcích. 
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The Forty Niner například informoval o tom, jak generál Patton 20. července projížděl 

centrem města a často se také objevovaly pozvání do klubu Toronto, kde se každé 

pondělí, úterý, čtvrtek a pátek pořádaly taneční zábavy s vlastní hudbou 49. pluku.
295

 

V dochovaných číslech lze také nalézt dvě fotografie. První z nich zobrazuje pohled na 

demarkační čáru oddělující americké a ruské teritorium,
296

 druhá fotografie s nadpisem 

„Why we fought“ zobrazuje malou holčičku, dceru amerického vojína Esca. Popisek 

mimo jiné uváděl, že toto byl první obrázek ze série fotografií, které redakce hodlala 

předkládat jako symboly či důvody toho, za co američtí vojáci bojovali.
297

 

 
 

3.3. Tisk v Československu 1948-1956 

 
Po státním převratu roku 1948 se komunisté kromě politické moci ujali i řízení a 

kontroly médií. Masová média se tak stala hlavním propagátorem socialistických 

myšlenek a státní ideologie. „Komunisté vytvořili totalitní systém médií založený vedle 

přísné kontroly mediální produkce především na kontrole personálního obsazení 

redakcí“.
298

 Propouštění kvalifikovaných zaměstnanců, znárodňování tiskáren či 

obsazování redakcí vlastními lidmi kladně se identifikující s režimem byly na denním 

pořádku. Stejně tak centralizovaný systém ovládání sdělovacích prostředků umožnil 

státní garnituře regulovat přístup československé veřejnosti k nežádoucímu domácímu 

ale i zahraničními tisku.
299

 Bezprostředním dopadem politických změn v březnu 1948 

byla následná „likvidace 111 časopisů a novin, zánik všech krajských deníků 

nekomunistických stran a řady časopisů regionálních a zájmových organizací“.
300

 Na 

podporu politiky komunistické strany pak také vznikly organizace zaměřující se na 

žurnalistickou a literární tvorbu – v říjnu 1948 byl ustanoven Svaz československých 

novinářů a v květnu 1949 Svaz československých spisovatelů, které v podstatě navázaly 

na činnost svých předchůdců založených již na počátku 20. let 20. století.
301
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Jedním z důležitých pilířů kontroly médií byla samozřejmě cenzura. Cenzura zde 

fungovala „nepřetržitě jako důležitá součást „stranického řízení“ hromadných 

sdělovacích prostředků, kultury i osvěty a patřila k nejvýznamnějším nástrojům 

uplatňování mocenského monopolu vůbec“.
302

 Klíčovou institucí mající na starost 

předběžnou cenzuru mediálních obsahů se pak stala roku 1953 „Hlavní správa 

tiskového dohledu.“
303

 Do jejího čela byl tehdy zvolen František Kohout. Přísná 

cenzurní opatření se však netýkala pouze periodického nebo neperiodického tisku, 

rozhlasu filmu, či nově také televize, ale též výstav, knihoven, obecních kronik, plakátů, 

reklamních letáčků, nálepek a dalších.
304

  

 

Co se týče soustavy periodického tisku, některé tituly nenašly v novém systému 

uplatnění a zanikly. Typickým příkladem je sociálně-demokratický deník „Právo lidu“, 

které přešlo sloučením ČSSD a KSČ do područí „Rudého práva“.
305

 Dalším výrazným 

prvkem tohoto období byl rozvoj kulturních a závodních časopisů. Zejména kulturní 

periodika výrazně utvářela podobu československé kultury a zároveň byla místem, kde 

se objevovaly první formy kritiky režimu. Proto tak byla roku 1952 zastavena činnost 

týdeníku „Tvorba“ a téhož roku z finančních důvodů byly „Lidové noviny“ nahrazeny 

týdeníkem „Literární noviny“.
306

 Do podvědomí společnosti se také dostaly závodní 

časopisy a okresní vesnické noviny, které byly vnímány jako důležitý instrument k 

politizaci a manipulaci společnosti.
307

  

 

 

3.4. Periodický tisk na Rokycansku 1948-1956 

 

3.4.1. Budovatel 

V roce 1950 začala komise pro zemědělskou výrobu okresního Národního 

výboru v Rokycanech vydávat nový titul s názvem „Budovatel“. Jednalo se o „časopis 

pro zemědělce rokycanského okresu“, který vycházel jednou týdně. První číslo vyšlo 

28. července 1950. Redakci vedl Otto Vlček ještě za spolupráce vesnických a 
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dělnických dopisovatelů. Od třetího ročníku byl pak odpovědným redaktorem Karel 

Fořt.
308

 List tiskly Západočeské tiskárny v Plzni.  

 

Prvních pět ročníků vycházelo ve formátu 20x29 cm, přičemž do roku 1954 měl 

list pouze dvě strany, v pátém ročníku pak každý týden vycházelo dvojčíslo, které čítalo 

strany čtyři. V srpnu 1954 pak dochází ke změně formátování, kdy se rozměry novin 

zvětšily na 29x41 cm a počet stran se vrátil zpátky ke dvěma. Strany nebyly číslované. 

V záhlaví byl velkým tiskacím písmem napsán název listu s podtitulkem. Pod ním pak 

byly v rámečku napsané informace o periodicitě, redakci a tiskárně. V prvním ročníku 

bylo místo vydání, datum a číslo listu uváděno v pravém horním rohu v rámečku, od 

druhého ročníku pak bylo místo a datum vydání uváděno v levé horní části a ročník a 

číslo listu v horní pravé části.  Od roku 1952 časopis nesl název „Budovatel okresu 

Rokycany“, kdy „Budovatel“ byl psán a podtržen tučnou kurzívou a „okresu Rokycany“ 

bylo v porovnání psáno menším hůlkovým písmem. Cena časopisu byla ustanovena na 

1 korunu, od roku 1954 pak na pouhých 20 haléřů. V časopise se také za celou dobu 

neobjevily žádné reklamy či inzerce.  

 

Jak už je patrné z podtitulku, časopis byl určen místním zemědělcům. Od srpna 

1954 se také v pravém horním rohu, vedle názvu periodika, objevoval rámeček 

s různými hesly, výzvami a provoláními – „Kupředu za zvýšení zemědělské výroby, za 

další rozvoj jednotných zemědělských družstev“
309

, „Vzorným obděláním půdy k bohaté 

úrodě“
310

, „Splněnými dodávkami posílíme náš stát dělníků a rolníků, posílíme mír“
311

 

nebo „Čest a sláva všem nejlepším pracovníků za rok 1955.“
312

 

 

Časopis má jasně prokomunistické a propagandistické směřování. Kromě 

zmíněných propagandistických hesel, o tom svědčí i obsahová stránka periodika, která 

je zaměřena především na oslavování úspěchů, výsledků splněné práce či efektivního 

hospodaření jednotlivých zemědělských družstev, na podporu kolektivismu a všech 
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výhod spojených s kolektivizací zemědělství či na řadu stanovených „budovatelských 

závazků“. Často se zde objevovaly nejrůznější přehledy o tom, které zemědělské 

družstvo bylo úspěšnější v plnění například dodávek brambor
313

 nebo mléka
314

 a stejně 

tak v jejich výkupu.
315

 Tyto přehledy pak byly schopny zaplnit celou titulní stranu.  

 

Často také časopis brojil proti americkému imperialismu. Jedním takovým je 

například článek s názvem „Těm, kdož sázejí na americkou kartu“, který napsal J. 

Burda. Autor zde vypráví o Korejské válce a kritizuje americký imperialismus a ty, co 

v něj stále věří. Američtí vojáci jsou zde popisováni jako „fašisté“, kteří páchají ty 

„nejbestiálnější zločiny proti korejskému obyvatelstvu“ v podobě „nejsadističtějšího 

trýznění, vraždění a ničení“, čili „zvěrstva, která daleko překonávají esesácké 

orgie“.
316

 V dalším čísle se pak objevilo provolání k občanům Rokycanska, podle 

kterého lze jedině „budovatelským úsilím zabránit imperialistickým snahám rozpoutat 

další světový požár“. Provolání občany varovalo, že „za krásnými šumavskými hvozdy 

připravují imperialisté novonacistické loupeživé hordy, vyzbrojují je, aby se tyto mohly 

stát křižáckou výpravou do naší vlasti“.
317

 Stejně tak byli američtí kapitalisté v článku 

„Do boje proti mandelince bramborové“, obviňováni z toho, že užívají všech možných 

prostředků, jak „poškodit naše vyspělé bramborářství, které znamená příjem hlavně 

malých a středních rolníků a velký zdroj surovin pro náš průmysl, chtěli by ohrozit 

výživu národa“.
318

 

 

V roce 1953 list zachytil také úmrtí J.V. Stalina a K. Gottwalda. V obou 

případech tato informace zahltila celou titulní stranu. Ústřední výbor KSČ se k úmrtí 

J.V. Stalina ve svém provolání vyjádřil mimojiné takto: „Dotlouklo srdce 

spolupracovníka a geniálního pokračovatele díla Leninova, moudrého vůdce a učitele 

komunistické strany a národů Sovětského svazu, budovatele mocného sovětského státu, 
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uskutečnitele socialismu v Sovětském svazu.“
319

 K úmrtí Klementa Gottwalda zaslal 

okresní výbor KSČ v Rokycanech soustrastný telegram ústřednímu výboru KSČ, kde 

mimojiné stálo: „Okresní organizace KSČ v Rokycanech vyjadřuje velkou bolest nad 

nenahraditelnou ztrátou předsedy naší strany soudruha Klemanta Gottwalda. (...) Naše 

okresní organizace má vřelé vzpomínky na soudruha Klementa Gottwalda, zejména na 

jeho činnost v dobách buržoazní republiky, kdy několikrát navštívil Rokycany, aby zde 

jako v jiných místech naší vlasti posiloval soudruhy a stranu v boji za právo pracujícího 

lidu, jemuž zůstal vždy věren.“
320

 

 

V časopise se také objevovaly pravidelné rubriky. Například jednou z nich byla 

rubrika s názvem V Rokycanech se povídá, která přinášela týdenní aktuální přehled 

událostí, zemědělských úspěchů či neúspěchů z přilehlých obcí a vesnic. Lidé se zde 

dozvěděli například, že půjčovna knih v Bezděkově byla dobrým příkladem pro ostatní, 

protože denně na tabuli u zastávky vyvěšovala Rudé právo;
321

 že soudružce Houškové z 

JZD Sirá uhynulo ze 400 kuřat jen 8 kusů;
322

 nebo že čínská delegace navštívila 

představení Smetanovy Prodané nevěsty ve Zbiroze a večer si prohlédla Sládkovo 

muzeum.
323

 Další rubrikou bylo Kulturní okénko vesnice, které čtenáře zase 

informovalo například o tom, jak je rozhlasový kolektiv v Ejpovicích zdárným 

příkladem pro ostatní, neboť účinně pomáhá národnímu výboru v plnění úkolů po celý 

rok a především pak v době žní. O žních vysílaly rozhlasové noviny pravidelně každou 

sobotu večer, aby kladně zhodnotily dobře odvedenou práci a tu špatnou ihned 

zkritizovali a poukázali na odstranění závad.
324

 Nebo také, že osvětová beseda v Březině 

ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel školy opatřila pro svou obec televizor a ve 

čtvrtek 21. října 1954 uspořádala první besedu u televizoru.
325

 Často se také objevovala 

rubrika Život a práce našeho okresu, která opět hodnotila splněné závazky týkající se 
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sklizení úrody nebo dodávek určitého produktu, poukázala na výsledky dobře odvedené 

práce a upozorňovala na sezónní práce typu osev obilovin, sklizeň sena nebo žně. Stejně 

tak byli čtenáři upozorňováni na nově vydané knižní tituly v rubrice s názvem Nové 

knihy pro zemědělce, ze kterých zemědělci a rolníci měli čerpat různé zkušenosti a 

poučení.  

 

Časopis vycházel s drobnými úpravami v názvu až do poloviny 60. let. Poslední 

číslo tohoto periodika bylo vydáno 30. prosince 1965.
326

  

 

3.4.2. Socialistická pošta Rokycanska 

 
„Socialistická pošta Rokycanska“ patří k zástupcům tzv. závodních časopisů, 

které se od 50. let šířily celou společností a které měly za cíl posilovat socialistické 

vědomí společnosti. První číslo bylo vydáno 30. prosince 1950. Časopis vydávala 

závodní rada ROH Okresního poštovního úřadu Rokycany. Časopis vycházel jednou 

měsíčně a řídil ho redaktor Jaroslav Čulík spolu s redakční radou. Odpovědným 

zástupcem listu byl Jan Červený. Oba muži tam působili po celou dobu vydávání listu. 

Cena listu byla stanovena na 2 koruny a tiskly ho Západočeské tiskárny v Rokycanech.   

 

List vycházel ve formátu 21,5x30 cm a měl dvě strany, které nebyly číslované. 

V záhlaví byl velkým tučným písmem uveden název listu s podtitulkem, který nesl 

název „Závodní časopis okrskového poštovního úřadu Rokycany“. Pod ním byly 

informace o redakci a tiskárně a pod těmito informacemi pak ročník, místo, datum 

vydání a číslo listu.  

 

Ve svém úvodníku se list vítá se všemi soudružkami a soudruhy, které 

seznamuje s veškerou prací a problematikou poštovních úřadů v rokycanském okrsku. 

„Očekáváme, že náš závodní časopis nám pomůže svými články zvýšiti kvalitu naší 

práce, která byla vždy naší pýchou. Věříme, že touto prací přispějeme budovatelskému 

úsilí všeho našeho lidu na cestě k socialismu a přejeme našemu časopisu hodně zdaru“, 

píše na úvod závodní rada. „Socialistická pošta Rokycanska bude nejen deskou cti, ale i 

hanby, bude nejen chválit, ale i kritizovat, ukazovat nejen klady, ale i na nedostatky jak 
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pracovišť, tak i jednotlivců.“ 
327

 Tento závodní časopis byl druhým tištěným pošťáckým 

závodním časopisem v republice a prvým v kraji vůbec. Redakce zde také vyzývala 

čtenáře ke spolupráci, neboť jak sama uvádí, „nelze (…) tvořit závodní časopis bez 

dopisovatelů“.
328

  

 

Tak se třeba čtenáři dozvěděli, že v září a říjnu 1950 probíhala v celém kraji 

soutěž „Pošta pomáhá výstavbě Plzeňska“, jejímž cílem bylo získat co největší počet 

předplatitelů poštovní novinové služby. Zdůraznili zde, že „rozšiřování socialistického 

tisku je jednou z forem boje o světový mír, jednou ze zbraní, kterou «my», pošťáci, pro 

boj o udržení míru ve světě máme ve svých rukou“.
329

 Jednotlivé články se rovněž 

zabývaly produktivitou práce, informováním o nově přijatých zaměstnankyních, 

výkonností jednotlivých poštovních úřadů a taktéž zde připomínal důležité 

komunistické výročí a svátky, jako například výročí vítězného Února, 30 let založení 

Komunistické strany nebo svátek práce 1. máje.  

 

Tento závodní časopis vycházel pouze v letech 1950-1951. Poslední dochované 

číslo v muzejní knihovně je z 31. srpna 1951. 

 

3.4.3. Vesnický zpravodaj Rokycanska 

 
Dne 27. srpna 1950 začala komise pro zemědělskou výrobu okresního výboru 

v Rokycanech vydávat vesnické noviny s názvem „Vesnický zpravodaj Rokycanska“. 

Redakci vedl Otto Vlček za spolupráce vesnických a dělnických dopisovatelů. Časopis 

byl tištěn v Západočeských tiskárnách v Plzni. Co se týče periodicity, tak se pohybuje 

v rozmezí 2-6 dní.  

 

List vycházel ve formátu 21,5x30 cm a měl dvě strany. V záhlaví byl opět 

velkým tučným písmem napsán název periodika a pod ním informace spojené s jeho 

vydáváním. Neobjevila se žádná inzerce, reklamy a taktéž nebyly přítomny žádné 

rubriky. 
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Časopis se zabýval opět zemědělskými otázkami rokycanského okrsku. 

Pozornost byla zaměřena na perspektivu jednotlivých družstev, kdy se srovnávala 

produktivita jejich práce, hospodářská družstva se zde navzájem vyzývala k soutěžím, 

vesničtí funkcionáři byli prostřednictvím tohoto listu nabádáni k prostudování vydaných 

usnesení ze zasedání ÚV KSČ a zemědělci zde byli vyzýváni k plnění svých povinností.  

 

Přesný zánik listu není znám. Poslední dochované číslo, je číslo 11, které vyšlo 

3. října 1950.  

 

3.4.4. Hrádečák a Hrádecký hutník 

Mezi další zástupce skupiny závodních časopisů patří list „Hrádečák“, který 

svou periodickou činnost zahájil 2. července 1951. Pod tímto názvem vycházel až do 

pátého čísla druhého ročníku, tedy do 25. srpna 1952. Jeho podtitulek zněl „časopis 

pracujících Železáren Bílá Cerkev, národní podnik, Hrádek u Rokycan.“ Poté dochází 

k odmlce, aby na něj 15. listopadu 1952 navázal list nesoucí pojmenování „Hrádecký 

hutník“. Tato změna v názvu byla dána především tím, že název bývalého časopisu 

údajně nevyjadřoval pracovní náplň dělníků a charakter a zaměření závodu. „Jsme 

hutním závodem, kde tryská tekutá ocel, kde žhavé kovy mění hutním procesem svůj 

tvar, proto jsme přikročili k přiléhavějšímu názvu Hrádecký hutník“.
330

  

 

Povolení k vydávání časopisu Hrádečák dostaly ocelárny již 11. října 1949 na 

základě vyhlášky Ministerstva informací a osvěty, ovšem z důvodu nedostatku financí 

jej nemohli začít hned vydávat. Proto list svou činnost zahájil až v létě 1951. List se měl 

věnovat především vnitřní problematice závodu, který byl orientovaný na kovoprůmysl, 

a dále na otázky sociálního soutěžení a také první pětiletce. Odpovědným redaktorem 

měl být Josef Šafarčík,
331

 kterého v roce 1949 schválil i tiskový odbor Ministerstva 

informací, ale nakonec se závod rozhodl do funkce odpovědného redaktora a vedoucího 
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listu jmenovat Josefa Rybáka, který dále spolupracoval s redakční radou.
332

 Od druhého 

ročníku byl pak odpovědným redaktorem p. Jougl.
333

 Časopis Hrádečák vycházel 

dvakrát v měsíci a vydávala ho Závodní skupina ROH, Bílá Cerkev, národní podnik 

Hrádek u Rokycan. List stál 1 Kč a byl tištěn ZOS Hrádek. 

 

Pozdější Hrádecký hutník byl čtrnáctideník, který od roku 1960 začal vycházet 

jako týdeník. Periodikum vydával celozávodní výbor KSČ a Závodní skupina ROH 

Železáren Bílá Cerkev, národní podnik, později celozávodní výbor KSČ, skupiny ROH, 

ČSM a vedení Železáren Bílá Cerkev, národní podnik. Vystřídalo se zde široké 

spektrum redaktorů, kteří spolupracovali s redakčním kruhem. K odpovědným 

redaktorům postupně patřili – Ladislav Sandtner, Jaromír Franta, Oldřich Loukota
334

 a 

František Podzimek.
335

 List stál nejprve 1,50 Kčs, pak 2 Kč, až se nakonec od devátého 

čísla ročníku 1953 ustálil na 25 haléřích. Hrádecký hutník byl pak tištěn 

v Západočeských tiskárnách v Plzni. 

 

Rozměry časopisu Hrádečák byly 20x28 cm, podobné měl i zpočátku Hrádecký 

hutník 20,5x29 cm. V roce 1955 pak došlo ke změně formátování, což se odrazilo i ve 

velikosti listu, který nově vycházel ve formátu 30x42 cm. Počet stran byl proměnlivý, 

nejčastěji se pohyboval v rozmezí 4-8 stran, které byly číslované. V časopise Hrádečák 

se také neobjevila žádná inzerce či reklamy, a stejně tak v Hrádeckém hutníku. 

Nevypozorovala jsem ani žádné pravidelné rubriky.  

 

Obsahová náplň časopisu přinášela nejrůznější příspěvky z jednotlivých 

pracovišť a dílen závodu, byl zde také hodnocen třetí rok Gottwaldovy pětiletky a s ní 

spojené plnění či neplnění socialistických závazků a stejně tak informace o 

mezipodnikových soutěžích. V prvním čísle ročníku 1952 se tak dělníci mohli dozvědět 

o tom, jak „závod Bílá Cerkev uhájil vedoucí místa a sice v celostátní soutěži oceláren, 
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jakostní soutěži oceláren Hrádek a Škodovka Plzeň, celostátní soutěži hrubých a 

středních tratí a mezipodnikové soutěži, kdy závod několikráte získal prvé a druhé místo 

a byl odměňován putovními standartami“.
336

 Čtvrté číslo Hrádečáku pak zvalo dělníky 

na filmový festival pracujících, který se konal ve dnech 28.7.-2.8. 1952 v Plzni. Film 

zde byl představen jako „jeden z nejrozšířenějších a nejpřístupnějších prostředků 

agitační práce, který se snaží přiblížit oku (…) diváka převratné změny nové 

společnosti, která staví svůj život na troskách bývalého kapitalistického řádu“. Stejně 

tak je zde vyzdvižena úspěšná cesta socialistického filmu, ve které Lenin viděl velikou 

úlohu v převýchově milionu lidí. Podle redakce byly tehdejší sovětské filmy přirozené, 

životní a „typy sovětských lidí ve filmu nebyly jen škrobenými panáky, ale lidé 

s živoucím srdcem a duší“.
337

 

 

Oproti Hrádečáku je časopis Hrádecký hutník ilustrován. U názvu periodika je 

vyobrazen pracující dělník v zástěře a klobouku a doutnající komíny s logem železáren. 

Časopis chtěl poukázat na „hrdinství a obětavost svých dělníků a inženýrů“ a stejnou 

měrou chtěl kritizovat „nedostatky a lajdáctví těch, kteří byli brzdou v «naší» cestě 

k socialismu“.
338

 V listopadu 1952 si závod připomínal 35. výročí Velké říjnové 

revoluce, které pojal ve velkém stylu, kdy hala žíhárny byla vyzdobena nejrůznějšími 

dekoracemi, celý den byly promítány rozhlasové relace a přítomna byla i závodní 

hudba, za jejíhož doprovodu mládež zazpívala revoluční písně. Na konec pak z podniku 

vyjel dlouhý vlak mimo jiné s dodávkami pro SSSR. „V srdcích oheň, v myslích 

odvahu“, tak v té době znělo heslo každého dělníka jdoucím cestou socialismu.
339

  

 

Podle Soupisu časopisů Západočeského kraje vyšlo poslední číslo časopisu 

Hrádecký hutník 30. prosince 1965.
340

 Ovšem muzejní knihovna má k dispozici i 
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několik čísel z roku 1967, poslední dochované je číslo 13, z 31. března 1967. Je tedy 

zřejmé, že Hrádecký hutník vycházel i v dalších letech.  

 

3.4.5. Barrandien  

Další časopis „Barrandien“ byl časopisem závodní skupiny ROH 

Západočeského rudného průzkumu, národního podniku a závodu Ejpovice. Časopis 

zahájil svou publikační činnost v lednu 1952 a ukončil ji v červenci 1953.
341

 List 

vycházel jednou měsíčně a vydávala ho závodní skupina ROH Západočeského rudného 

průzkumu v Ejpovicích. Poprvé se zaměstnanci mohli časopis přečíst 21. ledna 1952, 

kdy vyšlo dvojčíslo. Tento den zřejmě nebyl vybrán náhodou, neboť je spojen s pro 

komunisty významným 28. výročím úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina, kterému byla také 

věnována celá titulní strana. Dole na titulní straně pak bylo uveřejněno heslo, že 

„Časopis je nejen kolektivní propagátor a kolektivní agitátor, ale také kolektivní 

organizátor“.
342

 Časopis řídila redakční rada, přičemž odpovědným redaktorem byl 

nejprve Václav Mezek a později Karel Šindelář. První dvě čísla byla tištěna 

Západočeskými tiskárnami v Rokycanech, poté Západočeskými tiskárnami v Plzni. 

Cena listu byla stanovena na 2 Kčs, poslední dvě čísla ročníku 1953 stála pak 40 haléřů. 

Náklady časopisu nejsou známy.  

 

List vycházel ve formátu 21x30 cm o čtyřech stranách. Pouze zahajovací 

dvojčíslo mělo stran šest. Jednotlivé strany byly číslované. V záhlaví se velkým tučným 

písmem napsán název listu s podtitulkem, a poté ročník, měsíc a rok vydání a číslo listu. 

Po pravé straně je pak obrázek jakési věže, symbolizující pravděpodobně národní 

podnik v Ejpovicích.  

 

Obsahová náplň se podobá obsahové náplni předchozích časopisů. Opět zde byly 

články o tom, jak se plnily závodní úkoly v roce 1951, jak se vyhlašovaly socialistické 

soutěže, jejichž cílem bylo zlepšení práce na pracovištích a zvýšení pracovní morálky, 

co bylo náplní celozávodních schůzí zaměstnanců Barrandienu nebo jaké dojmy měli 

zaměstnanci z dovolených v rekreačních střediscích, které podnik svým zaměstnancům 
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poskytoval jako důkaz „ustavičného zvyšování životní úrovně pracujících“.
343

 V pátém 

čísle se také objevil článek s názvem „Zpevňování norem není útokem na mzdy“, který 

informuje o tom, že „zaměstnanci, kteří hlasovali pro zpevnění normy, si velmi dobře 

uvědomují, že v socialistickém státě není rozhodující pro blahobyt pracujících množství 

peněz, ale že o jejich životní úrovni rozhoduje množství výrobků“.
344

  

 

Titulní strana se většinou věnovala celospolečenským tématům a připomínala si 

tehdy významné události a výročí spojené s komunistickým režimem. Samozřejmě zde 

bylo připomenuto čtvrté výročí vítězného Února,
345

 informováno o XIX. sjezdu KSSS a 

jeho vydaných směrnicích pro dělníky ze všech zemích sovětského bloku,
346

 taktéž je 

zde prezidentu Gottwaldovi slibováno, že i pátý ročník pětiletky bude splněn předčasně 

a že „zjištěním rudných zásob bude zajištěn plynulý přísun surovin «našim» hutím“,
347

 a 

nebyly ani opomenuty narozeniny J.V. Stalina.
348

 Poslední stránka listu byla vždy 

věnována rubrice Zpravodajství Barrandienu, která přinášela krátké aktuální zprávy 

z běhu podniku. Tyto zprávy se například týkaly toho, v jakém složení byl zvolen výbor 

závodního podniku ROH, co nového přinesla celozávodní schůze zaměstnanců 

Barranienu, jaké byly směrnice pro vrtmistry a směn vedoucí, nebo také, že k 35. výročí 

Velké říjnové revoluce se pracovalo i o neděli, čímž zaměstnanci přispěli opět ke 

splnění závazku, který si určili.
349
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Ačkoli list vycházel až do července 1953,
350

 poslední dochované číslo, které má 

muzejní knihovna k dispozici, je z prosince 1952. Protože se časopis zaměřoval na 

významné osobnosti a svátky spojené s komunistickým hnutím (V.I.Lenin, K. Gottwald, 

J.V. Stalin), lze předpokládat, že list zaznamenal i úmrtí Stalina.  

 

3.4.6. Další časopisy 

V této kapitole bych chtěla zmínit tři časopisy, které na Rokycansku ve 

sledovaném období vycházely, ale od kterých se dochovalo pouze jedno jediné číslo, 

které má k dispozici Muzejní knihovna v Rokycanech.  

 

Prvním z nich je skautský časopis „Hlas Omahy“. Podle informací 

v zahajovacím čísle roku 1948 se můžeme dozvědět, že tento list vycházel již v letech 

1945 a 1946, což souvisí i s postupným obnovováním skautské činnosti na Rokycansku 

po válce. Skauting mezi mládeží vzbudil po válce velký zájem a řada příznivců tak 

chtěla navázat na jeho prvorepublikovou tradici. Začaly se tedy shánět prostory a 

finanční a materiální prostředky pro obnovení skautské činnosti.
351

 K slavnostnímu 

otevření rokycanského junáckého střediska došlo 26. října 1946,
352

 ovšem netrvalo 

dlouho a lidé se museli se skauty opět rozloučit. Počínaje lednem 1949 se Junák stal 

součástí Svazu české mládeže
353

 a o rok později, konkrétně 13. září 1950, byl Junák 

zrušen definitivně.
354

 

 

„Hlas Omahy“ byl měsíčník, který vydávala družina skautů „Racek“ 

v Radnicích u Rokycan.  Časopis měl mít především poučnou, výchovnou a zábavní 

funkci. Starší vydání časopisu byla zaměřena hlavně na starší junáky, ovšem nově měl 

být list rádcem i zábavou pro všechny - skauty, junačky i vlčata.
355

 Časopis vydávalo 

                                                      
350

 Hostičková, Vachtová, 1972: str. 13 
351

 Šmíd; H.; Rokycanský skauting, 4. díl. nevyd. strojopis, nestr., Soukromý archiv Havla Šmída 
352

 Šmíd, 1994: str. 9 
353

 Zápisy střediskových rad 9.3. 1949- 21.1. 1950; Archiv KRJ Plzeň 
354

 Tamtéž 
355

 Hlas Omahy, roč. I., č. 1, str. 1, Družina skautů Racek v Radnicích; 1948 
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středisko Junáka Radnice a řídil ho Antonín Procházka.
356

 Počet stránek byl stanoven na 

5 a náklad činil 100 výtisků.
357

 

 

Druhým časopisem je závodní časopis „Podbrdský hutník“, který vydávala 

KSČ, ROH, ČSM a vedení závodu Kovohutě v Rokycanech. Redakci vedl za 

spolupráce redakčního kroužku František Mudra. Počet nákladů výtisků není znám, 

ovšem v 50. letech Kovohutě zaměstnávaly až 650 pracovníků.
358

 Lze tedy 

předpokládat, že to byl i minimální počet nákladů časopisu. Časopis byl tištěn 

Západočeskými tiskárnami v Plzni a byl vydáván jednou měsíčně.
359

 List vycházel od 

roku 1952 až do roku 1954 a počet stran se pohyboval v rozmezí 4-6. Dochováno je 

pouze jedno jediné číslo ze 13. července 1953.  

 

Posledním časopisem je pak závodní časopis „Obráběč“, který vydával TOS 

Holoubkov. Jednalo se o měsíčník, který řídil Emil Hoblík. Tiskly ho opět Západočeské 

tiskárny v Plzni. Časopis vycházel v letech 1952-1955
360

 a měl čtyři strany. Opět se 

dochovalo pouze jediné číslo, a to z 31. srpna 1953.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
356

 Antonín Procházka = byl vedoucí II. oddílu skautské družiny v Radnicích a měl na starosti vydávání 

oddílového časopisu.  

Oddílová kronika družiny skautů „Racek“ v Radnicích 1947-1948, Skautský oddíl Omaha Radnice-

nezpracováno, SoA Rokycany, str. 5 
357

 Tamtéž: str. 5 
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 Nábojka – Kovohutě Rokycany. Historický vývoj závodu: In: Minulostí Rokycanska, roč. VIII., č. 12, 

str. 53, Státní okresní archiv Rokycany, Rokycany 2000 
359

 Hostičková, Vachtová, 1972: str. 85 
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4. Klasifikace periodického tisku na Rokycansku 
v letech 1945-1956 

 
 

Konec druhé světové války byl pro celou společnost velkým okamžikem. 

Nekonečná euforie a radost z ukončení válečných útrap dala lidem naději na novou, 

lepší budoucnost. Pomalu se začala obnovovat politická sféra, která musela vyřešit 

především aktuální otázku nového uspořádání státu. Nezahálela však ani společnost a 

kultura, které se také začaly postupně probouzet k životu.  

 

Období mezi léty 1945-1948 lze charakterizovat jako dobu kulturního rozvoje, 

kdy dochází k obnovení starých médií, ale i k zakládání médií nových, ale také jako 

dobu politického boje a snahy komunistů získat absolutní kontrolu nad společností, 

které nakonec dosáhli vítězným Únorem 1948. Tento vývoj prostupoval samozřejmě 

celou společností a můžeme ho vidět i na případu Rokycanska.  

 

Po válce začaly svou činnost obnovovat některé vlastenecké spolky, jako 

například Sokol nebo Junák, které byly během okupace zakázány. Aby měli jejich 

členové a nejenom ti možnost být pravidelně informováni o novinkách a činnosti 

daných organizací, začali vydávat svůj časopis. Zejména tedy sokolský spolek 

Rokycana navázal na svou prvorepublikovou tradici a svou periodickou činnost zahájil 

oběžníkem Rokycana. Také farní úřad obnovil svou novinářskou aktivitu v podobě 

vydávání Farního věstníku, jehož prostřednictvím se lidé mohli dozvědět o životě 

farních osad v obcích na Rokycansku a náboženské věrouce. Zcela nové tituly se pak 

objevily tři. Jednalo se o časopisy V nový život, studentský zpravodaj Výboj a 

komunistický časopis Šipka. Týdeník V nový život přinášel informace o 

celospolečenském dění, ale zejména svou pozornost soustředil na aktuální dění a 

poválečnou obnovu regionu. Stejnou měrou zde byly hodnoceny zásluhy americké a 

sovětské armády, jejichž příslušníci byli považováni za statečné hrdiny a osvoboditele. 

Protože tento časopis vycházel pouhých půl roku, nezpozorovala jsem zde žádné útoky 

nebo změny přístupu k americkým jednotkám, což je dle mého názoru dáno tím, že 

komunisté teprve začínali pomalu rozvíjet své snahy na konsolidaci moci. Tato změna 

je však jednoznačně a zřetelně viditelná o několik let později. Novinářskou iniciativu 

převzali také někteří studenti gymnázia, kteří tak začali vydávat vlastní studentský 



76 
 

 

zpravodaj Výboj. Řídili se heslem „demokracie, ideál a životní názor“, a proto po 

dlouhých šesti letech německé okupace a nesvobody chtěli svým úsilím svobodně a 

objektivně vyjadřovat své názory a naučit se dobré žurnalistické praxi. Komunistický 

časopis Šipka je pak příkladem časopisu, který šel ruku v ruce s dobou a který byl 

propagátorem komunistických myšlenek a určen všem, kteří věřili právě v onen 

sovětský způsob uspořádání společnosti. Po válce nezahálela ani americká armáda, která 

v Rokycanech začala taktéž vydávat vlastní časopis, The Forty Niner, který byl 

americkým vojákům informátorem o stavu uvnitř ostatních spojeneckých jednotek 

v republice a jednak také dobrým pomocníkem v poznávání tradic a zvyků 

Československa.  

 

Co se týče zániku časopisů, ve značné míře se na nich projevily regulační 

prvky a politická situace v roce 1948. Časopis V nový život ukončil svou činnost v říjnu 

1945, ačkoli byli čtenáři ujišťováni, že se jedná pouze o měsíční výluku z důvodu 

úspory papíru s tím, že v prosinci bude pokračovat ve své normální činnosti. K tomu již 

však nedošlo. Sokolský časopis Rokycana nebo Farní věstník byly nuceny ukončit svou 

činnost následkem únorových událostí 1948, protože představovaly nepřátele nově 

etablovaného režimu. Na svou žurnalistickou tradici nenavázal ani časopis Výboj, který 

skončil své vydávání na konci školního roku 1945/1946. Přesné důvody však nejsou 

známy. Situaci kolem časopisu Šipka ještě více pak komplikuje fakt, že se mi 

nepodařilo dopátrat jeho přesné datum zániku. Ukončení amerického časopisu The 

Forty Niner je pak spojeno s odchodem amerických jednotek na podzim 1945. 

 

Léta 1948-1956 se již nesou v duchu absolutního mocenského monopolu 

komunistů, kteří jednoznačně převzali řízení a kontrolu médií. Média se tak stala 

nástrojem pro ovládnutí masové společnosti, jejichž prostřednictvím byly lidem 

vštěpovány ideologické myšlenky a hodnoty socialistické společnosti. Média tvořila 

základní pilíř, o který se komunisté při rozšiřování svého vlivu a obhajování své 

absolutní moci opírali. Důležitým prostředkem pro zachování ideologické čistoty médií 

se pak stala cenzura, což se odrazilo zejména v obsahové náplni jednotlivých titulů, kdy 

nepadlo jediné kritické slůvko proti komunistům či Sovětskému svazu. To se však již 

netýkalo západní Evropy a zejména pak Spojených států. Například v časopise 

Budovatel jsme mohli být svědky oné náhlé změny postoje vůči Američanům, kteří se 
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najednou stali fašisty a největšími intrikány, kteří prostřednictvím kapitalistického 

imperialismu chtěli údajně zničit socialistickou společnost.  

 

Výrazným trendem v 50. letech bylo také zakládání tzv. závodních časopisů a 

vesnických novin. V Rokycanech bychom našli hned několik zástupců tohoto typu 

periodického tisku. Do skupiny závodních časopisů patřily listy Socialistická pošta 

Rokycanska, Hrádečák, Hrádecký hutník a Barrandien. Vesnický zpravodaj Rokycanska 

bychom pak zařadili do kategorie vesnických novin. Ovšem funkce těchto časopisů byla 

v podstatě společná. Jejich cílem bylo obhajovat komunistický režim, připomínat 

důležité svátky a výročí spojená se socialistickým způsobem řízení společnosti a se 

Sovětským svazem či úspěchy jednotlivých podniků, družstev, stoprocentní plnění 

pracovních plánů a povinností včetně budovatelských závazků. Nadřazeným výrazem 

pro tento výčet by jistě byla manipulace společnosti, protože to byl právě tisk, jeho 

odběr a čtení, které sloužilo jako významný agitační prostředek pro výchovu široké 

veřejnosti. Tisk byl „zbraní, která měla odstranit všechny těžkosti při výstavbě 

socialismu a která měla získávat široké masy pro stále obětavější plnění budovatelských 

úkolů a vychovávat je jako odhodlané bojovníky za světový mír.“
361

 Představitelé 

jednotlivých závodů a podniků na Rokycansku byli také nepřetržitě vyzýváni ke 

zlepšení a zkvalitnění těchto časopisů, aby se staly více mobilními při plnění 

socialistických úkolů.
362

 

 

Co se týče zániku časopisů, některé ukončily svou činnost již v průběhu 50. let. 

Tento osud potkal Socialistickou poštu Rokycanska a časopisy Vesnický zpravodaj a 

Barrandien. Jiné tituly pokračovaly až do poloviny 60. let. Mezi takové listy patřily 

Budovatel okresu Rokycany či Hrádecký hutník.  

 

Další periodika, která jsem ve své práci zmínila, jsou skautský časopis Hlas 

Omahy, a závodní časopisy Podbrdský hutník a Obráběč. Z těchto periodických listů se 

však dochovalo pouze jedno jediné číslo, proto nemohly být podrobeny hlubší analýze. 

Skauti přestali svůj časopis vydávat, protože v roce 1950 došlo k úplnému zastavení 

                                                      
361

 Zápisy z okresních konferencí 1949-1957, Okresní výbor komunistické strany Československa-

nezpracováno, karton č. 1, inventární číslo 1-9, SoA Rokycany 
362

 Tamtéž 



78 
 

 

spolkové činnosti Junáka, který se tak odmlčel na dlouhý čtyřicet let. Časopisy 

Podbrdský hutník a Obráběč pak zanikly v průběhu 50. let.   
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Závěr 
 
Tato diplomová práce měla za cíl zmapovat periodický tisk na Rokycansku a 

vykreslit podobu regionální žurnalistiky v letech 1945 – 1956. K lepšímu pochopení 

kontextu pak posloužilo vymezení daného regionu jeho dějinami, přičemž pozornost 

byla soustředěna na společenské klima se zaměřením na politické, společenské a 

kulturní proměny. Pomocí metody historické analýzy byla provedena nejprve 

rekapitulace meziválečného tisku a tisku během protektorátu, a poté byl badatelský 

zájem přesunut na tisk vycházející bezprostředně po válce až do roku 1956.  

 

Období první republiky můžeme charakterizovat jako období žurnalistického 

rozkvětu. Svou činnost obnovovaly časopisy staré, ale vznikaly i listy zcela nové. Na 

základě provedené rekapitulace můžeme říci, že v období mezi válkami na Rokycansku 

vycházely jak listy politické, tak listy zájmových a kulturních spolků. Zástupcem 

politického tisku byl pravicově zaměřený časopis Žďár, který vycházel nepřetržitě celé 

meziválečné období až do raných let protektorátu a informoval především o regionálním 

dění, než o Československu obecně. Mezi zástupce zájmových a kulturních spolků pak 

patřil především časopis sokolské organizace Rokycana a časopis kulturního odboru 

učitelského Mladé Rokycansko, které přinášely aktuální zpravodajství o činnosti uvnitř 

jednotlivých spolků a rozmlouvaly se svými čtenáři. Časopis Okresní věstník bychom 

pak mohli zařadit do kategorie úředních listů, díky kterým byli občané Rokycanska 

informováni o důležitých nařízeních, usneseních či vyhláškách. Ani doba Velké 

hospodářské krize nepřinesla Rokycansku žurnalistický útlum, ba naopak. Nově začal 

vycházet evangelický časopis Dobřív.  

 

Období druhé republiky a protektorátu bylo oproti předchozímu období pro 

českou žurnalistiku skutečnou kalamitou. Díky vyhrocené politické situaci a fašistické 

okupaci začala periodika v Československu postupně zanikat. Zákaz jednotlivých 

spolkových organizací logicky znamenal i zánik jejich periodických listů. 

K nejčastějšímu rušení periodických titulů tak docházelo na přelomu roku 1941/1942, 

kdy také zanikla většina výše jmenovaných periodik. Rokycansko však bylo i místem, 

kde ještě před vznikem protektorátu Čechy a Morava začal být šířen ilegální tisk. O jeho 

vznik a rozšiřování se zasloužil ilegální komunistický výbor, který svůj časopis 

pojmenoval Jiskra.  
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 Hlavní sledované období, tedy léta 1945-1956, můžeme charakterizovat 

postupně viditelným příklonem ke komunistickému typu vládnutí a jeho představě o 

podobě žurnalistiky. Mnichovské zkušenosti a válečné útrapy vehnaly Československo 

do náručí Sovětského svazu a komunisté tak postupně začali přebírat politickou moc 

v zemi. Klíčové pro rozšiřování jejich vlivu a státní ideologie se stalo ovládnutí médií, 

která poté sloužila jako významný nástroj pro politickou manipulaci společnosti. Média 

se stala národním majetkem a soukromý účel a zisk šly rychle stranou. Komunisté také 

začali využívat regulační opatření, kterými výrazně zasáhli do podoby tisku a v řadě 

případů tak přispěli k jeho ukončení. Tento osud potkal například týdeník V nový život, 

který po válce informoval o hrdinských činech americké i Rudé armády a podával 

informace především o aktuálním dění v regionu a jeho poválečné obnovy. Po válce 

začalo svůj časopis, Výboj, vydávat také studentstvo, které se tak chtělo naučit 

žurnalistické praxi a svou činností a svobodným vyjadřováním se podílet na 

demokratickém charakteru státu. Svůj časopis však již v novém školním roce 1946/1947 

neobnovili. Také budoucí nepřátele státu, Sokol a církev, vydávaly své listy. Jednalo se 

opět o Rokycanu a o církevní Farní věstník. Protože však byly shledány politickou mocí 

za režimu nevyhovující organizace, jejich činnost byla příchodem politických událostí 

roku 1948 zastavena a s nimi i jejich periodika. V tomto období byl však vydáván i 

komunistický časopis s názvem Šipka, který měl sloužit socialistickým nadšencům. 

Protože se však časopis dochoval jen velmi torzovitě, nepodařilo se mi určit dobu a 

příčinu zániku. Zpestřením nabídky periodického tisku na Rokycansku v době 

poválečné bylo také vydávání amerického časopisu The Forty Niner. Ten však ukončil 

svou činnost s odchodem amerických jednotek na podzim 1945.  

 

Za obzvláště důležitý pak můžeme shledat historický mezník, rok 1948, kdy 

dochází ke změně polického vládnutí a tedy k definitivní uzurpaci moci komunisty. 

Mocenská garnitura se opět chopila regulačních opatření tentokrát v podobě cenzury, 

kdy hlavní kontrolu nad tiskem a médii obecně převzala Hlavní správa tiskového 

dohledu. V tomto období dochází opět k rušení některých zaběhnutých politicky však 

nevyhovujících periodik. Zakládají se však i periodika nová, budovatelská. Tento druh 

periodického tisku pak představovaly zejména závodní časopisy a vesnické noviny. Na 

časopise Budovatel, určený zemědělcům rokycanského okresu, můžeme zřetelně vidět 

proměnu vnímání Američanů a vůbec západního světa, který byl často označován za 

nepřítele a kapitalistického uzurpátora toužícího zničit náš demokratický charakter státu. 



81 
 

 

Dále na Rokycansku vycházela celá škála závodních časopisů a vesnických novin. Mezi 

ně patřily časopisy Socialistická pošta Rokycanska, Hrádečák, Hrádecký hutník, 

Barrandien a Vesnický zpravodaj Rokycanska. Jejich náplň byla velice podobná 

s budovatelskými prosovětskými prvky.  

 

Další časopisy Hlas Omahy, Podbrdský hutník a Obráběč se dochovaly pouze 

torzovitě, proto jsou zde zmíněny jen okrajově, neboť nemohly být podrobeny hlubší 

analýze.  

 

Cíl práce, zmapovat periodický tisk na Rokycansku v letech 1945-1956 a 

vytvořit ucelený přehled a charakteristiku dochovaných titulů, se mi i přes mnohé 

technické problémy, podařilo splnit. Skladba periodického tisku na Rokycansku prošla 

po válce výraznou proměnou. Pokusy o pokračování prvorepublikové tradice 

v nezávisle tištěných médiích byly rychle zmařeny, vycházející periodika byla značně 

regulována a na obsahovou podobu začala mít postupně vliv cenzura a situace na 

politické scéně. Zajímavou součástí periodického tisku po válce byly na Rokycansku 

listy americké jednotky. Ty však svou činnost ukončily se svým odchodem na podzim 

1945. Po definitivním převzetí politické moci komunisty byly státu nevyhovující tituly 

zrušeny a ponechány pouze ty, které pomáhaly budovat socialistické zřízení společnosti. 
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Summary 
 

This thesis aimed to map Periodicals of region Rokycany and to depict the 

form of regional journalism in the years 1945-1956. The region was also defined by its 

history, when particular attention was paid to the social climate, focusing on political, 

social and cultural transformations. Using the methods of historical analysis, there was 

conducted recap of the inter-war press and the press of the Protectorate. Then the work 

focused on the press published immediately after the Second World War until 1956. 

 

The First Republic period can be characterized as a period of journalistic 

prosperity. Old magazines reinstated their activity, but also new periodicals were 

established. On the basis of the completed recapitulation we can say that in the period 

between the First and Second World War the political press and the press of interests 

and cultural associations were published. The magazine Žďár is a representation of the 

political press. Magazines Rokycana and Mladé Rokycansko represent the press of the 

interests and cultural associations. Magazine Okresní věstník can be categorized as 

official press. Even during the Great Depression a new religious magazine named 

Dobřív was established. 

 

But the period of the Second Republic and the Protectorate was a true calamity 

for the Czech journalism. Because of the Second World War and the Nazi occupation 

all periodicals started to perish. This happened mainly at the turn 1941-1942. However, 

during the period of the Second Republic until the beginning of the Protectorate an 

illegal communist magazine named Jiskra, was published in region Rokycany. 

 

The period from 1945 to 1948 can be characterized by gradually visible 

tendency of the state to the communist type of government and its concept of 

journalism. The Communists began to take over political power in the country, when 

controlling of media was crucial for them. The media served as an important tool for 

political manipulation of society. Several periodicals were published in the region 

Rokycany – V nový život, a student magazine Výboj, a magazine of the Sokol 

organization named Rokycana, a religious magazine Farní věstník or a communist 

magazine Šipka. The publishing of the American troop journal “The Forty Niner” was 

diversification of journals supply. 
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After the historic February 1948, when the Communists finally assumed 

power, we could see the change in the media as well. The strict censorship began to 

operate. Politically inconvenient journals were abolished, and the new, communist 

journals were established. One of these magazines was a journal Budovatel. Company 

and country newspapers were significant trends in the fifties - among such 

representatives include magazines Socialistická pošta Rokycanska, Hrádečák, Hrádecký 

hutník, Barrandien and Vesnický zpravodaj Rokycanska. 

 

Further, there are marginally mentioned magazines Hlas Omahy, Podbrdský 

hutník and Obráběč. 
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