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Abstrakt 

Diplomová práce ,,Charakteristika týdeníku Krkonošská pravda“ se zabývá okresními 

novinami trutnovského okresu. Krkonošská pravda vycházela v letech 1960-1990. Tato 

diplomová práce charakterizuje prvních deset ročníků tohoto týdeníku, tedy jeho čísla 

z let 1960-1969. Krkonošská pravda byla orgánem OV KSČ a ONV v Trutnově. Práce se 

zaměřuje na funkce těchto okresních novin, jejich obsah i grafické ztvárnění. 

V neposlední řadě je krátká kapitola věnována významnému cyklistickému závodu O 

Velkou cenu Krkonošské pravdy, na jehož organizaci se list podílel.    

 

Abstract 

This thesis „The Characteristic of Weekly newspaper Krkonošská pravda " i s focused on the 

district newspaper of Trutnov district. Krkonošská pravda based in 1960-1990. This thesis 

describes the first ten years of this weekly newspaper, which means it is focused on the issues 

from the years 1960-1969. Krkonošská pravda was political journal published by OV KSČ and 

ONV in Trutnov. The work focuses on the function of the district newspaper, its content and 

graphic design. Finally, a short charter is devoted to a cycling race the Grand Prix Krkonošské 

pravdy. The paper was involved in the organization of the race. 
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Úvod 

Tištěná média rozdělujeme podle několika kategorií - obsahu, periodicity, 

územního dosahu a cíleného čtenáře. Tato diplomová práce se zabývá jedním 

z typů tištěných médií, konkrétněji regionálním periodickým tiskem, a to 

okresními novinami. Podle obsahu je řadíme mezi zpravodajské typy. 

Vycházely pravidelně minimálně jednou týdně a určené byly všem obyvatelům 

daného okresu.  

Rozvoj okresních novin, jako nového typu tištěných médií, nastal na 

počátku 60. let 20. století. Tehdy vládl v Československu komunistický režim, 

který využíval média jako jeden z nástrojů své moci. Okresní noviny byly 

orgánem okresních útvarů státní správy a okresních organizací Komunistické 

strany Československa.  

Tato diplomová práce se zaměřuje na okresní noviny s názvem 

Krkonošská pravda. Vycházely v okrese Trutnov jako orgán Okresního výboru 

Komunistické strany Československa a Okresního národního výboru 

v Trutnově. První číslo vyšlo v roce 1960 a poslední o třicet let později v roce 

1990. Tato práce se zabývá prvními deseti ročníky týdeníku. Jejím cílem je 

noviny charakterizovat po stránce obsahové, grafické i funkční. Dosud se 

Krkonošskou pravdou nikdo nezabýval a nebyla vytvořena žádná práce, která 

by tyto noviny charakterizovala. 

Nejprve se práce zaměří na samotný okres Trutnov a jeho 

charakteristiku. Seznámí čtenáře s jeho polohou, přírodními podmínkami a 

hospodářstvím. Poté bude část věnována historii okresu a jeho vývoji. 

Nastínění způsobu, jak se trutnovský okres utvářel, pomůže pochopit jeho 

podobu ve 20. století, jeho hlavní rysy a zemědělské i průmyslové přednosti. 

Jedna podkapitola z historie okresu bude věnována počátkům tisku na 

Trutnovsku.  

V další části této diplomové bude stručně shrnut stav médií 

v československém státě v období po 2. světové válce do konce 60. let. Bude 

poukázáno na funkce, která média v dané době plnila a čemu sloužila. Dále 

bude popsána legislativa, která vymezovala oblast médií a jejich fungování. 
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Poté se práce zaměří na periodický tisk a konkrétněji na regionální formy tisku. 

Následující kapitola bude věnována cenzuře. Budou vyjmenovány jednotlivé 

instituce, které na obsah a fungování médií do konce 60. let dohlížely. V 

poslední části kapitoly o médiích bude nastíněna profese novináře v dané době, 

jakým způsobem pracoval, co směl a naopak nesměl dělat.  

Třetí kapitola této práce je věnována přímo týdeníku Krkonošská pravda. 

Nejprve budou představeny noviny, které vydávání okresního týdeníku 

předcházely. Poté se práce zaměří na předpoklady pro vznik okresních novin a 

jejich funkci. Následovat bude seznámení s počátky vydávání Krkonošské 

pravdy a informace o nákladu, formátu, tisku, distribuci a dalších základních 

formálních prvcích novin.  

Dále se práce bude věnovat redakci Krkonošských novin a způsobu, jak 

se obsah novin vytvářel a kdo za něho odpovídal. Poté bude následovat popis, 

jak byly noviny zpracovány po grafické stránce. Další podkapitoly se budou 

věnovat analýze vybraného vzorku novin, která se zaměří na titulní strany, 

rubriky a významné události, které noviny reflektovaly.  

Vedle Krkonošské pravdy však ve východních Čechách vycházela další 

periodika. Některá plnila stejnou funkci jako týdeník trutnovského okresu a 

některá ho naopak doplňovala. Těm jsou věnovány další podkapitoly. 

Na závěr práce bude krátká kapitola věnována cyklistickému závodu, 

který s vydáváním Krkonošské pravdy neodmyslitelně souvisel. Řadil se také 

mezi nejvýznamnější události roku v okrese Trutnov.  

Konečná podoba této diplomové práce se liší od původních tezí, kde bylo 

téma vymezeno na celé období vydávání Krkonošské pravdy. Po nastudování 

odborné literatury a hlubším prozkoumání samotných novin se autorka práce 

rozhodla analyzovaný vzorek zúžit. Původní rozsah by pro diplomovou práci byl 

příliš velký a těžko zpracovatelný. Zaměřila se tedy na prvních deset ročníků.  

Cílem této diplomové práce je charakteristika okresních novin 

Trutnovska, která čtenáři poskytne informace, aby si dovedl představit, jaký 

význam noviny měly, jaké plnily funkce, jak byl utvářen jejich obsah, co se 

v nich čtenáři dočetli a jak se významné události ze života okresu do jejich 
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obsahu promítly. Pro naplnění cílů práce bude použita kvalitativní a kvantitativní 

obsahová analýza.  

Primárním zdrojem jsou jednotlivé výtisky Krkonošské pravdy, dále 

materiály z fondů OV KSČ a ONV v Trutnově uložené ve Státním okresním 

archivu v Trutnově a materiály z fondu Syndikátu novinářů a fondu Českého 

úřadu pro tisk poskytnuté Národním archivem v Praze. Dále práce čerpá 

z materiálů Muzea Podkrkonoší v Trutnově a v neposlední řadě také 

z odborných publikací.     
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1. Okres Trutnov 

Okres Trutnov leží na severovýchodě České republiky. Společně se 

čtyřmi dalšími okresy (Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové a Jičín) 

tvoří Královéhradecký kraj.1 S počtem obyvatel 119 562 se řadí na druhé místo 

v kraji.2 Okresním městem je Trutnov. 

Poloha a přírodní podmínky dodávají trutnovskému okresu jedinečný ráz. 

Dominantu tvoří Krkonoše, které s nejvyšší horou České republiky – Sněžkou, 

lemují východní část okresu. Tvoří je dva hřebeny, vnitřní Český hřbet a vnější 

Slezský hřbet. Právě ten zároveň tvoří hranici se sousedním státem Polskem. 

Směrem k západu nadmořská výška klesá a z neúrodných výšek se členitý 

terén pomalu přeměňuje na rozlehlejší plochy. 

Na území trutnovského okresu se dnes nachází 75 obcí.3 Z toho 12 má 

statut města a dvě nesou statut městyse. Mezi největší obce okresu patří 

Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem a Úpice. Centrem správy, kultury, školství i 

dalších úseků však je okresní město Trutnov. 

Od nepaměti patřilo zdejší území k průmyslovým částem státu, vysoké 

hory eliminovaly možnosti zemědělského využití. I dnes se zde daří především 

textilnímu odvětví, dále službám a cestovnímu ruchu. Právě nádherná a 

zachovalá příroda je atraktivní z hlediska cestování. Národní park Krkonoše 

láká po celý rok turisty z České republiky i ze zahraničí. Lidé zde obdivují nejen 

přírodní krásy, ale také se zde mohou celoročně věnovat sportu. Nejvíce 

proslulými středisky trutnovského okresu jsou Špindlerův Mlýn, Pec pod 

Sněžkou a Janské lázně. Další důležitou součástí krajiny i života trutnovského 

okresu jsou řeky Labe a Úpa, obě pramenící právě v Krkonoších. Ty sehrály 

významnou roli při osidlování jihozápadní části Krkonoš a ve vývoji celého 

regionu.            

                                                           
1
 Dle zákona o krajích č. 129/2000 Sb. Portál veřejné správy. [online]. [cit. 2014-12-04]. Dostupné 

z:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=129~2F2000&rpp=15#seznam   
2
 Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2013. Údaje z: Český statistický úřad: Veřejná databáze. [online]. [cit. 

2014-09-19]. Dostupné z: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=DEMPU001_OK&&kapitola_id=368 
3
 Počet obcí ke dni 1. 1. 2012. Údaje z: Český statistický úřad: Velikostní skupiny obcí podle krajů, okresů 

- počet obcí. [online]. [cit. 2014-09-19]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D00034E6FE/$File/130212003.pdf 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=129~2F2000&rpp=15#seznam
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1.1 Historie a vývoj okresu Trutnov do roku 1948 

Nejstarší doklady o obyvatelích na území východních Čech pocházejí 

z doby 2500 let př. n. l., kdy sem přišli první Indoevropané. Tehdy značnou část 

severovýchodních Čech pokrýval neprůstupný hraniční les. První osídlenci se 

nejprve zabydleli v nižších, úrodnějších oblastech kolem řeky Labe. S rostoucím 

počtem obyvatel a potřebou obživy však lidé museli hledat nová místa 

k obývání. A tak se první osídlenci vydávali i do míst s vyšší nadmořskou 

výškou. 

Vlna osidlování pohraničního území začala na konci 12. století a trvala 

další dvě století. Nové zemědělské technologie a oteplování klimatu 

umožňovaly lidem osidlovat území, která dříve nebyla pro život vhodná. 

Panovníci přidělovali neosídlenou půdu svým poddaným, a ta se díky 

feudálnímu systému stávala zdrojem jejich příjmů. Kolonisté pomocí klučení a 

žďáření získanou půdu odlesňovali, čímž se stávala přístupnější. Za osídlení 

jižní strany Krkonoš se nejvíce zasloužil rod Švábeniců. Za vlády Přemysla 

Otakara II. vzniklo v roce 1277 trutnovské manství, které spravovali králem 

vybraní lenní páni.4 Osidlování krkonošských oblastí podnítil nejen zisk nové 

půdy, ale také objevená naleziště drahých kamenů, uhlí a možnost těžby dřeva. 

Během osidlování v době středověku vznikal na Trutnovsku problém, 

který ho poznamenal po další staletí. Jde o národnostní složení obyvatelstva. 

Ze severu a západu osidlovali krkonošské oblasti lidé z německých zemí. Už ve 

13. století tak vedle sebe vznikaly německé a české vesnice. V některých 

oblastech, jako například na Vrchlabsku, dokonce počet německých obyvatel 

převyšoval nad českými, což vývoj Trutnovska velmi ovlivňovalo.5 Národností 

problém trval až téměř do konce 40. let 20. století.  

Z roku 1260 pochází první zmínka o založení města Trutnova.6 Za vlády 

posledních Přemyslovců bylo s několika dalšími založeno jako tzv. královské 

                                                           
4
 LOKVENC, Theodor. Toulky krkonošskou minulostí. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1978, s. 16. 

5
 Ve vyšších polohách, kde se od 17. století rozšířilo tzv. budní hospodářství, převažovali především 

etničtí Němci, čeští budní hospodáři sem pronikali až v 19. století. LOKVENC, Theodor. Krkonošské 
hřebeny: jak člověk dobýval přírodu. 1. vyd. Hradec Králové: Krajský dům osvěty, 1960, s. 110. 
6
 V prvním roce vydávání Krkonošské pravdy se konaly oslavy 700 let města Trutnova. V kronice města 

na ně vzpomíná kronikář Antonín Just. Dostupné na stránkách Státního okresního archivu Trutnov.  
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město. Ve stejném roce takto ve východních Čechách společně s Trutnovem 

vzniklo např. i Vysoké Mýto.7 

Z oblasti dnešního trutnovského okresu se pomalu stával hospodářsky 

významný kraj českého království. Byl důležitým zdrojem rostlinných i 

nerostných surovin a centrem průmyslu. Postupem času s novými 

technologiemi se zde rozvíjelo zemědělské odvětví. Pěstoval se zde například 

len, později brambory a pícniny. Z hospodářských zvířat se zde choval 

především skot. „Nové způsoby intenzivního zemědělského podnikání v 16. 

století jsou od 17. stol. jsou doplňovány i zdokonaleným způsobem řemeslné 

velkovýroby, podnikáním manufakturním.“8 Na Trutnovsku byla zřízena jedna 

z prvních papíren v Čechách, což byl první krok při rozvoji papírenského 

průmyslu v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší. Kromě papíren zde vznikaly 

přádelny lnu a tkalcovny. Těžilo se zde dřevo, které se po řekách splavovalo až 

do Kutné Hory ke zpracování. Na Vrchlabsku se těžilo a zpracovávalo železo, 

ze kterého se v přilehlých hamrech vyráběli zbraně pro valdštejnské vojsko.9 Už 

v 16. století se v oblasti Žacléře začalo s těžbou černého uhlí, která se rozšířila i 

do oblasti Rtyně v Podkrkonoší a Malých Svatoňovic. Nejprve se těžilo jen 

sezónně, ale později se začalo s celoroční těžbou. Uhlí bylo potřeba stále více 

pro provoz rozrůstajících se podniků – cukrovarů, textilek, papíren a později i 

elektrárny v Poříčí. „Od roku 1848 do roku 1858 vzrostla těžba uhlí takřka o 170 

proc.“10 Z malých výroben se totiž v 18. století rozvinuly velké průmyslové 

továrny a východní Čechy stály na předním místě textilní výroby v českém 

státě. Další průmysl, který se zde rozvíjel, byl sklářský. Podmínkou vzniku 

výroben skla bylo blízké naleziště křemene a dostatek dřeva na topení v huti. 

Jedna taková vznikla v Markoušovicích u Trutnova.11  

Na vývoji regionu jako hospodářsky významného koutu českého státu se 

odrazily události 20. století. Během první světové války odešlo mnoho mužů 

bojovat na frontu. Pětiletý konflikt se podepsal na hospodářském vývoji 

                                                           
7
 Východní Čechy 1962: vlastivědný sborník prací o přírodě, dějinách a hospodářství východních Čech. 1. 

vyd. Havlíčkův Brod: Východočeské nakladatelství, 1963, s. 8. 
8
 FRAJDL, Jiří; ZIKMUNDA, Vlastimil. Listy z dějin východních Čech. Havlíčkův Brod: Východočeské 

nakladatelství, 1965, s. 92. 
9
 Tamtéž, s. 93. 

10
 Tamtéž, s. 106. 

11
 Tamtéž, s. 94. 
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Trutnovska. Ke konci války po revoluci v Rusku docházelo i zde k 

demonstracím dělníků, především na Úpicku, Žacléřsku a Královédvorsku. A 

tak bylo možné zaznamenat počátky komunistické strany i ve východních 

Čechách. V roce 1918 byli zase s vytvořením samostatného československého 

státu nespokojení němečtí obyvatelé.12 Například ve Vrchlabí, Žacléři či 

Maršově žilo průměrně 87% lidí s německou národností.13 Československá 

vláda tehdy rozhodla o obsazení pohraničních oblastí vojáky, aby situaci 

zklidnili.  

V meziválečném období opět vzkvétal průmysl i zemědělství a 

v horských oblastech se významně rozvíjel cestovní ruch. Oblíbenou se stala 

horská turistika a zimní sporty. Ve třicátých letech však ve vzduchu visela další 

válka. V roce 1934 vláda rozhodla o vybudování pohraničního opevnění, což se 

týkalo mimo jiné i trutnovského okresu. V létě o dva roky později začala podél 

východní hranice vznikat obranná linie.14  

K prvním ozbrojeným střetům s nacisty došlo na Pomezních boudách 

hned po Mnichovské dohodě. Po ní značná část Trutnovska náležela do území 

Sudet.15 Po březnu 1939 Němci v zabraném Podkrkonoší vytvořili tři správní 

okresy, které se dále dělily na menší soudní okresy.16 Tím se vytvořila nová 

podoba správního členění regionu. 

V období protektorátu na zdejším území žádné velké boje neprobíhaly, 

spíše zde docházelo k partyzánským akcím. Především v prvních letech války 

svou činností znepříjemňovaly německým vojákům život spolu s partyzány také 

                                                           
12

 „Nové uspořádání Evropy dalo německé politice nové téma: nemalé části národy zůstaly mimo národní 
stát a staly se menšinami, jež teď tvořily v německé národní bilanci mnohem větší položku než kdykoliv 
předtím. Péče o tyto Němce (Volkstumarbeit), která až dosud stála víceméně na okraji říšské politiky, 
nabyla nové váhy. (…) Pokud šlo o sudetské Němce, doporučoval (Gebsattel pozn aut.), „aby si 
v současném okamžiku cestou přímých jednání s Čechy zajistili co nejvýhodnější postavení 
v československém státě.““ KŘEN, Jan. Konfliktní společenství. Praha: Karolinum, 2013, s. 385-386. 
13

 FLOUSEK, Jiří. Krkonoše: příroda - historie - život. 1. vyd. Praha: Baset, 2007, s. 413. 
14

 Téměř celá linie opevnění se kvůli jejímu nevyužití dodnes zachovala. Nejvýznamnější stavbou na 
Trutnovsku je pevnost Stachelberg. Ten byl rozestavěn jako největší dělostřelecká tvrz v Československu, 
ale stavba byla přerušena Mnichovskou dohodou. Dělostřelecká tvrz Stachelberg. [online]. [cit. 2014-12-
22]. Dostupné z:http://www.stachelberg.cz/  Dnes je z nedostavěné tvrze velmi oblíbená turistická 
destinace.  
15

 K říši byly z území dnešního okresu připojeny konkrétně soudní okresy Vrchlabí, Hostinné, Trutnov, 
Maršov, Žacléř. 
16

 Vznikly zde tři okresy – Trutnovský, Vrchlabský a Broumovský. 

http://www.stachelberg.cz/
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odbojové skupiny.17 Existence mnoha výrobních závodů určila Trutnovsku 

funkci zásobování říše. Bylo zde dokonce zřízeno i několik pracovních táborů 

pro nasazené dělníky z různých zemí Evropy, kteří až do konce války pracovali 

v továrnách.18  

Když se blížil konec války, vypuklo už 3. května na mnoha místech 

povstání českého lidu a ve výrobních závodech docházelo ke stávkám. 

„Svatoňovičtí horníci 2. května nesfárali a téhož dne otevřela partyzánská 

skupina Ivana Kalinovského brány zajateckého tábora v Radvanicích.“19 

Z Polska začala na české území pronikat Rudá armáda pod vedením maršála 

Žukova a maršála Koněva. „Obrat nastal 8. května. Němci ve spěchu 

evakuovali, němečtí pohlaváři prchali a skrývali se. Revoluční národní výbory 

přebíraly moc, zajišťovaly kolaboranty i německý majetek.“20   

Jako zbytek republiky i Trutnovsko se muselo vzpamatovávat z následků 

druhé světové války. Ale větší šok pro život v regionu než válka znamenaly 

události, které následovaly hned po jejím ukončení. Prohra Německa ve válce 

měla dopad i na německé obyvatelstvo, jejichž počet v horských a podhorských 

oblastech Krkonoš dominoval nad počtem Čechů.     

Někteří Němci odešli ihned po skončení války, ale až v roce 1946 byla 

odsunuta většina německého obyvatelstva. Transporty probíhaly podle zásad, 

které stanovily spojenecké síly. Po Němcích ale zůstalo značné množství obydlí 

prázdných.21 S tím souviselo i mnoho neobsazených pracovních míst 

v průmyslu, zemědělství i v dalších oblastech. Pro hospodářství Trutnovska byl 

průmysl stěžejní. Region, závislý na produkci v textilním, papírenském, 

sklářském a těžebním průmyslu, si nemohl dovolit zaostávat. Musel svou 

aktivitu co nejdříve nastartovat, aby se z následků války rychle zotavil.    

                                                           
17

 I zde v pohraničních oblastech působily odbojové skupiny Obrana národa, ÚVOD, Skauti a buňky KSČ. 
ŠTRAIT, Jaroslav. Trutnov a jeho kraj: z kronik, dokumentů a vzpomínek. Trutnov: OV KSČM, 2009, s. 81. 
18

 Na území krkonošských oblastí a trutnovského okresu bylo zřízeni 16 koncentračních a pracovních 
táborů (př. ve Vrchlabí, Žaclíři, Bohuslavicích, Hostinném). ŠTRAIT, Jaroslav. Trutnov a jeho kraj: z kronik, 
dokumentů a vzpomínek. Trutnov: OV KSČM, 2009, s. 97.   
19

 MÜHLSTEIN, Ludvík. Trutnovsko: Východočeský kraj. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1988, s. 93. 
20

 Tamtéž 
21

 Například v roce 1946 bylo z bývalého trutnovského, vrchlabského a královédvorského okresu 
odsunuto dohromady více než 55 000 sudetských Němců. MÜHLSTEIN, Ludvík. Trutnovsko: 
Východočeský kraj. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1988, s. 134.  
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Podoba mapy správního členění státu se vrátila do situace před 1. říjnem 

1938, kdy nejdůležitější správní jednotkou byl právě okres. Zde se nacházely tři 

správní okresy, a to Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové. Ty se dále dělily na 

menší soudní okresy. Do trutnovského patřily soudní okresy Trutnov, Maršov, 

Žacléř a Úpice. Ve volbách na trutnovském okrese v roce 1946 byla 

komunistická strana s 47,9% hlasů nejsilnější. Ale Národní výbory, především 

v Trutnově a Úpici, stále vedly strany sociálních demokratů, národních 

socialistů a lidovců. Až po únoru 1948 se komunistická strana dostala k moci i 

zde.22 

 

1.2 Okres Trutnov v letech 1948-1969 

Od 1. ledna 1949 při územních změnách byly znovu zřízeny kraje, na 

které přešla správní moc. Tři výše zmíněné okresy byly včleněny pod správu 

Hradeckého kraje. Okresy i kraje měly poměrně malou rozlohu, což přispělo 

k rychlejšímu zotavení hospodářství. V každé správní jednotce se mohli 

detailně věnovat problémům daného regionu: „Ty měly umožnit svou rozlohou, 

počtem obyvatelstva i konfigurací terénu správu kontrolovanou lidem, jím 

skutečně vykonávanou, vyhovující zvláštním potřebám a zájmům oblastí.“23 

Toto členění přetrvalo do roku 1959, kdy se znovu jednalo o novém uspořádání 

a potřebě správní a územní členění reorganizovat.  

Na konci 40. let vznikly národní výbory, které na třech základních 

úrovních (krajské, okresní a místní) vykonávaly státní správu. Nejprve byli 

členové plén národních výborů jmenováni. V roce 1954 však došlo k významné 

změně. Národní výbory se nově řídily ústavním zákonem č. 12/1954 Sb., 

zákony 13 a 14/1954 Sb. a navazujícím vládním nařízením č. 23/1954 Sb., 

podle kterých byli členové nově voleni. Mandát poslanců byl stanoven na dobu 

tří let. Úkolem pléna bylo „zvolit předsedu, tajemníka, členy rady a komisí, 

ustanovovat vedoucí odborů a správ, schvalovat plán rozvoje hospodářství 

                                                           
22

 JUST, Antonín; PROCHÁZKA, Jaroslav a ŠABACKÝ, Josef. 700 let Trutnova: 1260-1960: jubilejní 
průvodce dějinami a přírodou města pod Krkonošemi. 1. vyd. Trutnov: Okresní vlastivědné muzeum, 
1959, s. 141. 
23

 Východní Čechy 1962: vlastivědný sborník prací o přírodě, dějinách a hospodářství východních Čech. 1. 
vyd. Havlíčkův Brod: Východočeské nakladatelství, 1963, s. 14. 
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okresu, vydávat obecně závazná nařízení, řídit a kontrolovat výkonné orgány 

ONV.“24  

Pro padesátá léta je v oblasti Trutnovska charakteristická migrace 

obyvatel z venkova do větších měst. Po odsunech sice docházelo 

k doosidlování opuštěných míst v horách, ale mnoho lidí se zároveň stahovalo 

do průmyslových středisek za prací a lepšími podmínkami. Město Trutnov bylo 

ve východních Čechách hned po Pardubicích na druhém místě v imigraci do 

měst25. Přistěhovalo se sem také mnoho volyňských Čechů, Slováků, Romů a 

dokonce kvůli konfliktu ve své zemi i Řeků.26     

Územní a správní členění se však neosvědčilo. V září 1959 byly na 

zasedání ÚV KSČ předneseny náměty na nové uspořádání území. Zde byly 

také navrženy změny ,,stranických a společenských organizací a schválil (ÚV 

KSČ pozn. aut.) provést přestavbu územní organizace státu a další prohloubení 

socialistické demokracie ve výstavbě a v činnosti národních výborů.“27 Vedení 

státu vedla k novému uspořádání řada faktorů. Jedním z nich byl rozvoj 

výrobních sil po roce 1948: ,,Zásluhou vysoké politické a pracovní aktivity 

dělníků a rolníků a pracující inteligence pod vedením Komunistické strany 

Československa stalo se vítězství socialismu skutečností.“28 Kraje a okresy 

vzniklé v roce 1949 byly totiž příliš malé a podle KSČ bránily patřičnému rozvoji 

hospodářství a konstruktivní spolupráci mezi jednotlivými celky.  

Rok 1960 s sebou nepřinesl jen novou ústavu, ve které byla oficiálně 

završena socializace státu, což se odrazilo i na názvu Československá 

socialistická republika. Počátek šedesátých let se nesl také ve znamení začátku 

pozvolné liberalizace režimu. „Sílilo úsilí o úpravy existující podoby režimu. 

Rodilo se jako důsledek přirozených společenských procesů (generační 

výměna, vzestup vzdělanosti aj.), pod vlivem vývoje západní Evropy a sovětské 

                                                           
24

 CABADAJOVÁ, Eva a kol. Okresní národní výbor Trutnov 1945-1990. Trutnov: Státní okresní archiv 
v Trutnově, 2005, s. 18. 
25

 Východní Čechy 1962: vlastivědný sborník prací o přírodě, dějinách a hospodářství východních Čech. 1. 
vyd. Havlíčkův Brod: Východočeské nakladatelství, 1963, s. 33. 
26

 ŠTRAIT, Jaroslav. Trutnov a jeho kraj: z kronik, dokumentů a vzpomínek. Trutnov: OV KSČM, 2009, s. 
121. 
27

 Východní Čechy 1961: vlastivědný sborník prací o přírodě, dějinách a hospodářství východních Čech. 1. 
vyd. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, 1961, s. 272.  
28

 Tamtéž, s. 272. 
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politiky, a zejména jako reakce na zřetelný pokles účinnosti oficiální politiky a 

neschopnost režimu vytvářet podmínky pro plynulý chod společenského života, 

pro uspokojování stále diferencovanějších potřeb a zájmů. Přesvědčení o 

nezbytnosti úprav společenského systému a o nutnosti zastavit zaostávání za 

západní Evropou prosakovalo do vedoucích politických kruhů.“29 Bylo třeba 

občany přesvědčit, že KSČ má vše pevně v rukou a v budování státu a 

prosperitě nic nebrání, a přistoupit k velkým změnám. A tak se začalo s 

reorganizací a decentralizací státu.30 

Od 1. července 1960 podle nové správní organizace státu vznikl ,,velký 

okres“ Trutnov, který patřil do nově vzniklého Východočeského kraje.31 Pod 

nový okres nyní spadaly dřívější správní okresy Trutnov, Vrchlabí, Dvůr Králové 

nad Labem a několik obcí z bývalého broumovského a novopackého okresu. 

Toto uspořádání přetrvalo až do sklonku nového tisíciletí.   

Nové uspořádání s sebou přineslo územně až dvakrát větší správní 

jednotky, které dle vedení státu byly schopné efektivnějšího oblastního 

plánování.32 Okres Trutnov měl rozlohu 1 137 km2. Na jeho území se nacházelo 

87 obcí. Celkem v nově utvořeném okrese žilo 123,1 tisíc obyvatel.    

Zasedání ÚV KSČ ze 7. a 8. dubna 1960 zároveň rozhodlo, že všechny 

stupně národních výborů získají větší pravomoci a odpovědnost, a „hlavním 

článkem řízení budou okresní národní výbory.“33 I v okrese Trutnov tedy správu 

řídil Okresní národní výbor. Nové volby se do něho konaly 12. června 1960. 

Zvoleno bylo 95 poslanců.34  

Trutnovsko po druhé světové válce nadále patřilo k významným 

průmyslovým částem státu. V průmyslu byla zaměstnána více než polovina 

pracujících obyvatel okresu (33 000 osob). Téměř polovinu zaměstnávaly 

                                                           
29

 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1953-1966. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1991, s. 84. 
30

 Tamtéž  
31

 V příloze č. 1 se nachází mapa okresu před změnou územního členění, v příloze č. 2 se nachází mapa 
okresu po změně v 1960. 
32

 Vzniklo 10 krajů a 108 okresů, jejichž pozice vůči krajům posílila.  
33

 Východní Čechy 1961: vlastivědný sborník prací o přírodě, dějinách a hospodářství východních Čech. 1. 
vyd. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, 1961, s. 290. 
34

 Volby do ONV Trutnov v roce 1960 jsou zaznamenány i v kronice města. Konkrétně na stranách 110 – 
113 je seznam zvolených členů do rady ONV i jednotlivých komisí. 
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textilní podniky, mezi které patřila například Tiba, Juta a Texlen. Významný 

podíl na zaměstnanosti měly strojírenské a elektronické podniky, jako například 

Tesla Vrchlabí, ZPA Trutnov, Transporta Úpice. Ty zaměstnávaly přes 6000 lidí. 

Mezi významné podniky na Trutnovsku patřily také Krkonošské papírny a 

Elektrárna Poříčí. Dalším důležitým odvětvím byla těžba uhlí na Žacléřsku, 

Malosvatoňovicku a Rtyňsku. Pracovaly zde 4 000 horníků. Přes 8 000 lidí bylo 

zaměstnáno v JZD a na Státních statcích, které obhospodařovaly přes 90% 

zemědělské plochy v okrese.35  

Během padesátých a šedesátých let došlo také k rozvoji turistiky v 

okrese. Vznikala nová sportovní zařízení a stavěly se nové boudy a chaty na 

horách36. Významným počinem byla výstavba lanovky na Sněžku v letech 

1949-1952. Některé rekreační chaty se v padesátých letech dostaly pod správu 

různých organizací, jako např. ROH, Svazu mládeže nebo jednotlivých podniků. 

Režim podporoval domácí turistiku a sport, a právě Krkonoše se měly stát jeho 

„výstavní skříní“. Díky tomu vznikly nové běžecké tratě, sjezdovky, turistické 

cesty a řada dalších zázemí pro rekreační a sportovní aktivity.37 Do Krkonoš 

mířilo stále více turistů, a to jak v zimě, tak v létě především do rekreačních 

středisek. ROH zajišťovalo „tuzemské rekreační pobyty pracujících-odborářů, 

které se v následujících desetiletích postupně staly jednou z hlavních forem 

kulturního vyžití organizovaného jednotnými odbory. (…) Jednalo se vlastně o 

formu odměny za vynikající pracovní výsledky.“38     

Další oblíbenou a významnou destinací v trutnovském okresu se stala 

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové. Právě ta v době od poloviny 50. let do 

70. let zažila rozkvět. Zvětšila se nejen její plocha, ale přibylo mnoho nových 

zvířat.  

Na začátku roku 1968 docházelo i zde v trutnovském okrese k uvolnění. 

„Do obrodného procesu se velmi aktivně zapojil i okresní národní výbor v čele 

                                                           
35

 CABADAJOVÁ, Eva a kol. Okresní národní výbor Trutnov 1945-1990. Trutnov: Státní okresní archiv 
v Trutnově, 2005, s. 22-23.  
36

 Především v době od 60. do 80. let se ve velkém budovalo, bohužel ale se nedbalo na splynutí staveb 
s krajinou. Z této doby pochází řada budov, které horský ráz krajiny narušují (např. železobetonová 
Labská bouda). 
37

 FLOUSEK, Jiří. Krkonoše: příroda - historie - život. 1. vyd. Praha: Baset, 2007, s. 416. 
38

 KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. 
1. vyd. Praha: Academia, 2012. Šťastné zítřky. 
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s Františkem Čermákem a tajemníkem Josefem Vojtěchem, který svou činností 

dalece předčil OV KSČ i většinu ostatních legálních institucí.“39 Na ONV 

pracovali lidé, kteří si uvědomovali, že dosavadní síla režimu slábne a přichází 

čas změn. Podporovali reformní myšlenky a viděli, že i na regionální úrovni je 

třeba se oprostit od zkostnatělosti a jak stranu, tak i veřejnou správu obrodit. 

Podporu v liberálnějším přístupu měl okresní výbor strany i národní výbor 

v regionálním tisku, především v Krkonošské pravdě. Ta se o šíření 

demokratických myšlenek a názorů starala až do roku 1969.40 „Po vzoru orgánů 

KSČ přijal i ONV vlastní akční program, který byl projednáván na červencovém 

plenárním zasedání. Zároveň byla reorganizována rada i komise.“41 

Reorganizace spočívala v novém personálním obsazení, kdy na důležitá místa 

byli jmenováni nekomunisté. Zároveň byla zrušena řada komisí (př. plánovací, 

finanční, výstavby). Místo toho byly ustaveny nové komise (př. komise pro plán 

a rozpočet).     

Naplňování akčního programu a demokratizaci systému však v noci z 20. 

na 21 srpna přerušil vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 

Během srpnových událostí roku 1968 obsadily trutnovský okres především 

polské jednotky.42 Lidé ve městech se jim snažili příchod do republiky jakkoliv 

znepříjemnit. V ulicích budovali barikády, dopravní značení a ukazatele 

obraceli, aby vojáky navedli špatným směrem, nebo přebarvovali názvy ulic.43 

Nebyli ochotni navazovat spolupráci. Rada ONV i OV KSČ nesouhlasila s tzv. 

moskevskými protokoly podepsanými představiteli ČSSSR. Jenže započatou 

normalizace se jim nepodařilo zastavit. „Zatímco v srpnu ONV nekompromisně 

odmítal jakákoli jednání s okupanty, už začátkem září byla vytvořena dočasná 

komise ONV pro řešení otázek veřejného pořádku a styk s cizími vojenskými 

jednotkami, která ihned vyzvala občany, aby skončili s šířením letáků a jiným 
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provokováním okupačních vojsk.“44 Vývoj událostí tak celý stát i trutnovský 

okres přivedl v roce 1969 do situace utužování režimu. Na všech postech 

docházelo k politickým prověrkám a personálním čistkám. Jak na OV KSČ, 

ONV Trutnov v OV Národní fronty, ale i v továrnách, redakcích a dalších 

místech byli nepohodlní lidé zbaveni funkcí nebo sesazeni na nejnižší možné 

pozice. A tak i okres Trutnov vstupoval do dalšího desetiletí směrem, který 

určovala KSČ. 

  

1.3 Počátky vydávání novin na Trutnovsku   

Počátky pravidelného vydávání novin na Trutnovsku se datují do druhé 

poloviny 19. století. Díky dvěma hlavním národnostním skupinám, Čechům a 

Němcům, vycházely vedle sebe na Trutnovsku noviny české i německé, jejichž 

periodicita byla minimálně týdenní. 

Nejstarším periodikem vydávaným v okresním městě Trutnov byly noviny 

s názvem Das Riesengebirge, v českém překladu ,,Krkonoše“. Jejich první číslo 

vyšlo v dubnu roku 1861 a byly určené pro německy mluvící obyvatele. 

Vycházely pouze jeden rok. Dalším německy psaným listem byl Trautenauer 

Anzeiger, který začal vycházet v Trutnově v roce 1870 s podtitulem Politisches 

Wochenblatt. Od roku 1873 vycházel pod názvem Trautenauer Zeitung. V roce 

1874 začal v Trutnově vycházet další politický týdeník Trautenauer 

Wochenblatt.45 Od roku 1880 byl ve Vrchlabí vydáván list Riesengerbigs-

Zeitung. Vycházel jen tři roky, a to s týdenní periodicitou.46    

Česky psané noviny Český venkov vycházely od roku 1891 ve Dvoře 

Králové jako Politický týdeník demokratický. Česká menšina v Trutnově pak 

začala vydávat své noviny až od roku 1897 s názvem Trutnovské noviny, a to 

jako týdeník. Dalším listem pro české čtenáře byla Stráž na Úpě, která 
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vycházela v Trutnově od roku 1897 s podtitulem Časopis hájící zájmy českého 

lidu v Podkrkonoší.47   

Velké množství českých i německých listů vycházelo na Trutnovsku 

v období první republiky. Jako příklad mezi česky psanými lze uvést opět 

Trutnovské noviny, dále pak Královédvorské noviny a Pokrokové noviny, které 

vycházely rovněž ve Dvoře Králové nad Labem. Z německy psaných novin měly 

význam Trautenauer Tagblatt, Neue Trautenauer Zeitung a Trautenauer 

Echo.48   

    

2. Média v Československu v letech 1945-1969 

Po konci 2. světové války zaznamenala velké změny také oblast médií. 

Po Košickém vládním programu vyhlášeném 5. dubna 1945 bylo rozhodnuto o 

dalším vývoji českého státu. Jeho orientace začala výhradně směřovat k 

Sovětskému svazu. Média korigoval stát. Instituce i redakce prošly personální 

očistou, funkce médií byla definována jako služba lidu a jejich struktura dosáhla 

značných změn. Například nabídka tištěných médií se výrazně změnila. 

Všechny německy psané tituly přestaly vycházet, některé české deníky musely 

změnit název (např. České slovo se přejmenovalo na Svobodné slovo) a na 

pultech se objevily tituly, jejichž vycházení bylo v době okupace zakázáno 

(např. Rudé právo). Nabídka se rozšířila také o zcela nová periodika (např. 

Mladá fronta).  

Přestože po válce na politickém poli působily čtyři české a čtyři 

slovenské strany, právě komunisté ovládly takové ministerské posty, které jim 

dovolily směrovat vývoj médií v Československu. Díky strategickým pozicím 

mohli komunisté ovlivňovat veřejné mínění a připravit si půdu pro události, které 

se staly na začátku roku 1948. Po nich byl směr vývoje médií zpečetěn na další 

čtyři desetiletí. Média byla zcela pod kontrolou vedoucí komunistické strany až 

do roku 1989. 
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2.1 Funkce médií  

Hned po válce byla společenská role médií definována jako služba 

veřejným zájmům lidu, tudíž z nich nesměl nikdo profitovat.49 Prioritou se staly 

zájmy státu, jeho obyvatel a vzpamatování se z doby okupace. Soukromé 

podnikání v médiích zaniklo a veškeré podniky připadly pod správu státu.  

Média spadala především z hlediska správního pod nově vzniklé 

Ministerstvo informací, do jehož čela byl jmenován Václav Kopecký, člen KSČ. 

Ministerstvo řídilo oblast kinematografie, rozhlasového vysílání, periodického a 

neperiodického tisku a také zajišťovalo státní propagaci. V době, kdy 

ministerstvo řídil Václav Kopecký, byla zavedena povinná registrace titulů, díky 

které ministerstvo mohlo stanovovat, co bude, anebo naopak nebude vycházet. 

Podle poválečné koncepce médií „Tisk dále neměl být ponechán rozvoji bez 

státního dohledu, protože organizace a regulace novin a časopisů má sloužit 

k zajištění podmínek pro fungování tisku jako činitele veřejného života.“50 

Ministerstvo regulaci tisku argumentovalo například nedostatkem papíru, který 

musel být pečlivě rozdělován. Bylo usneseno, že pro každý obor stačí jedno 

periodikum a je zbytečné, aby se více titulů tematicky překrývalo.  

Po mocenském převratu v únoru 1948 se ze ,,služby lidu“ stala „služba 

komunistickému režimu“. Vedoucí strany si uvědomovaly, „že svobodné 

sdělovací prostředky jejich odpůrců fungují jako nebezpečná překážka pochodu 

monopolní moci“ 51. Absolutní kontrola nad mediálním obsahem a činností 

novinářů byla nezbytná pro fungování režimu. Ihned po převratu v roce 1948 

bylo zlikvidováno 111 titulů novin a časopisů a došlo k výraznému omezení 

dovozu zahraničního tisku. Nepohodlné tiskoviny byly omezovány v nákladu až 

úplně zlikvidovány.52  

Funkce médií se během čtyřiceti let vlády KSČ až do roku 1989 nijak 

zvlášť nezměnila. Přestože v druhé polovině 60. let došlo k uvolnění režimu a 
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média na krátkou dobu pocítila trochu volnosti, jejich hlavní funkce se poté 

nezměnila. Měla za úkol sloužit ve prospěch vedení státu a komunistické 

ideologii, „v duchu leninské představy o tisku jako o „kolektivním organizátorovi 

a propagátorovi“ měla formovat souhlasný postoj obyvatel státu k politice KSČ a 

také bránit šíření nevhodných (podvratných či alternativních) názorů.“53 Pro 

vládnoucí stranu nepohodlné informace byly před obyvateli zatajovány, 

překrucovány nebo zavádivě interpretovány, „hromadné sdělovací prostředky 

přestaly plnit jednu politicky nejdůležitější část svého společenského poslání – 

poskytovat pravdivé informace o jevech domácího i zahraničního života“54. 

Média měla informovat v závislosti na přáních režimu, měla vychovávat, 

poučovat, agitovat a vyplňovat volný čas. 

 

2.2 Mediální legislativa      

Po válce byly snahy vytvořit systém centralizované kontroly médií. V roce 

1947 byl vydán zákon č. 101/47 Sb. o postavení redaktorů a o Svazech 

novinářů, který nařizoval povinné členství v Českém svazu novinářů nebo jeho 

slovenské obdobě. Kdokoliv chtěl pracovat v redakci a psát, musel být členem 

svazu. Tento zákon umožňoval kontrolovat, kdo tvoří obsah tiskovin.  

Po Únoru 1948 docházelo k dalším čistkám napříč personálním 

spektrem. Média byla zcela pod kontrolou komunistické strany, která nastavila 

model veřejné komunikace praktikovaný v zemích s totalitním režimem. Právní 

normy a nařízení KSČ vymezovaly, jak mají média fungovat. Na správný 

ideologický obsah dohlížel rozhlasový a tiskový odbor ÚV KSČ. V květnu toho 

roku byla vydána nová Ústava Československé republiky (č. 150/1948 Sb. z. a 

n.), která zaručovala svobodu projevu a zakázala cenzuru.55 V roce 1953 však 

byla zřízena Hlavní správa tiskového dohledu jako cenzurní orgán, a žádná 

tiskovina, žádný mluvený text apod. nesměly být zveřejněny bez schválení 
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zmocněncem a bez označení jeho razítkem. Přestože cenzura nebyla ukotvena 

v zákoně, porušení schvalovacího procesu bylo trestné.    

Během padesátých a šedesátých let se několikrát proměnily úřady, pod 

které tištěná média spadala. K 14. září 1953 bylo Ministerstvo informací 

zrušeno a jeho agendu převzalo nově vzniklé Ministerstvo kultury. To 

samostatně fungovalo do 16. června 1956. Poté bylo sloučeno s resortem 

školství a nová instituce získala název Ministerstvo školství a kultury. Další 

změna pak nastala v roce 1967, kdy vzniklo Ministerstvo kultury a informací56. 

Vedle ministerstva však na všechna média dohlížel i určený aparát 

komunistické strany.   

Další nový zákon, tzv. Kusý tiskový zákon57, který upravoval vydávání 

tiskovin, definoval společenské poslání tisku a pojednával o SČSN, byl přijat 

v roce 1950. Šlo o zákon č. 184/1950 Sb., dle kterého „nemohlo být vydávání 

periodických tiskovin předmětem soukromého podnikání. Právní norma 

vymezovala, kdo řídil vydávání tiskovin a kdo a za jakých podmínek byl 

kompetentní tiskoviny vydávat.“ 58 O osm let později však došlo k novelizaci a k 

1. lednu 1967 ke zrušení, a to vydáním zákona č. 81/1966 Sb.  

V roce 1960, kdy byla vydána nová ústava, došlo také k územní 

reorganizaci státu, což dalo podnět k vytvoření nové struktury tištěných médií. 

Velký rozvoj zaznamenal regionální tisk. Ústava zaručovala svobodu projevu ve 

všech oborech, svobodu slova a tisku, ovšem pouze v souladu se zájmy 

pracujícího lidu a tudíž i se zájmy ideologie režimu.59  
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Nejdůležitějším legislativním krokem však bylo vydání tiskového zákonu 

č. 81/1966 Sb. v říjnu 1966 O periodickém tisku a ostatních hromadných 

informačních prostředcích, který zrušil zákon z roku 1950 a jeho pozdější znění 

z roku 1958 a také vyhlášky z konce 40. let60. Do této doby stále platil také 

zastaralý zákon z roku 1863. Nový zákon61 vymezil poslání sdělovacích 

prostředků, všechny periodické tituly musely opět znovu podat přihlášku k 

registraci a nově uzákonil cenzuru. Dohledovým orgánem se stala Ústřední 

publikační správa, která nahradila HSTD.62  

Další důležité zákony byly přijaty v roce 1968. Nejprve zákon č. 84/1968 

Sb., jehož vydání reflektovalo společenské i politické změny, které se před 

srpnem děly.  Tento zákon označil cenzuru za nepřípustnou. V září téhož roku 

však fungování médií upravoval nový zákon č. 127/1968 Sb., který krátké 

období svobody médií definitivně ukončil.63      

    

2.3 Periodický tisk po roce 1945 

Hned po válce se tvořila nová struktura médií. Vznikly nové tituly, objevily 

se tiskoviny během okupace zakázané a jiné se musely přejmenovat, aby se 

dostatečně distancovaly od minulosti. Kvůli vyhlášce o registraci vydané 

ministrem Kopeckým byl počet titulů značně omezen. KSČ tak budoucnost 

všech novin i časopisů mohla ovlivnit. V této situaci jim posloužil i problém s 

nedostatkem papíru, který musel být na vydávání tiskovin pečlivě rozdělován. 

                                                           
60

 Zákon z roku 1966 zrušil vyhlášky č. 696/1948 Ú. l., o hospodaření papírem při vydávání časopisů, č. 
1144/1948 Ú. l., jíž se vydávají podrobné směrnice o podávání žádostí o povolení k tisku časopisů, č. 
1465/1948 Ú. l., a zřízení Hospodářského ústředí vydavatelstev časopisů při ministerstvu informací a č. 
39/1951 Ú. l. (č. 56/1951 Ú. v.), kterou se vydávají tiskové předpisy, ve znění vyhlášek č. 191/1951 Ú. l. 
(č. 232/1951 Ú. v.), č. 3/1960 Sb. a č. 45/1963 Sb.  
61

 Plné znění vládního návrhu zákona dostupné na stránkách Parlamentu ČR: Zákon o periodickém tisku 
a ostatních hromadných sdělovacích prostředcích. [online]. [cit. 2014-12-11]. Dostupné 
z: http://www.psp.cz/eknih/1964ns/tisky/t0094_01.htm 
62

 BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara.. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 1. 
vyd. Praha: Grada, 2011, s. 292. 
63

 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha: Portál, 
2010, s. 187 – 193. 

http://www.psp.cz/eknih/1964ns/tisky/t0094_01.htm


22 
 

Po únorovém převratu mohly svá periodika vydávat pouze vybrané 

zájmové organizace a stranické orgány64. Všechna však vycházela 

v regulovaném nákladu. Nakonec i přesto byly některé tituly na sklonku 

padesátých let zrušeny kvůli vysoké remitendě.  

Distribuci novin a časopisů zajišťovala od roku 1953 Poštovní novinová 

služba. Kromě roznášky do poštovních schránek spravovala také novinové 

stánky a specializované prodejny. Centralizovaný způsob rozšiřování tiskovin 

byl dalším nástrojem kontroly nad tištěnými médii v rukou státní moci.65 Pokud 

nebylo v zájmu režimu, aby se nějaké periodikum k lidem dostalo, mohl jej 

vyřadit z distribuční sítě.   

    

2.3.1 Celostátní periodický tisk 

Centralizovaná regulace tisku dovolovala vydávání pouze několika 

celostátních deníků66, z nichž většina byla spjata s KSČ. V nejvyšším nákladu 

bylo vydáváno Rudé právo - ústřední orgán Komunistické strany 

Československa, Práce - list revolučního odborového hnutí a Mladá fronta - 

deník Československého svazu mládeže. Pouze dva deníky nekomunistické 

strany směly vycházet, a to Lidová demokracie - orgán Československé strany 

lidové a Svobodné slovo - list Československé strany socialistické. Ovšem i 

jejich obsah byl hlídán ve prospěch stranické ideologie. Postupem času se 

spektrum celostátních deníků rozšiřovalo, jako například o Zemědělské noviny - 

list Jednotného svazu českých zemědělců či Československý sport - ústřední 

orgán Československého svazu tělesné výchovy. Vedení státu si během 50. let 

uvědomovalo špatnou situaci jak v kvalitě tak počtu a škále vydávaných 

periodik, a proto na počátku let šedesátých vydalo směrnici k rozvoji a zlepšení 

kvality tisku.   
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 Například kulturní, církevní časopisy či bulvární nebo dovážený zahraniční tisk z nabídky téměř 
zmizely. Bulvární periodika přestala vycházet v souladu s Košickým vládním programem. 
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 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha: Portál, 
2010, s. 149. 
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 Na sklonku 50. let bylo v českých zemích registrováno 10 deníků. V 60. letech po vydání směrnice na 
rozvoj periodického tisku se počet deníků zvýšil na 16.  
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Vedle deníků a týdeníků s politickou a zpravodajskou tematikou 

vycházely také zájmové a oborové časopisy. Existovaly snahy o rozšíření 

systému tisku tak, aby každá profese, každá zájmová a volnočasová aktivita či 

každá skupina obyvatel měla své periodikum. Vycházely jak kulturní listy, tak 

vědecké a odborné časopisy, tituly pro ženy, děti, mládež, zahradníky, horníky 

apod. Tituly s malým nákladem nebo stejným obsahem byly slučovány s jinými. 

Cílem bylo mít dostatečně širokou škálu nabízených periodik a uspokojit celou 

čtenářskou obec, a přitom u všech kontrolovat obsah. 

 

2.3.2 Regionální periodický tisk  

Vedení státu si uvědomovalo, že celostátní tisk k ovlivňování veřejného 

mínění nestačí. Informoval o celonárodních tématech a problémech, což lidem 

na vesnicích mohlo být často cizí a nezajímavé. Vedoucí moc tedy potřebovala 

uspokojit potřeby i čtenářů, kteří celý den pracují v továrně nebo na poli, večer 

mají čas si přečíst noviny a jejich zájmy směřují k jiným tématům. Proto se 

rozhodla vybudovat systém regionálních/lokálních tištěných médií.67  

Jako místní tisk vycházely na počátku 50. let v každém kraji krajské listy 

a po vzoru Sovětského svazu se kladl důraz na rozvoj vydávání tzv. závodních 

časopisů. Sloužily jako „nástroj politického uvědomování pracujících a jejich 

angažovaného zapojování do politického života společnosti“.68 Obsah 

závodních novin měly na starost závodní organizace KSČ. Jedním z cílů bylo 

také zapojit pracující do dění tím, že sami přispívali do novin a svými články je 

tak tvořili. Velký rozvoj zažily na úplném počátku padesátých let, v polovině se 

však objevily problémy s nedostatkem přispívajících dělníků a počet závodních 

časopisů byl rapidně snížen.69   
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 V Československu byl regionální tisk velmi rozšířen i v době před rokem 1938. 
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 BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 1. 
vyd. Praha: Grada, 2011, s. 267. 
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 Jako příklad závodních časopisů v 50. letech Trutnovsku lze uvést Bojovník Mostexu – Časopis 
spolupracovníků socialistického závodu (1950-1955), Budujeme Zálabí – Závodní časopis závodu TIBA – 
Zálabí (1953-1958), Dvůr Králové nad Labem nebo Hlas Krkonošských papíren – Časopis zaměstnanců 
závodu KRPA I. Hostinné nad Labem (1952-1964). Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově. 2000. 
Trutnov, Státní okresní archiv Trutnov 2001. 
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Vedle toho vycházely nepravidelně tzv. žňové noviny, které v létě 

informovaly o stavu úrody, času žních a dalších zemědělských tématech. Jejich 

oblíbenost mezi lidmi rostla. Na počátku padesátých let se transformovaly v tzv. 

vesnické noviny vydávané okresními národními výbory. V každém okrese 

vycházely jako týdeníky s tématikou zemědělské výroby.70  

V polovině padesátých let se ukázalo, že je potřeba vesnickou tematiku 

rozšířit i o témata okresní. „Vývoj směřoval ke změně a rozšíření obsahové 

orientace zemědělských novin na noviny univerzálnější, se všeobecnějším 

politicko-ekonomickým a kulturně společenským obsahem.“71 Dalším 

problémem, se kterým se vesnické noviny potýkaly, bylo stejně jako u 

závodních časopisů, nedostatek pisatelů. Obsah čím dál častěji tvořili pouze 

úředníci národních výborů. Parametry moderního regionálního tisku, o který by 

byl vyšší zájem, tedy mohl splnit nový typ místního periodika, a to okresní 

noviny.  

K proměně okresních vesnických novin na okresní noviny však mohlo 

dojít až po roce 1959, kdy bylo přijato usnesení KSČ o poslání a úkolech 

místního tisku. Jeho podoba se zformovala v roce 1960 v závislosti na novém 

územně správním uspořádání státu. ÚV KSČ přijalo opatření k reorganizaci 

také tiskových orgánů na úrovni kraje a okresu, kdy první změny platily od 1. 

dubna 1960. Přestože nové okresy a kraje vznikly až k 1. červenci 1960. 

V každém kraji vycházel jeden deník a v každém okrese jeden týdeník.72   

Okresní noviny vydávaly stranické orgány okresů OV KSČ většinou 

společně s orgány státní správy ONV. Registraci novin a oprávnění k jejich 

vydávání vyřizoval odbor školství a kultury krajských národních výborů.73 

Funkce okresních novin byla informační, ale také kulturní, výchovná a 

vzdělávací: „Okresní noviny čte vedle lidí aktivně zapojených do pracovního 
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 Jako příklad na Trutnovsku lze uvést Královédvorské vesnické noviny, které do roku 1953 vycházely 
jako Časopis Jednotného svazu zemědělců a od roku 1953 vycházely pod názvem Královédvorské 
vesnické noviny. Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově. 2000. Trutnov, Státní okresní archiv 
Trutnov 2001. vesnické noviny – Za novou vesnici, s podtitulem Vesnické noviny pro okres Dvůr Králové 
nad Labem.  
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 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 290. 
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Karolinum, 2003, s. 398. 
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procesu také značné procento důchodců, lidí ve vzdálených obcích. Je tedy 

třeba prohlubovat i jejich informovanost o dění v okrese. Mladší generace 

čtenářů zase potřebuje i informace typu „co by měli o okrese vědět – z historie i 

ze současnosti“.“74 Kromě toho okresní noviny plnily také funkci propagační. Na 

jejich stránkách se objevovaly různé výzvy, prohlášení nebo pozvánky. 

Oproti celostátním deníkům informovaly okresní noviny o politickém, 

kulturním, společenském a dalším dění v okrese. Na celospolečenská témata 

nahlížely regionálním úhlem pohledu. Obsahově se neměly překrývat 

s krajskými deníky, pouze je doplňovat. Zaměření okresních novin bylo ještě 

více místní a měly se zabývat problémy i těch nejmenších a nejodlehlejších 

částí okresu. Poté, co byly některé závodní časopisy zrušeny, právě okresní 

noviny měly jejich úlohu v daných podnicích nahradit.75  

V roce 1967 byl regionální tisk značně zredukován. Ještě v roce 1966 

vycházelo 95 titulů okresních noviny a 373 závodních časopisů. Noviny, které 

ale nedosahovaly nákladu minimálně 8000 kusů, byly zrušeny. V roce 1968 pak 

existovalo jen 64 okresních a 104 závodních novin. Například ve 

Východočeském kraji z 11 okresních novin zbyly pouze 3 tituly. Jedním z 

podnětů k tak značné redukci byla příliš vysoká spotřeba papíru. Zrušení 

takového počtu titulů ale zřejmě nebylo dobrým rozhodnutím, protože po 

okresních konferencích KSČ v roce 1968 požadovali komunisté obnovení všech 

zrušených titulů.76 Z tohoto příkladu lze usoudit, jak důležitou funkci okresní 

noviny sehrávaly.  

Okresní noviny doplňovaly systém celostátních hromadných 

informačních prostředků. Vyžadovalo se od nich politické a propagandistické 

ovlivňování, výchova a vzdělávání čtenářů, dále „aby podněcovaly občany 

k tvůrčí aktivitě a účinnými formami ekonomické propagandy a agitačního 

popularizování dobrých výsledků práce vytvářely v celookresním měřítku 
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předpoklady pro systematické a plánovité řešení otázek životního a pracovního 

prostředí.“77 

     

2.4 Cenzurní praxe po r. 1948 

Hned po převratu v roce 1948 potřebovala mít KSČ média i kulturu zcela 

pod kontrolou. K tomu po celých 41 let, kdy byla u moci, využívala legislativní 

kroky, dohled nad personálním obsazením v médiích a také cenzuru. Zprvu 

nepřiznanou, později ukotvenou v zákoně. Nejprve na obsah v tištěných 

médiích dohlížel přímo stranický útvar. „Dohled nad médii provádělo kulturně 

propagační oddělení ÚV KSČ, jehož součástí byl tiskový a vydavatelský odbor. 

(…) Obdobná stranická oddělení působila v krajích a okresech. Tiskový a 

vydavatelský odbor dával redakcím závazné politické směrnice a hodnotil jejich 

činnost.“78 V roce 1953 vláda z rozhodnutí komunistického vedení zřídila 

cenzurní instituci. Ta v tištěných médiích praktikovala nejprve předběžnou a 

později následnou cenzuru. Jejím úkolem byla ochrana státního tajemství a 

obecných zájmů státu.79 Do roku 1969 se na pozici cenzurního orgánu 

vystřídaly tři instituce. 

 

2.4.1 HSTD 

HSTD – Hlavní správa tiskového dohledu byla zřízena na základě 

nařízení vlády v roce 1953. Nejprve ji řídil aparát ÚV KSČ, ale později spadala 

jako neveřejný orgán pod ministerstvo vnitra. Vytvořila si rozsáhlou síť 

pracovníků napříč správní strukturou. Na každém krajském i okresním 

národním výboru byl zmocněnec, který dohlížel na vydávané tiskoviny. Na 

krajských pozicích pracovali zaměstnanci úřadu, na okresech šlo převážně o 

externisty.  
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mezinárodních věcech, které by na občany mohly mít z hlediska ideologie režimu negativní vliv.   
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Úřad vykonával tzv. předběžnou cenzuru. Než šel daný text či 

periodikum do tisku, musel projít kontrolou pověřeného cenzora. Ten hlídal, zda 

jsou dodržena oficiální stanoviska ÚV KSČ předaná tiskovým odborem. Pokud 

text schválil, opatřil ho svým razítkem.80 V opačném případě si mohl vyžádat 

opravu textu nebo jej vůbec do tisku nepovolit. Cenzurní úřad denně podával 

zprávy určené ministrovi, které pojednávaly o zásazích v textech, zákazech 

vydání nevhodných článků, ale také o nevyhovujících divadelních 

představeních, či osvětové činnosti.81 HSTD prováděla cenzuru jak v tištěných 

mediích, tak v kulturní sféře.  

 

2.4.2 ÚPS 

S novým tiskovým zákonem z roku 1966 byla HSTD přetransformována 

v nový cenzurní úřad – Ústřední publikační správu. Zákon její úkol definoval 

takto: „zajišťuje, aby v hromadných informačních prostředcích nebyly 

uveřejněny informace, které obsahují skutečnosti tvořící předmět státního, 

hospodářského nebo služebního tajemství.“82 Z cenzurního orgánu se stala 

státní veřejná instituce. I přesto však toto opatření znamenalo spíše krok 

k demokratizaci. Šéfredaktoři měli možnost se proti zásahům cenzora odvolat 

k vyšším orgánům a spor řešit soudní cestou. „ÚPS nesměla zakazovat 

zveřejnění politicky nevyhovujících materiálů, směla na ně pouze upozorňovat. 

Nový cenzurní úřad si však v průběhu dvou let své existence nevybudoval 

dostatečně silné postavení a šéfredaktoři stále častěji upozornění ÚPS 

nerespektovali.“83 Postupem času tedy zásahů v tisku ubývalo a ÚPS ztrácela 

svůj význam. 13. června 1968 se s vývojem událostí vláda rozhodla zrušit statut 

ÚPS, čímž tento cenzurní orgán v podstatě zanikl. O několik dní později přijetí 
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nového zákona zásahy státu do obsahu médií na dobu tří měsíců úplně zrušilo. 

Cenzura byla prohlášena za nepřípustnou.84     

 

2.4.3 ÚTI, ČÚTI A SÚTI 

Ještě na konci srpna 1968 zřídila vláda novou cenzurní instituci, a to 

Úřad pro tisk a informace. Jeho úkolem bylo stabilizovat situaci a vydávat 

pokyny, podle kterých se mají média řídit. Jeho cenzurní zákroky byly dosti 

velké, aby komplikovaly práci novinářů, ale naopak malé, aby uspokojily 

komunistické vedení.  

Od 1. ledna 1969 oficiálně existovala československá federace. Řízení a 

kontrolu médií měl v České socialistické republice na starost Český úřad pro 

tisk, který se transformoval z ÚTI, ve Slovenské socialistické republice pak 

Slovenský úrad pre tlač a informácie. Oba tyto orgány zastřešoval Federální 

výbor pro tisk a informace. Ten však od roku 1970 svou funkci přestal plnit.85 

ČÚTI oproti HSTD uplatňovala následnou cenzuru. Mediální obsahy 

kontrolovala až po jejich zveřejnění, a pokud nevyhovovaly, pozvala si 

v případě periodik k vysvětlení a pokárání šéfredaktora. V této době však 

funguje i tzv. autocenzura, kdy sami redaktoři a šéfredaktoři dbají, aby texty 

byly poplatné době. Po srpnových událostech totiž došlo v redakcích opět 

k personálním čistkám, kdy nepohodlní novináři nesměli v redakcích dále 

pracovat.  

 

2.5 Role novináře  

Komunisté si uvědomovali, že nejlepší způsob, jak řídit a kontrolovat 

média, spočívá v jejich ovládnutí na personální úrovni. Na místa uvolněná po 

poúnorových politických čistkách byli dosazeni nezkušení komunističtí 

funkcionáři poslušní straně. Z redakcí se tak stala pracoviště stranického 
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aparátu. Oficiální politika se mohla opřít o podporu médií, která se stala 

důležitým nástrojem realizace ideologie režimu. Mezi novináři se našlo jen málo 

výjimek, které se snažily vzepřít. Nejvíce se jich ozývalo až v čase uvolňování 

v druhé polovině šedesátých let.86  

Nástrojem, jak dohlížet nad tím, kdo jako novinář pracuje, se stal zákon 

č. 101/47 Sb. o postavení redaktorů a o svazech novinářů. Podle něho mohl 

povolání novináře vykonávat pouze člen svazu novinářů. Kdo nebyl přijat, 

nemohl se jako žurnalista uplatnit. Český svaz a slovenský svaz novinářů byly 

zastřešeny Ústředním československým svazem novinářů. Vstoupit do něho 

také nebylo úplně jednoduché. Žadatel musel podat přihlášku s životopisem, 

která mohla být zamítnuta v případě, že daný člověk neodpovídal stranickým 

požadavkům87. Noví členové museli na přijetí čekat i dva roky.   

V důsledku vydání zákona o povinném členství ve svazu však novinářů 

začalo ubývat. Strana sice do redakcí mohla dosazovat své funkcionáře, ale ti 

se v psaní často neosvědčili. Zájem o povolání v redakcích ubýval. Proto byla v 

roce 1958 přijata změna zákona, která SČSN vymezila jako dobrovolnou 

organizaci. „S tímto organisačním řádem není však v souladu ani dosavadní 

ustanovení, že jako novinář z povolání může být činný pouze ten, kdo byl přijat 

za člena Svazu československých novinářů, což je ovšem i nutným důsledkem 

toho, že jde o organisaci výběrovou.“88 Nově po více než deseti letech nebylo 

členství v SČSN povinné pro výkon povolání novináře. 

Redakce se řídily směrnicemi tiskového oddělení kulturně propagačního 

oddělení ÚV KSČ. Tím bylo určeno, jaké informace mohou být zveřejněny, 

v jakého rozsahu a jak je novináři smějí čtenářům vyložit. „Útvar organizoval 

porady se šéfredaktory, na nichž se (často tajemníky ÚV) hodnotila politická 

úroveň novin, a udělovaly se pokyny k další práci.“89 
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 KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti (1948-1960). Část první. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 
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 To byl případ prvního šéfredaktora Krkonošské pravdy, Cyrila Smolíka, který byl do svazu přijat až na 
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 ŠIROKÝ, Viliam. Vládní návrh Zákona o vydávání časopisů a Československém svazu novinářů. [online]. 
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 KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti (1948-1960). Část první. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, 2007, s. 49. 
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Úkolem novináře bylo použít interpretaci oficiální politiky a předat ji 

čtenáři. Jakákoliv odchylka či odlišnost byla nežádoucí. Práce s rozličnými 

informačními zdroji téměř zanikla. Redakce používaly zprávy od 

Československé tiskové kanceláře. Tematická různorodost se zúžila na 

informace ze zemědělských a průmyslových výrobních podniků, nebo o pro 

stranu významných událostech. Také žánrová skladba obsahu novin se stala 

monotónní. Novináři plnili vymezenou politickou roli režimu: „Spočívala 

v bezpodmínečné poslušnosti a bezvýhradné povinnosti řídit se oficiální 

politikou, podporovat ji a zejména fungovat jako důležitý nástroj její realizace. 

Až na malé výjimky novináři takovou roli plnili. Vymykali se z poslušnosti jen 

někteří, a to v krizových chvílích komunistické strany a zejména při uvolňování 

poměrů v šedesátých letech.“90  

 

3. Krkonošská pravda 1960-1969 

Jako v dalších 107 okresech Československé socialistické republiky, i 

v trutnovském okrese byly na jaře 1960 založeny nové okresní noviny. Jejich 

úkolem bylo informovat obyvatele okresu o událostech i z těch nejvzdálenějších 

koutů regionu a propagovat politiku a ideologii KSČ. Vedle okresních novin 

vycházela i místní periodika, která ale měla nižší periodicitu, nižší náklad a 

vztahovala se k menšímu území, např. k městu nebo mikroregionu.91  

Tato práce charakterizuje Krkonošskou pravdu v prvních deseti letech 

jejího vydávání. Práce pojednává o počátcích vydávání, o obsahu, o změnách 

na personální úrovni, změnách v grafice, nákladu a dalších prvcích, které tyto 

noviny charakterizovaly až do konce šedesátých let. Poslední, desátý, ročník 

zahrnutý do výzkumu práce je rok 1969. Celkem však Krkonošská pravda 

vycházela po dobu 31 let až do roku 1990. Tehdy se po revoluci transformovala 

do nového titulu - do Krkonošských novin.  
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Charakteristika novin byla vypracována na náhodně vybraném vzorku. 

Celkem bylo zkoumáno čtyřicet čísel, každý rok reprezentovala čtyři čísla 

týdeníku. Vzorek obsahoval vždy poslední dvě čísla z měsíce května a poslední 

dvě čísla z měsíce září. Zároveň bylo nahlédnuto do úplně prvního čísla 

týdeníku a materiálů, které občas vyšly nad rámec běžného vydávání, jako byly 

například Živé noviny nebo Zpravodaj redakční rady Krkonošské pravdy.  

 

3.1 Předchůdce Krkonošské pravdy 

Okresní noviny jako nový typ regionálního periodika měly oproti svým 

předchůdcům (např. žňové nebo vesnické noviny) zpravovat o širší škále témat. 

Měly zahrnout informace nejen ze zemědělského a továrního života, ale také 

z kultury, politiky, sportu, společenského života atd. Týdenní periodicita 

okresních novin byla podle vedení státu dostatečná na pokrytí veškerých 

důležitých událostí z regionu. 

V okrese Trutnov vycházely před založením Krkonošské pravdy vesnické 

noviny s názvem Nová vesnice, na které v roce 1956 navázal Rozvoj. Týdeník 

Nová vesnice byl vydáván od roku 1951 do roku 1956. Nejprve první tři roky 

vycházel s podtitulem Týdeník trutnovského okresu, poté se změnil na Vesnické 

noviny trutnovského okresu. První rok byl jejich vydavatelem Jednotný svaz 

českých zemědělců v Trutnově a od roku 1952 jejich vydávání převzal Okresní 

národní výbor v Trutnově. První tři ročníky Nové vesnice vycházely ve formátu 

A4 celkem o čtyřech stranách. Od června 1954 se formát změnil na velikost A3 

a celé noviny tvořil jen jeden list. Po celou dobu vycházení neobsahovaly noviny 

žádné fotografie, pouze drobné kresby. Jejich obsah se primárně zaměřoval na 

zemědělské informace. 

Po roce 1956 se Nová vesnice transformovala do týdeníku Rozvoj 

s podtitulem Vesnické noviny okresu Trutnov. Jejich vydavatelem byla Rada 

Národního výboru v Trutnově. Z Nové vesnice přešel do redakce Rozvoje i 

šéfredaktor Jaroslav Samek. Noviny vycházely ve formátu A3 převážně o 

jednom listu, tedy dvou stranách, výjimečně měly čtyři stránky. V Rozvoji byl 

text občas doplněn o černobílé fotografie. Jejich obsah byl rozmanitější 
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v porovnání s Novou vesnicí. Zde se už nacházely zprávy i o politice, o kultuře 

a později i ze sportovního dění v okrese. Jejich poslední číslo vyšlo v březnu 

1960, kdy je následně nahradily Okresní noviny, později Krkonošská pravda.  

 

3.2 Předpoklady pro vznik a funkce 

Podnětem pro založení nového titulu bylo přijetí jednotného 

celorepublikového opatření, aby ve všech okresech státu začaly vycházet 

okresní noviny. Přestože v okrese Trutnov vycházel okresní týdeník Rozvoj, 

stále představoval zastaralý politicky překonaný typ vesnických novin. 

Obsahoval převážně zemědělská témata a podle usnesení ÚV KSČ z 29. 

dubna 1959 „O posláních a úkolech místního tisku“, které „řešilo rozšíření 

zaměření noviny okresní působnosti i na otázky nezemědělské.“92 Společně 

s celostátním denním tiskem, krajským deníkem a závodními časopisy, popř. 

místními novinami, měly okresní noviny vytvářet ucelený systém tištěných médií 

zpravodajského, informačního a agitačního charakteru.  

Po přijetí rozhodnutí o změně územního uspořádání státu, vznikl k 1. 

červenci 1960 okres Trutnov o rozloze 1 137 km2, na jehož území se nacházelo 

87 obcí. Celkem v nově utvořeném okrese žilo 123,1 tisíc obyvatel93. Už na jaře 

toho roku však měl začít vycházet nový titul podle usnesení ÚV KSČ 

z předchozího roku. Jeho úkolem bylo informovat veškeré obyvatelstvo okresu 

o důležitých událostech regionu. Okresní noviny byly určeny pro všechny, nejen 

pracující lid, ale i lidi pokročilého věku, děti, nehledě na pohlaví, vzdělání, 

zájmy, povolání, své si měl v novinách najít každý.  

První čísla okresních novin vyšla dříve, než nové územní uspořádání 

vešlo v platnost i z toho důvodu, aby obyvatele na změnu připravila. Velikost 

některých okresů se dokonce zdvojnásobila a právě okresní noviny byly 

ideálním médiem, které mohlo lidi seznámit s charakteristikou nově vzniklého 
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 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských 
okresech severozápadního Horácka. In: Západní Morava: vlastivědný sborník. Brno: Muzejní a 
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 Statistická ročenka okresu Trutnov. Trutnov: Okresní oddělení Českého statistického úřadu, 1969, s. 
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útvaru, ve kterém žili. V okresních novinách se mohli dočíst, co do nového 

okresu patří, jaké jsou jeho hranice, kde sídlí správní orgány a řadu dalších 

informací, jak dokazuje příspěvek ,,Poznáváme náš nový okres“ z prvního čísla 

Okresních novin, doplněný o mapu nového okresu: „V příštích číslech 

seznámíme vás s charakteristikou nového trutnovského okresu – s jeho 

vlastivědou, průmyslem, zemědělstvím, kulturním a společenským životem, 

s obchodem, zdravotnictvím a dopravou.“94 Okresní noviny mohly lidem pomoc 

sžít se s novou podobou mapy okresů i krajů. Právě tento typ tištěného média 

byl ideální. Jen stěží by se každému okresu zvlášť mohly detailněji věnovat 

celostátní deníky. I pro krajské deníky by to byl složitý a náročný úkol.  

Okresní noviny plnily funkci platformy stranického aparátu.  Strana v 

novinách otiskovala svá prohlášení a výsledky schůzí, propagovala zde svou 

politiku a ideologii. Redakce novin v přihlášce k registraci z roku 1967 uvádí, 

úkolem týdeníku je „spolupůsobit při rozvíjení socialistického vědomí občanů 

okresu v duchu zásad idejí politiky KSČ a ústavy, přispívat ke zvyšování 

politické a kulturní úrovně i odborných znalostí občanů, napomáhat jejich 

tvůrčímu úsilí ve všech oblastech života a poskytovat včasné, pravdivé a 

všestranné informace o událostech v politickém a hospodářském životě okresu. 

Tedy o všech důležitých otázkách a konkrétních úkolech, které vyplývají 

z usnesení stranických a státních orgánů, a organizátorskou a výchovnou 

činností napomáhat tyto úkoly plnit.“95  

Blízkost obsahu novin sloužila obyvatelům regionu jako možnost dočíst 

se o podniku, ve kterém pracovali, o lidech, které znali – rodině, přátelích, 

spolupracovnících, sousedech, nebo také o sobě. Díky fotografiím mohli navíc 

sebe nebo své známé vidět. Co se týče společenského života, okresní noviny 

utvářely prostor, kde se čtenáři dočetli o regionálně významných událostech, 

které se buď staly, nebo byly připravovány. Zároveň je do jisté míry mohli sami 

utvářet přispíváním vlastních článků. Úkolem novin daným vydavateli bylo 

vytvořit síť dopisovatelů a dát lidem pocit, že oni sami tvoří jejich obsah, 

přestože výsledná podoba článků byla podrobena dohledu. 
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Tato blízkost obsahu, kdy se lidé mohli identifikovat v novinách a kdy 

témata souvisela s děním, jež mohlo zasahovat do jejich vlastního života, však 

sloužila ve prospěch režimu. Další funkcí totiž bylo využití prostoru pro 

ideologické vedení obyvatel. Kromě kontrolované zpravodajské funkce, 

výchovné, vzdělávací, informativní a agitační, sloužily stránky okresních novin 

k ukázkám ,,správných“ a „špatných“ hodnot, které by dobrý obyvatel 

socialistického státu měl mít a ctít je. Straničtí funkcionáři mohli na 

stránkách okresních novin chválit a vyzdvihovat úspěšné občany či pracovníky, 

a ukazovat lidem příklady, ke kterým by měli vzhlížet.96 Naopak ale také 

upozorňovali na lidi, kteří se proti režimu vzpouzí, a kteří svým chováním 

„škodí“ ostatním lidem a rozkvětu socialismu.97 Vzhledem k tomu, že lidé na 

okrese se často znali, a pokud se o někom v novinách napsalo, netrvalo dlouho, 

aby se informace díky novinám rychle rozšířila po celém regionu. Okresní 

noviny tak mohly sloužit i k zastrašování lidí a tlumení takového chování, které 

bylo pro režim nežádoucí. 

 

3.3 Počátek vydávání  

První číslo nového periodika okresu Trutnov vyšlo v sobotu 2. dubna 

1960 pod názvem Okresní noviny a s podtitulem Orgán OV KSČ a rady ONV v 

Trutnově98. Na titulní straně posledního čísla Rozvoje byla inzerována 

nastávající změna, kdy Rozvoj končí a bude nahrazen Okresními novinami. 

„Redakce a redakční rada se tímto číslem loučí se svými čtenáři a dopisovateli. 

Děkujeme všem, kdož se svojí prací zasloužili o zdárný vývoj Rozvoje, který 

v poslední době zaznamenal určitý vzestup. Věříme, že svoji přízeň zachováte i 
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 Jako příklad vzorného ideálu lze uvést kombajnistu Bohumila Kaspera, jehož fotografie byla otištěna 
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okresu“, a to z důvodu, že jeho vydávání převzal ONV v Trutnově. 
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příštím Okresním novinám, které budou vycházet o 4 stranách.“99 Obsah 

nového týdeníku měl na starost šéfredaktor Cyril Smolík. Grafickou podobu 

navrhl výtvarník Karel Kratochvíl. Svými příspěvky se na tvorbě novin mohli 

podílet dopisovatelé z celého okresu. Na svou spolupráci mohli navázat 

dopisovatelé z předešlých novin, nebo se mohli přidat zcela noví 

spolupracovníci. Distribuci měla na starost Poštovní novinová služba, jejíž 

doručovatelé noviny roznášeli.  

Část obsahu prvního čísla byla rozdělena do několika rubrik, jako např. 

Obcemi křížem krážem. Ovšem ty se dlouho neudržely. Jak se také dále 

v analýze novin ukáže, rubriky se v Krkonošské pravdě často měnily. První 

velká změna okresních novin Trutnovska nastala k 21. květnu, kdy vyšlo 8. 

číslo. Noviny dostaly nový název, pod kterým vycházely až do roku 1990. Byly 

přejmenovány na Krkonošskou pravdu100. Název Okresní noviny byl pouze 

provizorní, dokud vydavatelé, OV KSČ a ONV, neschválili jeho novou 

podobu.101    

Nový název byl zvolen v duchu titulů jiných periodik socialistického státu, 

jako např. krajský deník Jihočeská pravda.102 Slovo „pravda“ utvrzuje čtenáře v 

tom, že co se v novinách dočte je správné, pravdivé a není prostor pro pochyby. 

Může mu důvěřovat, protože jej vždy pravdivě informuje. Redaktoři by si 

nedovolili psát lži, jak uvádí Cyril Smolík ve Zpravodaji redakční rady 

Krkonošské pravdy ,,Hlavní název PRAVDA zavazuje všechny spolupracovníky 

okresních novin k veliké svědomitosti a odpovědnosti.“103 

Slovo „Krkonošská“ ukotvuje noviny místně. Už nenáleží jen „nějakému 

okresu“, ale přímo regionu Krkonoš a Podkrkonoší. Spojení Krkonošská pravda 
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ve čtenáři evokuje sounáležitost s regionem a navíc nese prvky mediální politiky 

režimu. Vydavateli od 8. čísla bylo okresní vedení KSČ a Okresní národní výbor 

v Trutnově, už ne pouze rada okresního výboru. Mezi lidmi se však rozšířila i 

jiná pojmenování tohoto listu. Podle vyprávění pamětníka se novinám říkalo 

„Krkonošská drbna“ a nebo také jednoslovně „Krkajda“.104   

    

3.4 Formální informace  

Krkonošská pravda vycházela v celém sledovaném období, tedy všech 

prvních deset ročníků 1960-1969, ve stejném novinovém formátu A3. Jedna 

strana měla šířku 30,5 cm a výšku 42,5 cm. Každé číslo se skládalo ze čtyř 

stran. Pouze ve výjimečných případech, kdy vyšlo několik speciálních čísel, se 

počet stran zvýšil na šest vložením jednoho listu navíc. 

Tisk Krkonošské pravdy zajišťovaly z počátku tiskařské závody Jiskra n. 

p. sídlící v Trutnově. V roce 1962 tiskly noviny stále závody Jiskra, ale nově 

sídlící v krajském městě Hradci Králové. Do roku 1969 prošel podnik dvěma 

změnami. Na podzim roku 1963 už patřila tiskárna v Hradci Králové mezi 

provozovny Moravských tiskařských závodů v Olomouci. V roce 1969 patřil 

hradecký podnik Východočeským tiskárnám Pardubice. V Hradci Králové, 

konkrétně na Slezském předměstí, tak sídlila opět jen jedna z provozoven 

velkého tiskařského závodu. 

Distribuci zajišťovala Poštovní novinová služba a její poštovní úřady. 

Jednotlivé výtisky roznášeli poštovní doručovatelé přímo do schránek 

odběratelů. Lidé mohli list zakoupit také v trafikách. Cena novin se během 

sledovaného období změnila pouze jednou. Nejprve jedno číslo stálo 40 haléřů. 

Čtenáři si Krkonošskou pravdu mohli také předplatit. Čtvrtletní předplatné vyšlo 

na 5,20 Kčs. V roce 1968 se cena novin zvýšila. Za jeden výtisk se platilo 50 

haléřů a poplatek za čtvrtletní předplatné stoupl na 6,50 Kčs. 

Náklad, ve kterém Krkonošská pravda vycházela, se během prvních 

deseti let také několikrát změnil. První ročník vycházel v nákladu 5200 kusů. 
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 Rozhovor s pamětníkem p. Antonínem Kubíčkem, pořízeno 29. 9. 2014 v Úpici. 
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Mezi čtenáři však poptávka po nových okresních novinách, které informují o 

dění v okrese ve všech oblastech, byla velká.105 Proto byl počet výtisků 

následujícího ročníku zvýšen na 9000. V roce 1962 se snížil o tisíc kusů na 

8000. Na počátku následujícího roku vydavatelé přistoupili na vyšší náklad, a to 

10 000 výtisků. Jenže následovalo zvýšení remitendy a ještě v tom samém roce 

na podzim byl náklad opět snížen na 9000 kusů.106  

Z počtu obyvatel okresu a nákladu novin je možné vypočítat počet 

obyvatel na jeden výtisk. Během sledovaného období se náklad ustálil na čísle 

9000. Okres Trutnov měl v letech 1961-1968 průměrně 122 260 obyvatel 

(včetně dětí a seniorů)107. Poté tedy na jeden výtisk vychází průměrně 13,58 

obyvatel. Díky takto vysokému nákladu byla Krkonošská pravda jedněmi ze tří 

okresních novin ve Východočeském kraji, které byly po redukci tisku v roce 

1967 i nadále vydávány. Původně před redukcí titulů v tomto kraji vycházelo 

jedenáct okresních novin. Po roce 1967 zbyly jen tři. 108 Rok po zrušení osmi 

periodik bylo jejich vydávání opět obnoveno.  

Při porovnání s ostatními okresními novinami vydávanými ve 

Východočeském kraji v roce 1966 se Krkonošská pravda nacházela na 3. místě 

ve výši nákladu. Větší počet výtisků měl jen Nový čas vycházející v okrese 

Náchod a Zář vycházející v pardubickém okrese. Ty dosahovaly počtu 10 000 

kusů. Krkonošská pravda proto měla i třetí nejvyšší spotřebu papíru. Na jeden 

rok vydávání, tedy 52 čísel, bylo potřeba 8,3 tun papíru.109 

Krkonošská pravda byla určena jako čtení na víkend. Po celém týdnu 

práce, si čtenář mohl o víkendu najít chvíli volného času a dozvědět se novinky 
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 „Z trutnovské tiskárny Jiskry převzali 25 000 výtisků prvního až pátého čísla. Z čísla prvního až čtvrtého 
vrátili celkem 481 kusů, průměrně 120 kusů z jednoho čísla a tak remitenda v dubnu činila 2,4%. 
Zbytečně však v mnoha místech byla po novinách sháňka a noviny nebyly.“ SMOLÍK, Cyril. Zpravodaj 
redakční rady Krkonošské pravdy. Trutnov: Redakce okresních novin Trutnovska, 1960, roč. 1., č. 1.   
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 Čísla převzata z tiráží novin.  
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 Statistická ročenka okresu Trutnov. Trutnov: Okresní oddělení Českého statistického úřadu, 1969, s. 
31. 
108

 „Uvádíme jako příklad zkušenosti z Východočeského kraje, kde došlo k značně tvrdým opatřením 
v oblasti místního tisku. Zatímco v roce 1966 vycházely v rámci kraje okresní noviny v 11 okresech, po 
redukci v roce 1967 byly zaregistrovány noviny pouze ve třech okresech. Nyní, na podkladě rozhodnutí 
okresních konferencí KSČ, je požadováno obnovení okresních novin v plné šíři, tedy ve všech okresech, 
kde byl tento tisk zrušen.“ NA Praha, fond Českého úřadu pro tisk a informace. VOHNOUT, Josef. 
Vyjádření ke zprávě ideologického oddělení ÚV KSČ o zkušenostech z realizace usnesení předsednictva ÚV 
KSČ z prosince 1966 o závodním a okresním tisku. 1968. Kt. č. 62. 
109

 NA Praha, fond Českého úřadu pro tisk a informace, Okresní noviny – souhrnný přehled. Kt. č. 62. 
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ze svého okresu. Proto také Krkonošská pravda vycházela v sobotu. Po čtyřech 

letech v roce 1964 se však den jejího vycházení přesunul ze soboty na čtvrtek. 

Až do konce sledovaného období k další změně ve dnech vycházení již 

nedošlo.      

Krkonošská pravda byla týdeníkem, za rok tedy vyšlo 52 čísel. Výjimku 

tvořil první rok, jelikož vydávání bylo zahájeno v dubnu 1960, tudíž první ročník 

obsahoval jen 40 čísel. Další výjimkou byl rok 1968. Po vstupu vojsk Varšavské 

smlouvy v srpnu toho roku, byla redakce novin rozhodnuta se aktivně zapojit se 

svým nesouhlasným stanoviskem a informovala obyvatele okresu o aktuálním 

dění každý den. Proto od 21. srpna vyšlo navíc sedm čísel, která však nebyla 

v archivu nalezena.   

 

3.5 Redakce  

Redakce Okresních novin, později Krkonošské pravdy, sídlila v budově 

Okresního národního výboru v Trutnově110. Příspěvky od čtenářů tak přicházely 

na adresu Horská ulice 5. Redakce novin měla vyhrazené místo v prvním 

poschodí budovy výboru.  

Tvorbu obsahu novin měl na starost vedoucí redaktor, kterému pomáhal 

jeho zástupce. Kolik lidí pro Krkonošskou pravdu pracovalo jako profesionální 

novináři, se bohužel nepodařilo zjistit.111 Můžeme vycházet z článku Jaroslava 

Metelky112, kde uvádí složení redakční rady včetně zástupců za redakci v roce 

1968. Z počtu jmen podepsaných pod texty je možné usoudit, že si redakce 

vybudovala širokou síť dopisovatelů, kteří pomáhali obsah týdeníku vytvářit.  
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 Fotografie bývalé budovy bývalého ONV v Trutnově připojena jako příloha č. 4. 
111

 Ve fondech NA Praha ani SOkA Trutnov se nepodařilo najít seznamy členů redakce.   
112

 METELKA, Jaroslav. Polednový vývoj na trutnovském okrese v letech 1968-1969 na stránkách 
Krkonošské pravdy. In: Krkonoše - Podkrkonoší. 1. vyd. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší Trutnov, 1972, s. 
72. 
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3.5.1 Vedoucí redaktoři 

Úkolem vedoucího redaktora bylo sestavování obsahu novin. On za něho 

také zodpovídal před příslušnými dohledovými orgány. Vedoucí redaktor 

organizoval práci svých podřízených redaktorů, připravoval redakční plány, 

jmenoval redakční radu a samozřejmě sám do novin přispíval. Komunikoval jak 

se čtenáři, tak s dopisovatelským hnutím.  

Co se týče platového ohodnocení vedoucího redaktora, jeho práce 

nebyla podhodnocena. V roce 1959 došlo k přeřazení místního tisku do skupin, 

podle kterých byla redaktorům vyplácena mzda. Okresní noviny o klasickém 

novinovém formátu, jako byla i Krkonošská pravda, se zařadily do II. skupiny 

mezi celostátní deníky. Vedoucí redaktor pak tabulkově patřil buď do 7. nebo 8. 

platové třídy, záleželo na počtu podřízených redaktorů. Vedoucí redaktor si tak 

měsíčně vydělal 1800 až 2000 Kčs. Pro srovnání, průměrná měsíční mzda 

pracovníka v sociálním sektoru v roce 1961 činila 1382 Kčs113.     

V prvních deseti letech vydávání Krkonošské pravdy se na postu 

Vedoucího redaktora vystřídali dva muži, a to Cyril Smolík a Vladimír Junek. 

Určitou dobu redakci prozatímně také vedl Josef Odl, ale šlo o přechodnou 

dobu, během které se hledal nový šéfredaktor.114 Cyril Smolík funkci zastával 

hned od prvního vydání v roce 1960 až do roku 1962, kdy přešel do redakce 

týdeníku Národní výbory. Vystřídal jej Vladimír Junek, který zde působil až do 

července 1969. Po politických prověrkách a personálních čistkách v roce 1969 

vedl redakci Josef Odl, a to do roku 1970.115 

Níže následuje popis životů těchto tří hlavních osobností prvních deseti 

let existence týdeníku Krkonošská pravda. Je tak možné si představit, jací lidé 

byli do funkce vedoucího redaktora regionálního tisku jmenováni. Lze si 
                                                           
113

 Statistická ročenka okresu Trutnov. Trutnov: Okresní oddělení Českého statistického úřadu, 1969, s. 
16. 
114

 Za celou dobu vydávání (1960-1990) bylo vedoucích redaktorů osm. Cyril Smolík (1960-1962), 
Vladimír Junek (1962-1969), Josef Odl (prozatímně 1969-1970), Josef Hübner (1970-1981), Květoslav 
Švadlena (1981-1987), Jaroslav Volný (prozatímně 1987-1988), Zdena Bočarová (1988-1990), Vladimír 
Kaláb (1990). 
115

 Podle informací Národního archivu se ve Fondu Syndikátu novinářů nacházejí složky pouze Cyrila 
Smolíka. Další dva vedoucí redaktoři se v databázi Národního archivu nenacházeli. Bližší informace o 
Vladimíru Junkovi byly poskytnuty jeho rodinou. Materiály o životě Josefa Odla se bohužel nepodařilo 
dohledat. Proto je v podkapitole Vedoucí redaktoři nejvíce prostoru věnovánu Cyrilu Smolíkovi a 
následně Vladimíru Junkovi. 



40 
 

všimnout několik podobností, jako například členství ve straně, bez 

novinářského vzdělání, zájem o kulturní dění v místě bydliště a aktivita 

v osvětové činnosti.    

 

3.5.1.1 Cyril Smolík 

První vedoucí redaktor Krkonošské pravdy se narodil 20. ledna 1925 ve 

Vysokém Mýtě.116 Jeho otec Karel Smolík pracoval jako účetní v továrně a 

matka Vilma Smolíková pracovala jako učitelka a později ředitelka školy v 

Praze. Možná z toho důvodu jejich syn Cyril117 šel na středoškolská studia a 

maturoval na Učitelském ústavu. Přijali ho dokonce na vysokou školu, ale studia 

nedokončil.118 Ovládal hned několik cizích jazyků.119 Za druhé světové války 

působil v odboji, jak uvádí v dotazníku, když žádal o členství v ČSN. Od roku 

1943 byl členem ČSM.120 

Cyril Smolík se v roce 1948 oženil a později měl dvě děti. Jeho žena 

Věra nejprve pracovala jako dělnice v textilním průmyslu a později na OV KSČ. 

V roce 1967 se jim narodilo první dítě - dcera Jana.121 V polovině 50. let jel na 

rekreaci do Sovětského svazu.  

Už ve svých 22 letech vstoupil 1. února 1947 do KSČ. Předtím byl 

členem Sociálně demokratické strany. Zprvu pracoval jako učitel v Broumově a 

čistě novinářské činnosti se začal věnovat od roku 1957. Tento rok byl také 
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 NA Praha. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Cyril Smolík – členská evidence. SČSN Členská přihláška. 
1957. 
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 Fotografii Cyrila Smolíka lze nalézt jako přílohu č. 3. 
118

 V jakém roce a na jaký obor vysokoškolského studia byl přijat, se nepodařilo zjistit. V členském 
dotazníku SČSN je informace jen o nedokončení studií. NA Praha. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Cyril 
Smolík – členská evidence. Členský dotazník k výměně novinářských průkazů. 1971.  
119

 V dotazníku z roku 1971 zaškrtl tři kolonky, a to němčinu, ruštinu a francouzštinu. NA Praha. Fond 
Archiv Syndikátu novinářů. Cyril Smolík – členská evidence. Členský dotazník k výměně novinářských 
průkazů. 1971. 
120

 V členské přihlášce Smolík na otázku o účasti v domácím či zahraničním odboji odpověděl, že od roku 
1943 byl členem ČSM. Jenže ten byl založen v roce 1945 pod názvem Svaz české mládeže. Dále členství 
SČM odporuje fakt, že byl až do roku 1947 sociálním demokratem. NA Praha. Fond Archiv Syndikátu 
novinářů. Cyril Smolík – členská evidence. SČSN Členská přihláška. 1957. 
121

 NA Praha. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Cyril Smolík – členská evidence. SČSN Členská přihláška. 
1957. 
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přijat do Československého svazu novinářů.122 Za svůj život zastával několik 

funkcí. Byl poslancem Městského národního výboru, později také okresního a 

krajského výboru. Byl také členem ROH.   

K novinařině se dostal hned po konci války. V roce 1946 se dokonce 

účastnil školení dopisovatelů Mladé fronty.123 Vedle výkonu učitelského 

zaměstnání dopisoval do Rudého práva, Pochodně a některých odborných 

časopisů. V letech 1950-51 psal pro náchodské okresní noviny Za novou 

vesnici. Poté v roce 1956 přešel do redakce broumovských vesnických novin, 

kde setrval do roku 1960. Pak necelé tři roky strávil v Krkonošské pravdě. 

Následně devět let psal týdeník ČSSR Národní výbory. Odtud v roce 1971 na 

krátko přesídlil do Světa socialismu.124 Ještě v tom samém roce získal místo 

v redakci týdeníku Československá televize. Vypracoval se zde na pozici 

šéfredaktora. Podle členské karty, zde byl až do roku 1976.125 Pak lze jeho 

jméno najít podepsané pod články deníku Práce, kde byl také šéfredaktorem. 

Ke konci kariéry se specializoval především na tématiku zahraniční politiky.126   

Redakci Krkonošské pravdy vedl téměř tři roky. Oproti dopisovatelům, 

kteří byli pod svými texty podepsáni celým jménem, Cyril Smolík používal své 

iniciály „CS“. Nejčastěji byly touto zkratkou označeny články v rubrice Okénko 

do kultury. Smolík také často psal do rubriky věnované sportu. Právě on 

v prvních letech zpracovával informace o cyklistickém závodu Velká cena 

Krkonošské pravdy127. 
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 Dle členského dotazníku se členem ČSSN oficiálně stal k 1. listopadu 1957. NA Praha. Fond Archiv 
Syndikátu novinářů. Cyril Smolík – členská evidence. Členský dotazník k výměně novinářských průkazů. 
1971. 
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 NA Praha. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Cyril Smolík – členská evidence. Životopis. 
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 NA Praha. Fond Archiv Syndikátu novinářů. Cyril Smolík – členská evidence. Členský dotazník 
k výměně novinářských průkazů. 1971. 
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 Na zadní straně členských karet bylo každý rok zapisováno, zda dotyčný zaplatil členský poplatek.   
126

 Dle členského dotazníku se členem ČSSN oficiálně stal k 1. listopadu 1957. NA Praha. Fond Archiv 
Syndikátu novinářů. Cyril Smolík – členská evidence. Dotazník k výměně členských průkazů ČSSN. 1984. 
127

 Cyklistickému závodu je věnována kapitola č. 4. 
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3.5.1.2 Vladimír Junek 

V pořadí druhým vedoucím redaktorem Krkonošské pravdy byl rodák 

z Dolní Kalné, Vladimír Junek. Tuto funkci zastával sedm let (1962-1969). 

V roce 1969 byl z politických důvodů z redakce vyloučen. 

Vladimír Junek se narodil 13. února 1921 do rodiny truhláře a tovární 

dělnice. V necelých deseti letech mu oba rodiče zemřeli na vážné nemoci a 

z něho a jeho dvou sourozenců se stali sirotci. Vychodil pět tříd obecné školy a 

čtyři třídy měšťanské školy. Po dvou letech studií na Odborné škole živností 

obchodních získal praxi u židovského velkoobchodníka.  

Za 2. světové války byl totálně nasazen v trutnovské firmě Valentin 

Jaeggle. Po válce vstoupil do KSČ a oženil se s Věrou Hylmarovou. Ještě 

v roce 1945 získal místo na tehdejším Úřadu ochrany práce v Hostinném, kam 

se i s manželkou přestěhoval. Ta zde začala pracovat na Městském národním 

výboru. Brzy však Vladimír Junek získal nové zaměstnání. Patnáct let pracoval 

jako vedoucí odboru pracovních sil ONV ve Vrchlabí. Od roku 1960 do 1963 

zastával funkci ve vedení Domovní správy v Hostinném. Odtud pak zamířil do 

redakce Krkonošské pravdy, se kterou před tím spolupracoval jako dopisovatel.  

Novinařina Vladimíra Junka zajímala už od mládí. Sice žádnou školu 

žurnalistiky nebo podobného zaměření nevystudoval, absolvoval ale několik 

kurzů a krátkodobých školení. Dva roky se školil na novinářském kurzu a tři 

měsíce studoval na krajské politické škole. Novinářské činnosti se vedle 

zaměstnání věnoval od roku 1957. Tři roky přispíval do okresních 

zemědělských novin Vrchlabska s názvem Srp a kladivo. Po tři roky se také 

podílel na vycházení Zpravodaje města Hostinné, čtrnáctideníku vydávaném 

Osvětovou besedou Hostinné v nákladu 1 600 výtisků. Od roku 1955 byl totiž 

správcem zdejší Osvětové besedy. 

Vladimír Junek byl důležitou osobností kultury a volnočasových aktivit 

v Hostinném. Kromě psaní se věnoval také rozhlasu. Sedm let působil v 

rozhlasovém kroužku. Byl také členem ochotnického divadla. V Hostinném pak 

založil několik zájmových kroužků, zabývajících se například amatérským 

filmem, fotografováním nebo promítáním filmů. Nejvíce si jej však podmanily 
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noviny. Psaní a vydávání se dokonce snažil věnovat i po vyloučení z redakce 

v roce 1969, ale režim mu to nedovoloval.  

Naplněním jeho snu z mládí, kdy se novinařině snažil věnovat 

amatérsky, bylo získání místa v redakci Krkonošské pravdy. Ve funkci 

vedoucího redaktora nahradil Cyrila Smolíka a působil v ní celých sedm let. 1. 

května 1967 se stal členem Československého svazu novinářů. Během 

srpnových událostí v roce 1968 však nesouhlasil se vstupem vojsk Varšavské 

smlouvy na území ČSSR.128 Z tohoto důvodu, když v následujícím roce 

probíhaly politické prověrky a následné personální čistky, byl z redakce 

propuštěn. Nesměl nadále vykonávat povolání novináře, byl vyloučen ze strany 

a navíc měl zákaz pracovat v Hostinném - městě, ve kterém žil. Přestože se 

několikrát snažil alespoň publikovat do novin pod pseudonymem, nebylo mu to 

umožněno. Prodával tedy v obchodech v Trutnově-Poříčí a později v Pilníkově. 

Také pracoval jako skladník ve skladu Domácích potřeb v Debrném.   

Po revoluci v roce 1989 byl Vladimír Junek plně rehabilitován a 

k novinářské činnosti se vrátil. V roce 1991 vydával v Hostinném noviny 

s názvem Postřehy, které vycházely necelý rok. 11. listopadu 1992 v 71 letech 

zemřel. 

             

3.5.1.3 Josef Odl 

O osobě Josefa Odla se bohužel nepodařilo zjistit větší množství 

informací. Narodil se 2. března 1920 v Těchlovicích. Jako novinář pracoval od 

roku 1957, kdy přispíval do týdeníku trutnovského okresu Rozvoj, jehož byl 

později také šéfredaktorem. Stejně jako Vladimír Junek, i Josef Odl absolvoval 

dvouletou novinářskou školu, jejíž studium se rovnalo úrovni střední školy. 

Z redakce Rozvoje přestoupil po ukončení jeho vydávání do redakce 

Krkonošské pravdy, kde působil ve funkci zástupce vedoucího redaktora.129  
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Také Vladimír Junek z pozice šéfredaktora podporoval snahu redakce Krkonošské pravdy vzdorovat 
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Když v roce 1969 Vladimíra Junka z funkce odvolali, byl prozatímním 

vedením redakce Krkonošské pravdy pověřen právě Josef Odl. Vedl ji až do 

poloviny roku 1970. Tehdy na pozici vedoucího redaktora nastoupil Josef 

Hübner. 

          

3.5.2 Redaktoři 

Krkonošská pravda jako okresní týdeník si musela vystačit s omezeným 

rozpočtem.130 Malá redakce, jako v tomto případě, si nemohla dovolit 

zaměstnávat více profesionálních novinářů. Kromě stálého vedoucího redaktora 

a jeho zástupce, působila v kanceláři také sekretářka redakce131. Seznamy 

redaktorů se nepodařilo dohledat, ale můžeme vycházet například z článku 

Jaroslava Metelky kritizujícím práci redakce Krkonošské pravdy v srpnu 1968, 

kde píše o složení redakční rady. Za noviny zde uvádí Ferdinanda Jakubce, 

Jana Kopeckého, Zdeňka Lacinu, E. Stloukalovou, Zdeňka Vašíčka, Vladimíra 

Wolfa, Adolfa Pavla.132    

Kromě psaní článků do novin bylo dalším úkolem redakce udržovat 

kontakt se svými čtenáři. V tomto ohledu hrály redakce novin roli 

komunikačního článku mezi vedením státu, stranou a samotnými obyvateli. Ti 

do redakce zasílali své náměty a připomínky a proto „vedení redakce se musí 

zaměřovat i na jednotlivé dopisy od čtenářů a čerpat z nich poučení. Na 

některých dopisech, jež podrážděně nebo nesprávně reagují na konkrétní stav 

v okrese v oblasti veřejného a hospodářského života, je možno za předpokladu 

konfrontace faktů dosáhnout vyvrácením těchto názorů i žádoucí morální 

ponaučení a pracovat propagandisticky.“133 Úlohou redakce bylo hájit zájmy 

státu a strany a s ohledem na ně komunikovat se čtenáři.  
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 Například návrh rozpočtu na chod redakce v roce 1967 byl 250 000 Kčs, kdy se výdaje rovnaly 
příjmům, tudíž chod novin nebyl ziskový. SOkA Trutnov. Fond ONV Trutnov. Krkonošská pravda – 
přihláška k registraci. Kt. č. 750. Příloha: Návrh rozpočtu na rok 1967.   
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 METELKA, Jaroslav. Polednový vývoj na trutnovském okrese v letech 1968-1969 na stránkách 
Krkonošské pravdy. In: Krkonoše - Podkrkonoší. 1. vyd. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší Trutnov, 1972, s. 
72. 
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Práci redaktorů okresních novin kromě nízkého rozpočtu ztěžovalo také 

zázemí. Ve zprávě o vývoji periodického tisku po roce 1959 vydané v roce 

1971se píše také o nedostatečných podmínkách, ve kterých redaktoři pracovali. 

„Průzkum ukázal, že mnohé redakce pracují v nevyhovujícím prostorovém 

vybavení, často dokonce pouze v jedné místnosti. Navíc nemají k dispozici 

dopravní prostředek, i když málokterá jiná instituce v okrese ho potřebuje 

naléhavěji než redakce okresních novin. Na základě toho stavu jsou redaktoři 

málo mobilní, nemají možnost být očitými svědky všude tam, kde se „děje něco 

důležitého“.“134 Nedostatečné vybavení redakce se tedy odráželo i na kvalitě 

obsahu novin. Především v okrese jako je trutnovský, jehož terén je značně 

členitý, byl dopravní prostředek elementární součástí zázemí. Z toho důvodu 

vznikalo mnoho článků tzv. „od stolu“. I proto musela redakce ve velké míře 

spoléhat na síť dopisovatelů.   

 

3.5.3 Dopisovatelé 

Utvořit širokou síť dopisovatelů, byl jedním z hlavních úkolů Krkonošské 

pravdy. Proto ihned na počátku existence týdeníku byly svolány porady 

s dopisovateli. Redakce se snažila zrekrutovat nové spolupracovníky, protože 

„Noviny bez dopisovatelů a spolupracovníků by byly řekou bez vody.“135 

Pro existenci okresních novin byli dopisovatelé nesmírně důležití. Při 

omezeném počtu pracovníků, právě dopisovatelé pomáhali plnit obsah. Sami 

hledali a nabízeli témata ke zpracování, posílali náměty nebo přímo psali celé 

příspěvky. Pro redakci byla síť spolupracovníků neocenitelnou pomocí, jak se 

ve Zpravodaji redakční rady píše: „Na vás spoléháme, těšíme se.“ a „Pište 

hned, neodkládejte nic na zítřek.“136  

Dopisovatelé usnadňovali redaktorům práci, mohli čerpat z nápadů, tipů 

a připomínek. Nemuseli vyjíždět do vzdálených míst okresu, pokud zde působil 

dopisovatel. Šetřili tak nejen čas, ale i peníze. Navíc se aktivitou 
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spolupracovníků zvýšila aktuálnost zpráv, protože mohli do redakce ihned psát 

nebo volat a Krkonošskou pravdu informovat. Kromě na aktuálnosti se velký 

počet dopisovatelů promítl i na rozmanitosti témat. Lidé měli různá povolání, 

pracovali v různých podnicích, měli jiné zájmy a koníčky, o kterých chtěli 

informovat, a díky tomu mohla být škála témat široká. 

Do redakce mohl svůj příspěvek nebo námět poslat kdokoliv. 

S pravidelným dopisovatelem však redakce udržovala písemný kontakt. 

Dopisovatelé se redakci přihlašovali. Potřebná přihláška byla například otištěna 

na poslední stránce tzv. Živých novin z prosince 1960137. Žadatel zde uvedl své 

jméno, adresu a zaměstnání. Redakce ho poté kontaktovala a seznámila 

s pravidly, jak s novinami spolupracovat.  

Pro své spolupracovníky pořádala redakce novin pravidelné besedy. Na 

nich se diskutovalo, jak spolupracovat, jakým způsobem a o jakých tématech 

psát a jak své příspěvky posílat. Probíral se obsah novin, již otištěné články se 

podrobněji rozebíraly a debatovalo se o tom, jak dál v psaní postupovat. 

Zároveň se dopisovatelé seznamovali s připravovanými tématy a dozvěděli se, 

na které události či jevy ve svém okolí by se měli zaměřit.  

Například během prvních sedmi týdnů existence Okresních novin, ještě 

před přejmenováním na Krkonošskou pravdu, uspořádala redakce tři besedy 

v největších městech okresu, a to v Trutnově, ve Vrchlabí a ve Dvoře Králové 

nad Labem. Zúčastnilo se jich 77 uchazečů o spolupráci s novinami. Diskutovali 

zde o způsobech dopisování, o koncepci novin a jejich obsahu.138 

Od redakcí se očekávalo, že vytvoří podmínky pro dopisovatelské hnutí a 

čím dál více se o něj budou opírat. Pravidelné besedy a neustálý kontakt, ať už 

písemný či po telefonu, byly základem kooperace. Spolupracovníci byli lidé 

z různých společenských kruhů žijících v různých částech okresu a každý 

vnímal své okolí, o kterém psal, jinak. Redakce měla za úkol si všímat jevů, na 

které dopisovatelé upozorňují: „Vedle pozitivních informací o socialistických 

závazcích a plnění i překračování plánovaných úkolů se má u dopisovatelů 
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 SMOLÍK, Cyril. Zpravodaj redakční rady Krkonošské pravdy. Trutnov: Redakce okresních novin 
Trutnovska, 1960, roč. 1., č. 1, s. 2. 
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rozvíjet i kritičnost pohledů a hodnocení některých negativních jevů, které brzdí 

rozvoj i v okresním měřítku (špatná pracovní morálka, malá odpovědnost, 

nedostatek organizace).“139 Pro obě strany, jak pro redakci, tak pro 

dopisovatele, bylo podnětné získávat zpětnou vazbu. 

Spolupracovníci Krkonošské pravdy nedostávali za svou činnost 

zaplaceno. Redakci pomáhali ve vlastním volném čase z vlastní iniciativy. Jako 

poděkování byli nejlepší dopisovatelé odměňováni materiálně. Takové ocenění 

spolupráce bylo uveřejněno například v čísle 26 z 24. září 1960. Stalo se tak při 

příležitosti oslav Dne tisku140. „Okresní výbor KSČ uspořádal ve středu 

slavnostní shromážděním počest Dne tisku. Zúčastnilo se ho na dvě stě 

stranických funkcionářů a dopisovatelů místního tisku, redaktoři, pracovníci 

Poštovní novinové služby, kulturní a osvětoví pracovníci. (…) Redakce 

,,Krkonošské PRAVDY“ odměnila nejlepší dobrovolné spolupracovníky.“141   

Když byli dopisovatelé oceňováni o rok později, byli odměněni dary jako 

například vyhlídkovým letem nad trutnovským okresem, knihou či poukázkou na 

vlastní výběr dárku.142  

Oceňování se uskutečňovalo také na krajské úrovni. Například v roce 

1965 byl na shromáždění novinářů, dopisovatelů, tiskařů a doručovatelů 

v Hradci Králové při příležitosti Dne tisku za svou spolupráci s Krkonošskou 

pravdou odměněn Václav Kruliš.143  

Mezi spolupracovníky Krkonošské pravdy se nacházely také významné 

regionální osobnosti. Pro příklad lze uvést historika Jaroslava Metelku a 

celostátně známou spisovatelku Marii Kubátovou. Jaroslav Metelka pocházel 

z Úpice a zabýval se regionální historií, nejvíce pak dějinami KSČ v okrese, 
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jejím vznikem a odbojovou činností v době druhé světové války.144 Dodnes jsou 

jeho publikace významným zdrojem informací, ke kterým však čtenář musí 

přistupovat kriticky, jelikož jeho texty jsou poplatné době a komunistickému 

režimu. Také na stránky Krkonošské pravdy přispíval seriály o regionálních 

dějinách v první polovině 20. století.145    

Spisovatelka Marie Kubátová je známá svými díly, ve kterých se 

zaměřovala na život v Krkonoších. Původním povoláním lékárnice z Vrchlabí 

psala příběhy, ve kterých zachycovala život obyčejných lidí v horských 

oblastech, jejich vztahy i krásnou přírodu. Nejvíce však proslula svou 

pohádkovou tvorbou pro děti146. Do Krkonošské pravdy přispívala společně se 

svou matkou Amálií Kutinovou. Jejich články a vyprávění se vázaly ke 

Krkonoším a jejich historii. Například v čísle 9 z roku 1960 psaly o svém 

putování po horách a o tom, jak potkávaly zajímavé lidi a poslouchaly jejich 

příběhy. Dostaly se až k osobě Františka Pacholíka, významného písmáka. 

Úvod k článku je napsán spisovnou češtinou a samotné vyprávění pak 

podkrkonošským nářečím147. Další příklad příspěvku Marie Kubátové byla 

ukázka z chystané knížky Devatero řemesel, opět v podkrkonošském nářečí148. 

Často její příběhy byly v novinách otištěny na pokračování. Sama Amálie 

Kutinová pak psala seriál Poudačky na přání (viz kapitola 3.7.2.6). 

 

3.6 Grafické ztvárnění  

Grafické zpracování Krkonošské pravdy bylo jednoduché, laděné do 

jednotného stylu, jenž plnil zásady celostátního stylu tištěných periodik, který 

byl projednán roku 1959: „Samotný fakt, nalézt v grafické úpravě jednotný styl – 
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 Příklad publikací Jaroslava Metelky: Henleinovci a demokraté: Boj proti fašismu a za obranu republiky 
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který by byl propagandisticky účinný, styl, jenž by se líbil a byl našemu čtenáři 

svým národním charakterem blízký, je těžká, i když radostná práce, která potrvá 

dlouhá léta.“149 Během deseti sledovaných ročníků se výrazně změnil v roce 

1967 a v roce 1969. Do roku 1967 byly například titulky psány patkovým 

písmem. Novější provedení používalo pouze písmo bezpatkové. Popisky 

k fotkám byly v původní i nové grafice psány menším písmem a kurzívou.  

Zvýraznění textů a oddělení článků od sebe se však lišilo. Do roku 1967 

byla pro odlišení textu použita červená barva písma, podtržení, červené pozadí 

za textem, rámečky tvořené obyčejnou přímkou, vlnkami, hvězdičkami, tečkami 

či přímo tvořené ze slov. Oddělení jednotlivých článků od sebe použitím 

orámování celého textu bylo velmi časté.  

Název každé rubriky měl své typické grafické ztvárnění, někdy doplněné 

o kresbu (např. Okénko do kultury, Tělovýchova a sport). Pro čtenáře pak bylo 

jednodušší se orientovat a snáze našli požadovanou rubriku, když byla graficky 

zřetelně oddělena od klasických titulků. U některých rubrik, které v novinách 

vydržely déle, se však grafika lehce změnila (například u rubriky Tělovýchova a 

sport došlo během deseti let ke čtyřem změnám v grafice nadpisu).  

Nové úpravy stylu v roce 1967 a pak v roce 1969 takováto grafická 

odlišení a zvýraznění téměř nepoužívaly. Navíc od počátku byly Okresní noviny 

a později Krkonošská pravda tištěny v dvoubarevném provedení - černá a 

červená. V roce 1966 byl ale barevný tisk zdražen, a tak se z úsporných 

opatření v následujícím roce přešlo pouze k černému tisku.150 Do té doby byla 

červená využívána ke zvýraznění titulků (často dvoubarevné), rámečků kolem 

textů či červenému pozadí za černým textem – to bylo ostatně nejvýraznější 

oddělení od zbytku textu. Pro příklad v čísle 21 z 27. května 1961 bylo takové 

grafické oddělení použito u článku s názvem „To jsou oni“, který upozorňoval na 

soukromé hospodáře, kteří neplní své závazky státu a společnosti.151 
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3.6.1 Karel Kratochvíl  

Počáteční léta vydávání Krkonošské pravdy jsou, co se grafické podoby 

týče, spjata s osobností Karla Kratochvíla.152 Ten byl totiž od počátku 

výtvarníkem týdeníku. Východočeský malíř a grafik měl na starost nejen titulní 

stranu týdeníku, grafiku titulku, rubrik, kresby uvnitř novin a další materiály 

vydávané redakcí, mimo jiné i tiskoviny k cyklistickým závodům Velká cena 

Krkonošské pravdy153. Navrhoval nejen plakáty, ale také diplomy a čestná 

uznání za účast na různých seminářích, soutěžích a při jiných příležitostech.    

   Karel Kratochvíl se narodil 4. října 1912 na Bohdašíně u Červeného 

Kostelce. Matka i otec pracovali jako učitelé, v tomto povolání pak pokračovali i 

Kratochvílovi sourozenci. Celá jejich rodina byla umělecky založená a 

podporovala kulturní dění v místě bydliště. On sám začal s malováním už při 

studiích na gymnáziu. Tři roky se věnoval studiu estetiky na Karlově univerzitě. 

Při studiích výtvarného umění ho vedly osobnosti jako např. Jan Klos, Karel 

Beneš, Jindřich Sitte či Miroslav Hégr. V roce 1928 začal pracovat v Grafickém 

uměleckém závodě v Červeném Kostelci, kde působil až do roku 1945. Po 

totálním nasazení na jaře téhož roku a následné službě v československé 

armádě získal místo malíře a grafika v soukromém ateliéru v Červeném 

Kostelci. Následovalo několik změn zaměstnání, až skončil v tiskárně 

v Trutnově. Právě zde se dostal ke spolupráci na tvorbě týdeníku Krkonošská 

pravda. V roce 1963 se jeho působištěm stalo oddělení propagace Okresní 

vodohospodářské správy v Trutnově. V sedmdesátých letech byl vyšetřován 

Státní bezpečnostní službou, protože nesouhlasil s událostmi roku 1968 a 

komunistickým režimem vůbec. Dokonce byl za hanobení národa, rasy a 

přesvědčení odsouzen na pět měsíců k odnětí svobody.154 

Karel Kratochvíl se za svůj život dvakrát oženil. Z prvního manželství měl 

dceru Evu, druhé zůstalo bezdětné. Už v době, kdy tvořil pro Krkonošskou 

pravdu, se přestěhoval za svou druhou manželkou do Radvanic, kde setrval do 
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 NĚMEČEK, Jiří. Karel Kratochvíl - malíř a grafik. In: HORÁK, Václav a Vlastimil MÁLEK. Krkonoše - 
Podkrkonoší 20. 1. vyd. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 2012, s. 345-351. 
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 V přílohách č. 11 a 12 je první číslo Zpravodaje redakční rad Krkonošské pravdy, první číslo Živých 
novin nebo plakát a čestná uznání k cyklistickým závodům.  
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 NĚMEČEK, Jiří. Karel Kratochvíl - malíř a grafik. In: HORÁK, Václav a Vlastimil MÁLEK. Krkonoše - 
Podkrkonoší 20. 1. vyd. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 2012, s. 345-351.  
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konce svého života. Zemřel v roce 1998 v Hospici sv. Anežky v Červeném 

Kostelci. Jeho hrob lze nalézt v nedaleké Úpici, kde byl dle svého přání 

pochován. 

Osobnost Karla Kratochvíla je spjata s grafickou, malířskou, divadelní ale 

i pedagogickou činností. Ilustroval knihy, restauroval starý nábytek 155, 

navrhoval scény a vyráběl divadelní kulisy pro amatérské spolky z okolních 

obcí, tvořil plakáty, diplomy i pohlednice. Co se malování týče, nejčastěji 

zachycoval krajinu, ke které měl osobní vztah. Miloval také lidovou tvorbu. 

Kratochvílova činnost byla tedy značně rozmanitá. Stal se tak velmi důležitou 

osobností výtvarného umění východních Čech. Dodnes se na jeho počest 

konají výstavy156. Velmi rád se zapojoval do kulturního života ve svém okolí, 

v čemž si velmi rozuměl se svou druhou ženou. V Radvanicích společně vedli 

divadelní soubor.157 

    

3.7 Analýza vybraného vzorku 

K charakterizování prvních deseti ročníků Krkonošské pravdy byl použit 

náhodně vybraný vzorek. K rozboru posloužila vždy poslední dvě čísla z měsíce 

května a poslední dvě čísla z měsíce září. Zářijová čísla byla vybrána 

s přihlédnutím k významnému mediálnímu svátku – Dni tisku. Ten se od roku 

1950 slavil 21. září na počest 30. výročí vydání prvního čísla Rudého práva. Od 

roku 1963 se pak se oslavy rozšířily i na další média a stal se z něho Den tisku, 

rozhlasu a televize.158  
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 Jeho chalupa v Radvanicích byla díky jeho péči a restaurování zapsána do státního seznamu památek. 
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 Zatím poslední připravilo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově v roce 2012 k příležitosti 100. narozenin K. 
Kratochvíla. 
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 NĚMEČEK, Jiří. Karel Kratochvíl - malíř a grafik. In: HORÁK, Václav a Vlastimil MÁLEK. Krkonoše - 
Podkrkonoší 20. 1. vyd. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 2012, s. 345-351.  
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Den tisku se v českých zemích slaví od roku 1947, kdy byl schválen výborem SČN na 8. září. Původním 
smyslem bylo uctít památku popravených a umučených novinářů za 2. sv. války. 8. září byl totiž 
popraven Julius Fučík. Podle sovětského vzoru však byl svátek v roce 1950 přesunut na 21. září, aby 
stejně jako v SSSR připadl vybraný den na výročí vydání ústředního stranického deníku komunistů – 
v SSSR deníku Práce, v Československu Rudého práva. KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním 
děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. 1. vyd. Praha: Academia, 2012. Šťastné zítřky, s. 
241.  
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Z každého ročníku byla k analýze vybrána čtyři čísla. Pro charakteristiku 

deseti let vydávání Krkonošské pravdy bylo tedy použito celkem čtyřicet čísel. 

Zvlášť jsou analyzovány titulní strany, nejčastější témata na nich otištěná i jejich 

grafické zpracování. Na titulních stranách bylo totiž složení článků tematicky 

nejrůznorodější. Kromě textů budou dále rozebrány fotografie, které byly na 

titulních stranách novin otištěny, jejich měnící se počet a obsah v průběhu 

vycházení. Dále budou zvlášť popsány jednotlivé rubriky, které se během deseti 

let v týdeníku objevily. Následně se práce zaměří na významné události, které 

týdeník reflektoval. Nakonec bude poukázáno na speciální čísla, která během 

sledovaného období vyšla.   

     

3.7.1 Titulní strany 

Pomocí kvantitativní obsahové analýzy bylo zjištěno, kolik článků 

průměrně titulní strana obsahovala a jaká témata byla nejčastější. Následně ke 

kvalitativní obsahové analýze titulních stran bylo vytvořeno šest tematických 

skupin, do kterých byly jednotlivé články tříděny. Příspěvky byly podle 

tematického zaměření rozděleny do skupin Politika, Zemědělství, Průmysl, 

Kultura, Sport a Ostatní – do této byly řazeny příspěvky, které se nepojily ani 

k jednomu z předchozích témat (například zpráva o nových jízdních řádech159 

nebo o nedostatku doktorů v trutnovské nemocnici160).  

Ze čtyřiceti zkoumaných titulních stran Krkonošské pravdy, se žádná 

nijak výrazně nelišila od dané struktury. Od prvního čísla týdeníku po rok 1969 

si titulní strana zachovala téměř stejnou podobu. Jediný větší rozdíl nastal 

v roce 1969, kdy se celkově pozměnila grafická úprava novin.  

V levém horním rohu se nachází název týdeníku a pod ním je uveden 

podtitul, datum vydání, číslo a ročník. V některých číslech se pozice titulku 

novin měnila, ale vždy byla v horní části stránky. Nadpis je proveden nejprve 

celý v červené barvě. Od roku 1962 je slovo ,,Krkonošská“ v černé barvě a 

slovo ,,pravda“ zůstalo v červeném provedení. V roce 1966 nastala změna 
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 Nové jízdní řády. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1964, roč. 5., č. 22, s. 1. 
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 Bude úbytek lékařů v trutnovské nemocnici pokračovat?. Krkonošská pravda: Týdeník trutnovského 
okresu. 1968, roč. 9., č. 22, s. 1. 
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v tisku novin. Celé číslo neobsahovalo jinou barvu než černou. Závratnější 

změna se titulní strany dotkla v roce 1969, kdy noviny prodělaly kompletní 

grafickou změnu161.     

Titulní strany čtyřiceti vybraných čísel ze sledovaného období 

obsahovaly celkem 332 článků. Průměrně tedy na jedné titulní straně bylo 

otištěno 8,3 článků. Po jejich rozdělení do patřičné skupiny dle tématu bylo 

spočteno, že 35,5% z nich tvořily příspěvky ze skupiny Politika, 28% patřilo do 

Zemědělství, 11,4% do Průmyslu, 6,3% do Kultury, 4,8% informovalo o sportu a 

13,8% se řadilo do skupiny Ostatní.  

Nejvíce politicky zaměřených článků se na titulních stranách vybraných 

čísel objevilo v letech 1966 a 1968, kdy jich bylo otištěno celkem 18. Takto 

vysoký počet souvisí s politickou situací ve státě, především v roce 1968 se 

vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Tehdy titulní strany zářijových čísel 

obsahovaly především politické články162. Naopak nejméně příspěvků 

s tématem politiky se objevilo v roce 1961, kdy na titulních stranách čtyř čísel 

bylo pouze 5 takových článků. Běžné politické příspěvky pojednávaly například 

o kandidátech do ONV163, výsledcích zasedání OV KSČ164, měsíci přátelství 

mezi ČSSR a SSSR165 nebo o státním vyznamenání úspěšných pracovníků166.  

Téma zemědělství bylo nejvíce obsaženo na titulních stranách v roce 

1963. Na čtyřech předních stranách bylo otištěno celkem 14 článků z oblasti 

zemědělství. Nejméně pak v roce 1968, kdy to byly pouhé dva články. 

Příkladem takových článků je text o zasetých plodinách167, nízké dojivosti 

krav168, nedostatku vajec169 či nedostatku mladých pracovníků v JZD170.  
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 V přílohách č. 6 a 7 lze porovnat původní verzi titulní strany z roku 1961 s novou z roku 1969. 
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 Titulní stranu 39. čísla 9. ročníku plnilo šest politicky zaměřených článků z celkových sedmi. 
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 KLÍNGOVÁ, Anna; FEJK, Josef. Před volbami na Královédvorsku. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a 
ONV v Trutnově. 1960, roč. 1., č. 8, s 1. 
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 Zasedal OV KSČ. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1960, roč. 14., č. 25, s 1. 
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 HUNEŠ, Vilka. Měsíc přátelství. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1962, roč. 3., č. 
38, s 1. 
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 Vysoká uznání předním pracovníkům. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1963, roč. 
4., č. 20, s 1. 
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 HLAVÁČEK, Josef. Rozhoduje se o kvalitě i výnosech. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v 
Trutnově. 1963, roč. 4., č. 21, s 1. 
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 Ve Slemeně už 1000 litrů denně. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1964, roč. 5., č. 
22, s 1. 
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Z oblasti průmyslu se na titulní strany nejvíce dostaly příspěvky v roce 

1965, kdy lze nalézt v daném vzorku celkem 8 takových článků. Nejméně, a to 

vždy po jednom, byl průmysl na titulních stranách v letech 1960, 1964 a 1969. 

Pro příklad lze uvést články o stavu podniku Strojtex před třetí pětiletkou171, 

činnosti papírny v obci Čisté172 nebo novém stroji v Miletě173.     

Kultura se na titulních stranách objevila jen zřídka, a to v případě velmi 

důležité události. Kultuře totiž byla uvnitř novin věnována vlastní rubrika. 

V největším množství se na titulní stranu dostala v letech 1964 a 1967. Ve 

vybraných číslech let 1960, 1962 a 1966 se o kultuře na titulních stranách 

nepsalo vůbec. Pokud ano, tak například o kulturním večeru ve Rtyni 

v Podkrkonoší174, představení ochotníků v Bílé Třemešné175 nebo soutěži 

dechových hudeb176.    

Ze sportovního dění v okrese bylo nejvíc článků otištěno na titulní straně 

v roce 1964. Stejně jako kultura, i sport měl v každém čísle týdeníku svou 

vlastní rubriku, proto se na titulní stranu dostal jen výjimečně. Jako příklad lze 

uvést cyklistický závod o Velkou cenu Krkonošské pravdy177, průjezd Závodu 

míru trutnovským okresem178 nebo turistický pochod Krkonošemi179. V číslech z 

roku 1968 se na titulní straně neobjevila dokonce žádná sportovní zpráva.  

Zbytek článků byl zařazen do skupiny Ostatní. Nejvíce jich na titulních 

stránkách bylo v roce 1964, a to v počtu 8. Nejméně pak v roce 1968, kdy na 
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BUREŠ, Ladislav. Kde vázne nákup vajec. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1963, 
roč. 4., č. 21, s 1. 
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 JARKOVSKÝ, Jaroslav. Pamatují na mladé členy v JZD. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v 
Trutnově. 1962, roč. 3., č. 21, s 1. 
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 KOBLIŽEK, Antonín. Vstupujeme do posledního čtvrtletí. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v 
Trutnově. 1960, roč. 1., č. 26, s 1. 
172

 ŠILHAN, Miroslav. Kde kolektivní smlouva není jen popsaným papírem. Krkonošská pravda: Orgán OV 
KSČ a ONV v Trutnově. 1961, roč. 2., č. 21, s 1. 
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 V závodě Mileta 09. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1965, roč. 6., č. 39, s 1. 
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 ŠIKULA, Jan. Večer, na jaký se vzpomíná. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1960, 
roč. 1., č. 20, s 1. 
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 HLAVATÝ, Vladimír. Probuzené divadlo. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1965, 
roč. 6., č. 20, s 1. 
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 Celostátní soutěž dechových hudeb. Krkonošská pravda: Týdeník trutnovského okresu. 1969, roč. 10., 
č. 21, s 1. 
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 450 přihlášených. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1964, roč. 5., č. 38, s 1. 
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 Zdravíme účastníky Závodu míru W-B-P. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1964, 
roč. 5., č. 21, s 1. 
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 Krkonošská pravda: Týdeník trutnovského okresu. 1969, roč. 10., č. 22, s 1. 
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čtyřech vybraných titulních stranách byla taková zpráva pouze jedna. Jako 

příklad zpráv zařazených do této skupiny lze uvést články o péči o děti180 nebo 

statistice požárů181.  

Během deseti sledovaných let vydávání novin byly zaznamenány pokusy 

o zavedení pravidelných rubrik na titulní straně, ovšem žádná nezůstala dlouho. 

Příkladem je Týden v našem okrese182, Lidé kolem nás183, Mládežnický koutek 

nebo Zajímavosti ve zkratce. Pravidelné rubriky šlo nalézt především uvnitř 

novin na dalších stranách. 

V 39. čísle Krkonošské pravdy z 24. září 1964 se v hlavičce titulní strany 

objevila rubrika s názvem Dnes v listě. Šlo o přehled témat a zpráv, o kterých 

se v daném čísle píše. Pro čtenáře praktická pomůcka, díky které se mohl 

orientovat, co si v daném čísle může přečíst. Tento infobox však už v žádném 

dalším zkoumaném čísle nebyl nalezen.   

Co se obrazové náplně titulních stran týče, na čtyřiceti analyzovaných 

stranách byl text doprovázen 134 fotografiemi. Průměrně tedy byly na každé 

straně čtyři fotografie. Nejvíce jich bylo zaznamenáno ve 20. čísle z roku 1963, 

a to jedenáct. Důvodem však byl článek o propůjčení vyznamenání 

pracovníkům za zásluhy.184 Text byl doplněn o deset portrétních fotografií 

vyznamenaných pracovníků.  Nejméně fotografií se objevilo na titulní straně 38. 

a 39. čísla z roku 1969. Vždy pouze jedna fotografie. Fotografie pořizovali jak 

redaktoři, tak dopisovatelé i čtenáři, kteří je posílali do redakce.  

Ve 101 případech, což činí přes 75% z celkového počtu, šlo o fotografie 

zachycující osobu, ať už úspěšného sportovce, kandidáta do voleb či vzornou 

dělnici. Ve 33 případech, neboli necelých 25% z celkového počtu, zachycovaly 

fotografie neživé věci nebo proces, například tkaní látky, nový zemědělský stroj 

či opravenou budovu.  
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 Aby děti nestrádaly. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1966, roč. 7., č. 21, s 1.  
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 VALNOHA, Josef. Od počátku roku již 39 požárů. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 
1962, roč. 3., č. 20, s 1.  
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 Rubrika Týden v našem okrese se v novinách vyskytla několikrát napříč deseti sledovanými ročníky, a 
to například ve 21. a 39. čísle v roce 1962, v 39. čísle v roce 1964 a 39. čísle z roku 1967. 
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 Rubrika Lidé kolem nás, která pojednávala  zajímavých osobnostech žijících v okrese Trutnov, pak byla 
přemístěna a několikrát otištěna uvnitř novin. 
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 Vysoká uznání předním pracovníkům. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1963, roč. 
4., č. 20, s 1. 
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Ve většině případů byly fotografie malého rozměru (např. 4,5 cm x 6 cm). 

Nikdy svou velikostí titulní straně nedominovaly. Nejvýraznější provedení titulní 

strany vyšlo 28. září 1967 v čísle 39 a 19. září 1968 v čísle 38, tehdy fotografie 

zabraly polovinu strany. V ostatních číslech převažoval výrazně text nad 

obrazovou přílohou ve velikosti zabraného místa.  

Z obsahového složení článků na titulní straně vyplývá jedna z funkcí 

Krkonošské pravdy, a to služba stranickému vedení okresu. Největší počet 

tvořily příspěvky s regionální i neregionální politickou tematikou. Noviny byly 

platformou strany, která zde uveřejňovala části výzev a usnesení ústředního i 

okresního výboru KSČ či výsledky jednání. Propagovala zde svou ideologii, 

demonstrovala sílu, rozhodnost a vize budoucnosti.185 Lidem Krkonošská 

pravda popisovala ideály občana socialistického státu a naopak jej zastrašovala 

negativními příklady (viz 3.2 Předpoklady pro vznik a funkce). Dále poukazovala 

na úspěchy komunistické společnosti, a to jak ve světě, tak v československém 

státě, a především v trutnovském okrese. 

 

3.7.2 Rubriky a seriály 

Uvnitř novin na stranách 2-4 se za prvních deset let vydávání objevily 

desítky rubrik, několik podrubrik a také seriálů. Některé se udržely jen krátce, 

jiné reagovaly na určitou událost, a proto jejich trvání bylo předem omezeno, 

některé během doby změnily název a jiné se objevovaly nepravidelně napříč 

delším časovým úsekem.  

Jednotlivé rubriky lze pro lepší orientaci roztřídit podle tematického 

zaměření do skupin Kultura, Sport, Reakce čtenářů a odpovědi, Negativní 

elementy ve společnosti, Historie, Pro volnou chvíli, Inzerce a Výjimečné.  
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 Na titulní straně se vyskytovaly titulky jako například „V Žacléři se blýská na časy“ Krkonošská pravda: 
Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1964, roč. 5., č. 22, s 1., „Kontrola - nedílná součást řízení“ Krkonošská 
pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1964, roč. 5., č. 22, s 1., „Realizační směrnici naplníme činy“ 
Krkonošská pravda: Týdeník trutnovského okresu. 1969, roč. 10., č. 39, s 1. 
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3.7.2.1 Kultura 

Kulturní rubrika se v Krkonošské pravdě nacházela už v prvním 

analyzovaném čísle186. Nejprve se nazývala Okénko do kultury a patřil jí prostor 

na poslední straně novin. Pravidelně do ní kromě dopisovatelů psal i vedoucí 

redaktor Cyril Smolík. Byly zde zprávy například o konaných výstavách187, 

činnosti knihoven, besedách, úspěších na tanečních soutěžích, kritiky 

divadelních her188 a informace o kulturním životě i v těch nejmenších obcích 

okresu. Tato rubrika však už v podzimních číslech prvního ročníku nebyla. 

V dalších číslech se nacházely jen jednotlivé zprávy s kulturní tematikou.     

Znovu se pravidelná rubrika věnovaná kultuře objevila až v číslech z roku 

1963, kdy se nazývala Kultura-osvěta. Nacházela se na třetí straně novin. 

Kromě zpráv typu, které byly v Okénku do kultury, obsahovala navíc podrubriku 

Zrnka z kultury, což byly velmi krátké informativní zprávy o již konaných nebo 

připravovaných kulturních akcích. Naposledy se název Kultura-osvěta 

v novinách objevil v 38. čísle z 21. září 1963. V jarním čísle z 28. května 1964 

už byl název změněn na Kultura, kdy měl i jiné grafické zpracování než 

předchozí název. Obsahově se však rubrika nelišila. Kultura i s její podrubrikou 

Zrnka z kultury však nebyla pravidelná. V některých číslech se objevila jen 

jedna z nich nebo dokonce ani jedna. Takto byly články s kulturní tematikou do 

rubriky zařazovány až do konce roku 1966. Od následujícího roku až do konce 

sledovaného období se již samotná rubrika věnovaná kultuře neobjevila. 

 

3.7.2.2 Sport   

Zprávy o sportovním dění v okrese jsou jedna z věcí, kterými se nové 

okresní noviny od vesnických novin lišily. Toto periodikum konečně přinášelo i 

sportovní zpravodajství z regionu. Díky tomu se otevřelo více potencionálním 

čtenářům, kterým do té doby regionální sportovní zpravodajství v novinách 

chybělo.  
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 Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1960, roč. 1., č. 8. 
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 BERGER, Jiří. Výstavní síň v Úpici. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1960, roč. 1., 
č. 9, s. 4. 
188

 SMOLÍK, Cyril. Divadelní hra místního autora. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 
1960, roč. 1., č. 8, s 4. 
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Sportovní tematika je v Krkonošské pravdě poprvé zařazena do rubriky 

v 9. čísle z 28. května 1960. Nazývala se Tělovýchova a sport. Pod tímto 

názvem ji v týdeníku lze nalézt až do konce roku 1966 na poslední straně novin. 

V následujícím roce byla přejmenována pouze na Sport.  

Z počátku měla Krkonošská pravda se sportovní rubrikou problémy, což 

uvedl i vedoucí redaktor Cyril Smolík v prvním čísle Zpravodaje redakční rady 

Krkonošské pravdy: „Vázne sportovní zpravodajství. Jako by o ně nebyl zájem. 

S nápravou musí pomoci příslušné OV ČST.“189 S postupem času ale lze 

zaznamenat, že se sportovní rubrika značně rozrostla. Ještě v čísle 25 z roku 

1960 jí byla věnována jen čtvrtina poslední strany, v čísle 20 z roku 1965 to už 

byly více než dvě třetiny strany.  

V prvním roce řídil Tělovýchovu a sport Stanislav Novotný a poté Jiří 

Filípek190. V následujícím ročníku nebylo uváděno, kdo rubriku vede. Od roku 

1962 do konce následujícího roku byl pod názvem rubriky uveden Jiří 

Hradecký. Poté až do konce sledovaného období nebyl řídící rubriky uveden. 

Stejně jako kulturní rubrika i sportovní obsahovala nepravidelné 

podrubriky. V jarních číslech z roku 1961 se objevuje Krátce z okresu, později 

jen Krátce a poté Sportem ve zkratce. Naposledy je zaznamenána v čísle 21 

z roku 1967. Šlo o krátké, dvě až tři věty dlouhé informace například o 

výsledcích utkání nebo výběru reprezentantů okresu na soutěže či jiných 

úspěších sportovců z trutnovského okresu.  

V číslech z jara 1964 patří pod Sport a Tělovýchovu podrubrika Kopaná, 

která shrnovala výsledky zápasů okresního přeboru a jednotlivých tříd 

konaných v uplynulém týdnu. Tato podrubrika se od roku 1964 nazývala 

Kopaná v tabulkách, od roku 1966 Kopaná v okrese a v posledním sledovaném 

roce Tabulky v Kopané. Celkově fotbalu se rubrika sport věnovala nejvíce. Byl 

to nejvíce hraný sport v okrese. Výjimkou byla čísla z druhé poloviny září, 

kterým dominoval cyklistický závod. 
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SMOLÍK, Cyril. Zpravodaj redakční rady Krkonošské pravdy. Trutnov: Redakce okresních novin 
Trutnovska, 1960, roč. 1., č. 1. 
190

 Bližší informace o redaktorech S. Novotném a J. Filípkovi se nepodařilo nalézt. 
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Další podrubrika ve Sportu a Tělovýchově se nazývala Trutnovským 

sportem. V novinách ji můžeme nalézt v jarních i podzimních číslech z roku 

1965. Byly v ní shrnuty nejdůležitější informace o sportu přímo z okresního 

města.    

    

3.7.2.3 Reakce čtenářů a odpovědi 

Důležitou rolí ve fungování novin byla komunikace se čtenáři. Ti totiž na 

dění ve svém okolí velmi často reagovali a chtěli se o informace podělit 

s dalšími čtenáři. Krkonošská pravda jim prostor pro jejich dopisy a názory 

poskytovala téměř pravidelně. Rubrika, kam psali krátké zprávy o dvou až třech 

větách, se od začátku nazývala Dopisy čtenářů a po roce vydávání byla 

přejmenována na Čtenáři nám píší. Neměla své pravidelné umístění, nejčastěji 

se však nacházela na straně 2. V roce 1962 došlo k jejímu přejmenování zpět 

na Dopisy čtenářů. Naposledy byla v novinách nalezena v jarních číslech z roku 

1968. Podzimní čísla tohoto roku a všechna další ji už neobsahovala191.  

Ne vždy však čtenáři přispívali pozitivními ohlasy. Velmi častá byla kritika 

činů jiných obyvatel okresu nebo některých podniků. Proto vznikla rubrika 

Čtenáři kritizují, ve které byly takto negativní příspěvky uveřejňovány. Ve 

druhém ročníku Krkonošské pravdy byla přejmenována na Ohlas kritiky a o 

další dva roky později na Okénko kritiky - Ruku na srdce. Šlo o velmi 

nepravidelnou rubriku. Lidé kritizovali například kvalitu chleba, který je prodáván 

v Horním Maršově,192 nebo špatnou organizaci Dne horníků v Malých 

Svatoňovicích193.  

Ovšem pokud byl někdo kritizován, Krkonošská pravda mu poskytla 

prostor kritiku zvrátit nebo vysvětlit své činy, za které byl haněn. Tato rubrika se 

nejprve nazývala Odpovídáme na kritiku, později Ohlasy na kritiku a poté 
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 V čísle 38 z roku 1968 byl otištěn soubor dopisů pod společným názvem Dopisy pro nás. Nešlo však o 
rubriku, ale o dopisy určené redakci jako poděkování za mimořádné informování během srpnových 
událostí.  
192

 Stížnosti se opakují a náprava nikde. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1963, roč. 
4., č. 20, s 3. 
193

 Jak hornický závodní klub v Malých Svatoňovicích žertuje s dětmi. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ 
a ONV v Trutnově. 1960, roč. 1., č. 26, s. 4. 
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Odpovědi na kritiku. Například v čísle 20 z 19. května 1962 se řidič, v dřívějším 

článku kritizovaný za vulgární chování k cestujícím, omlouvá a vysvětluje, za 

jakých okolností musel nevhodná slova použít 194.  

 

3.7.2.4 Negativní elementy ve společnosti 

Okresní noviny sloužily vládnoucí moci také tím, že poukazovaly na 

negativní elementy ve společnosti, které škodí vývoji socialismu. Některé 

uveřejňované informace však měly také chránit obyvatele a informovat je o 

možném nebezpečí či působit preventivně.  

Od roku 1964 byla v Krkonošské pravdě rubrika Hovoří bezpečnost. O tři 

roky později byla přejmenována na Zapsáno v černé kronice a od roku 1969 

nesla název Černá kronika. Z počátku byla rubrika nepravidelná, ale od roku 

1966 byla nalezena ve všech číslech. Její umístění v novinách patřilo převážně 

na druhou, výjimečně na třetí stranu. Tuto rubriku tvořily krátké zprávy o 

krádežích, vloupáních, požárech, otravě dobytka, autonehodách, napadeních a 

dalších případech, které vyšetřovala Veřejná bezpečnost. Jako příklad lze uvést 

zprávu o muži, který ukradl dřevo v lese pro svou vlastní potřebu195. V těchto 

zprávách vůbec nebyl brát ohled na anonymitu. Běžně byla uváděna jména 

pachatelů (celé křestní jméno a iniciála příjmení) i obec, ve které žili.  

O negativních elementech ve společnosti pojednával také seriál 

Soudnička. Jejím autorem byl vedoucí redaktor Vladimír Junek. Formou 

vyprávění psal příběhy lidí, kteří skončili na trestné lavici okresního soudu 

v Trutnově. Vyprávění v odlehčeném duchu vždy dospělo k závěru 

s ponaučením pro čtenáře. Pro příklad lze uvést příběh notorického alkoholika, 

který se choval vulgárně a neslušně k lidem, a pod vlivem alkoholu je okrádal a 

jednou dokonce napadl strážníka. Za své chování skončil několikrát ve 

vězení.196 
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 O muži, jakých je málo. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1962, roč. 3., č. 20, s. 4. 
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 Krádež místo samovýroby. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1964, roč. 5., č. 39, s. 
2. 
196

 Když padne na Špačka světobol. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1966, roč. 7., č. 
20, s. 2. 



61 
 

3.7.2.5 Historie 

Krkonošská pravda měla kromě jiných funkcí i úlohu vzdělávací. Jedním 

ze způsobů, jak ji plnit, bylo seznamování čtenářů s historií měst, okresu, státu 

a strany. Pojetí historie a její výklad však podléhaly propagandě a ideologii 

vládnoucí KSČ.  

Na podzim roku 1963 byla na straně č. 3 zaznamenána rubrika 

Vlastivědná kapitolka. V čísle 38 z 21. září pojednávala o významných místech 

ve městě Trutnov. Článek Jaroslava Procházky nesl název „Kde Trut zahubil 

saň lítou…“197.  

Na jaře 1966 se k příležitosti výročí vzniku Komunistické strany 

Československa v novinách objevil seriál 45 let KSČ. Historik Jaroslav Metelka 

čtenáře seznamoval s historií komunistické strany v trutnovském okrese. 

V každém čísle bylo rozsáhlé povídání o revolučních myšlenkách krkonošských 

dělníků české i německé národnosti, politické situaci ve 20. letech 20. století a 

počátcích založení komunistické strany na Trutnovsku.  

V jarních číslech z roku 1967 se objevil seriál s názvem Krvavý protektor. 

Řídil ji opět Jaroslav Metelka. Popisoval zde významné události, ke kterým 

došlo na Trutnovsku v době protektorátu Čechy a Morava. Například v čísle 20 

z 18. května 1967 pokračuje příběh z předchozího čísla o výsadku parašutistů 

skupiny Silver A a osudech vojáků198.  

V roce 1967 se v jarních číslech mohli čtenáři vydat také na zajímavá 

místa okresu, a to ve vlastivědně-historické rubrice Za památnými a 

významnými místy Trutnovska.  

Další seriál, který psal historik Jaroslav Metelka, se nacházel v novinách 

z podzimu 1967. Byl psán na počest výročí říjnových událostí v Rusku. Šlo o 

seriál na pokračování. Pojednával o dopadech revoluce v trutnovském okrese, 

o stávkách dělníků a počátcích komunistické strany ve zdejším regionu. Tento 

                                                           
197

 PROCHÁZKA, Jaroslav. Kde Trut zahubil saň lítou... Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v 
Trutnově. 1963, 4., č. 38. 
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 METELKA, Jaroslav. Boj začíná. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1967, 8., č. 20. 
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seriál s historickou tematikou nesl název Ohlas Října v Krkonoších. Byl dělen 

na kapitoly, například první se nazývala Proti hladu a válce.  

Podobným seriálem s historickou tematikou byla plněna druhá strana 

týdeníku v podzimních číslech z roku 1969. Tehdy se Jaroslav Metelka zaměřil 

na události podzimu 1938, kdy došlo k podepsání Mnichovské dohody. Seriál 

nese název Osudný podzim.  

 

3.7.2.6 Pro volnou chvíli  

V Krkonošské pravdě lze také nalézt takové rubriky či seriály, které svým 

zaměřením organizovaly volný čas. Čtenáři poskytly zaplnění volného času a 

lze je považovat za zábavní prvek v novinách. Například v podzimních číslech 

z roku 1963 si bylo možné přečíst Poudačky na přání. Jejich autorem byla 

Amálie Kutinová. Šlo o kratší zábavné nebo naučné příběhy. Text byl navíc 

psán v podkrkonošském nářečí.     

Od roku 1967 do roku 1969 se na straně č. 3 nepravidelně objevoval 

seriál Život píše detektivky. Jeho autorem byl Jan Kopecký. Psal v něm o 

kriminálních případech, ke kterým v okrese došlo, a práci Veřejné bezpečnosti, 

která je zde chválena. Byl to další ze způsobů vydavatelů novin, jak poukázat 

na negativní živly ve společnosti, které škodí v budování socialismu a lepší 

budoucnosti. Kromě zábavné funkce plnil tento seriál také funkci propagační. 

Pro vyplnění volných chvil také sloužila křížovka, jeden z moderních 

prvků Krkonošské pravdy.199 V čísle 20 z 18. května 1967 píše redakce o 

dotazech čtenářů, kteří se ptali, kdy noviny zavedou pravidelnou rubriku 

s křížovkou?200 Žádostem čtenářů bylo vyhověno, a proto už v podzimních 

číslech 8. ročníku bylo možné najít křížovku nebo rébusy k rozluštění pod 

názvem Naše křížovka.201 V analyzovaných číslech dalších ročníků však 

křížovka už nebyla.  
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 Křížovky se v tisku objevovaly už před válkou, ale v regionálním tisku jen velmi zřídka.  
200

 Křížovkáři pozor!. Krkonošská pravda: Týdeník trutnovského okresu. 1967, roč. 8., č. 20, s. 4. 
201

 NOVÁKOVÁ, J. Naše křížovka. Krkonošská pravda: Týdeník trutnovského okresu. 1967, roč. 8., č. 38, s. 
4. 
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3.7.2.7 Inzerce   

Okresní noviny byly ideální formou pro zveřejňování inzerátů. Obyvatelé 

okresu si mezi sebou mohli veřejně vyměňovat nabídky, dotazy nebo dokonce i 

poděkování. Lze to považovat jako jakousi službu čtenářům. Proto už od 

prvního sledovaného čísla obsahovala Krkonošská pravda rubriku Nabídky-

oznámení-poděkování. Z počátku byla nepravidelná, ale po přejmenování na 

Malý oznamovatel v roce 1963 byla otištěna v každém čísle až do konce 

vybraného období v roce 1969. Její umístění převážně patřilo na poslední 

stranu společně se sportovní rubrikou. V některých číslech byla však otištěna 

na třetí straně novin. 

Ze začátku se inzertní rubrika skládala z malého počtu příspěvků v řádu 

jednotek. Počet nepřesáhl číslo deset. Od roku 1963 je ale možné sledovat, jak 

příspěvky přibývaly a inzerce v novinách zabírala čím dál více prostoru. V roce 

1965 lze inzertní příspěvky nalézt hned na dvou stranách, což se 

v následujících ročnících vyskytlo několikrát. V roce 1967 dokonce vedoucí 

redaktor v Návrhu na opatření v souvislosti s podáním nové přihlášky 

k registraci listu z finančních důvodů navrhl zvětšit inzertní plochu o 50% a 

navýšit cenu inzerce z 3 Kčs za 1 cm2 na 4 Kčs.202  

Svá oznámení či nabídky zde uveřejňovaly jak jednotlivé soukromé 

osoby, tak podniky, družstva a státní instituce. Lidé například nabízeli svůj byt 

k výměně, dům na prodej nebo nepoužívané věci k prodeji. Zároveň sem psali, 

co potřebují a shánějí ke koupi. Kromě nabídek sloužila tato rubrika 

k uveřejňování poděkování a přání. Například v čísle z 23. září 1961 bylo 

uvedeno blahopřání manželům Huntířovým k jejich zlaté svatbě203. Další příklad 

je z čísla ze 17. září 1964, kde rodina zesnulé ženy děkovala všem, kteří se 

zúčastnili pohřbu204. Poděkování za účast na pohřbu nebo za služby doktorů a 

sestřiček v nemocnicích byly častými příspěvky v Malém oznamovateli. 
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 SOkA Trutnov. Fond ONV Trutnov. Krkonošská pravda – přihláška k registraci. Kt. č. 750. Příloha: 
JUNEK. Vladimír. Návrh na opatření. 1967.  
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 Mnoho zdraví a spokojenosti. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1961, roč. 2., č. 
38, s. 4. 
204

 Poděkování. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1964, roč. 5., č. 38, s. 3. 
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Továrny a JZD z celého okresu zde velmi často uveřejňovaly nabídky na 

pracovní pozice. Vedle toho také představovaly své produkty a nabízely je 

čtenářům. Příkladem může být inzerát závodu Dřevotvar z Hostinného, kde byly 

vyjmenovány produkty, které ve zdejším závodu vyrábějí, jako například 

ložnice, kuchyně, křesla, gauče a tak dále205.  

Kromě výrobních podniků zde byly příspěvky i úřadů státní správy a jiné 

instituce. Například Ústřední úřad hledal správce rekreační chaty 

v Krkonoších206 nebo Městský národní výbor v Hostinném v inzertní rubrice 

vyhlásil výsledky tomboly207.   

Rubrika Nabídky-oznámení-poděkování, později tedy Malý oznamovatel, 

se vyjímaly jedním prvkem, a to grafikou. V některých číslech byl text doplněn o 

kresby nabízených výrobků a služeb, jako například kresba gauče k nabídce 

čalounických služeb208, logo restaurace Zoologické zahrady se lvem nebo 

malované modelky jako reklama na Dům oděvů Krakonoš v Trutnově209. 

Ukázky viz příloha č. 8. 

 

3.7.2.8 Výjimečné 

V některých číslech Krkonošské pravdy lze nalézt rubriky a seriály, které 

se vázaly k mimořádné události. Jako ukázku lze uvést rubriku Hovoříme 

k volbám, která se v novinách nacházela v jarních číslech z roku 1960. 12. 

června 1960 se konaly volby do Národního shromáždění, Slovenské národní 

rady a národních výborů všech stupňů.210 Lze se zde dočíst o předvolebních 

přípravách a agitaci v jednotlivých obcích. Svými názory, prohlášeními a 

informacemi o schůzích a besedách sem přispěli lidé z celého okresu. 

Jednotlivé články informovaly, jak se k volbám stavějí různé skupiny 

společnosti, jako například pionýři, učitelé, pracovníci Tesly apod.  Tato rubrika 
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měla i svou grafickou úpravu, a to červený rámeček kolem dokola celého textu 

sestavený ze slov Hovoříme k volbám.  

    

3.7.3 Významné události a jejich odraz v Krkonošské pravdě 

V letech 1960-1969 došlo k řadě významných událostí, o kterých se na 

stránkách Krkonošské pravdy psalo. Některé byly důležité na okresní úrovni, 

jiné svým významem zasahovaly do zájmů celé republiky či dokonce 

Sovětského svazu. Přestože Krkonošská pravda byla okresními novinami, 

důležitost daných událostí se promítla i do tohoto regionálního týdeníku, 

konkrétně do čísel z vybraného vzorku.  

V červenci 1960 byla přijata nová ústava Československé socialistické 

republiky. Politici ji však připravovali už v dubnu daného roku. Její přípravy 

neunikly ani redakci Krkonošské pravdy a obyvatelům trutnovského okresu. 

V květnových číslech z roku 1960 se na titulní straně objevily články pod 

názvem „Studujeme návrh socialistické ústavy“211. V čísle 8 se k nové ústavě 

vyjádřili například pracovníci Dolu Zdeňka Nejedlého ve Rtyni v Podkrkonoší 

nebo sekretariát OV ČSM v Trutnově a další zástupci různých institucí. Buď 

s ústavou naprosto souhlasili, nebo navrhli jen drobné změny ve znění. O týden 

později se text „Práva občanů – dnes a dříve“212 vztahoval k článku 20 ústavy. 

V textu byly popsány cíle v návrhu ústavy a poté pro porovnání následovaly 

informace o propouštění horníků na Malosvatoňovicku. Cílem článku bylo 

poukázat na těžké časy minulosti a lepší budoucnost díky socialismu, který měl 

být nově ukotven i v ústavě.      

Další významnou událostí z jara 1960, kterou týdeník reflektoval, byly 

zkoušky pro let člověka do vesmíru. Sovětský svaz soupeřil se Spojenými státy 

americkými o prvenství ve vědeckém výzkumu, technologiích a dobývání 

vesmíru. V čísle 8 z roku 1960 bylo otištěno blahopřání všech obyvatel 

trutnovského okresu Sovětskému svazu k úspěšným zkouškám o vyslání 

raketoplánu s modulem určeným pro lidskou posádku.  
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V roce 1960 se také konaly volby do Národního shromáždění a 

národních výborů všech úrovní. Kromě rubriky Hovoříme k volbám, byla 

otištěna řada článků. Další volby se konaly o čtyři roky později. I těm byla 

věnována pozornost v podobě jednotlivých článků, ovšem už v tomto roce 

nebyla zaznamenána rubrika. V obou ročnících byli představováni jednotliví 

kandidáti do MNV, ONV a KNV. Například v čísle 8 z roku 1960 byla 

představena kandidátka do Národního shromáždění Marie Jirásková. Článek 

byl postaven na citaci jejího proslovu na besedě v Peci pod Sněžkou213. V čísle 

22 z května 1964 bylo představeno šest kandidátů do ONV jen krátkým textem 

se základními informacemi a fotkou. V roce 1964 bylo volbám věnováno více 

prostoru než v roce 1960. V roce 1960 šlo o rozhovor s kandidátkou do NS a 

rubriku Hovoříme k volbám. V roce 1964 bylo téma voleb na první i druhé 

straně týdeníku. Například v čísle 21 z roku 1964 se na titulní straně nacházel 

článek o předvolební schůzce v Peci pod Sněžkou, dále byli představeni tři 

kandidáti do ONV a také zde začínal proslov tajemníka OV KSČ Václava 

Dohnala, který pokračoval na druhé straně, jež mu byla celá věnována. V čísle 

22 byl na titulní straně článek o předvolebních schůzích, o konci možnosti 

registraci kandidátů na poslance a soudce a dále byli představeni tři kandidáti 

do ONV. 

V listopadu 1960 byl schválen zákon o III. pětiletce. Plány na chod 

hospodářství měly být realizovány v letech 1961-1965. Hned v prvním roce 

však začaly selhávat.214 I Krkonošská pravda se některými články dotkla tématu 

schválení zákona III. pětiletky. Například už před schválením zákona v čísle 25 

ze září 1960 byl otištěn příspěvek od Karla Skutila z JZD Pilníkov o stavu 

družstva a úkolech, které si pracovníci JZD dali před počátkem III. pětiletky215. 

V čísle 25 ze září 1960 je otištěn článek o podniku Kablo Vrchlabí, jehož 

pracovníci se na novou pětiletku již připravují, aby byli schopni plány plnit216. O 
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týden později se k plánu pětiletky vztahujícímu se k brakování krav vyjádřil 

veterinář Václav Kulda, člen zemědělské komise ONV v Trutnově217.  

Už od prvního čísla byla pravidelně věnována pozornost svátku tištěných 

médií – Dni tisku. Ve všech deseti sledovaných ročnících je možné najít 

vyjádření k tomuto svátku a ke stavu tisku v republice a okrese. Zároveň byli 

čtenáři seznamováni s historií tisku a médií. Například v prvním ročníku byl při 

příležitosti Dne tisku otištěn úryvek z referátu tajemnice OV KSČ v Trutnově, 

který přednesla na slavnostním shromáždění.218 Zároveň byl na dvou stranách 

otištěn článek o Rudém tisku v Podkrkonoší při příležitosti 40. výročí vydávání 

Rudého práva, kde autor Emil Flégl popsal historii dělnického tisku na 

Trutnovsku219. Zároveň byla v rámci Dne tisku velká pozornost věnována 

cyklistickému závodu Velká cena Krkonošské pravdy, který redakce týdeníku 

pořádala právě na počest tohoto svátku.  

Na jaře v roce 1964 poprvé vedla okresem Trutnov část Závodu míru, 

populárního cyklistického závodu. Od roku 1952 závodníci projížděli třemi 

zeměmi Východní Evropy – Polskem, Československem a Německou 

demokratickou republikou. Také na jeho organizaci se podílela stranická 

periodika všech tří zemí220. Krkonošská pravda o něm informovala v obou 

sledovaných číslech z května 1964. O jeho důležitosti svědčí i to, že jako jedna 

z mála sportovních akcí se dostal na titulní stranu týdeníku. V čísle 21, které 

vyšlo den před průjezdem závodníků, se v listu psalo o československých 

cyklistech, kteří se závodu účastní. Dále se v novinách psalo o doprovodném 

kulturním programu v podání dechové hudby. O týden později Krkonošská 

pravda otiskla na titulní straně fotografii vítěze Jana Smolíka při průjezdu 

okresem. V rubrice Sport a tělovýchova dále informovala kudy vedla trasa, 
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shrnula průběh závodu, jeho výsledky i připravenost organizátorů. Rozsáhlý 

článek však nebyl doplněn o žádnou fotografii.221   

Další významnou sportovní událostí byla Celostátní spartakiáda. V roce 

1960 se konala Druhá CS a v roce 1965 Třetí CS. Obě spartakiády se od sebe 

velmi lišily, ať už ve způsobu organizace i počtu a náboru cvičenců. V roce 

1960 cvičilo přes 700 000 cvičenců, o pět let později zhruba polovina. Rozdíl při 

porovnání obou spartakiád reflektoval i společenskou situaci ve státě222. Obě 

spartakiády se konaly v létě, a tak ve vybraném vzorku Krkonošské pravdy je 

možné sledovat, jak noviny reflektovaly jarní přípravy této masové tělocvičné 

akce. V roce 1960 se na jaře konala krajská kola. Krkonošská pravda psala o 

přípravách na krajskou přehlídku a vystoupeních v Trutnově, ve Dvoře Králové 

nad Labem, Žacléři, Rtyni v Podkrkonoší a dalších obcích okresu223.  Na jaře o 

pět let později se už krajská kola nekonala. Naopak se cvičilo na okrskové 

úrovni. V čísle 20 v rubrice Sport a tělovýchova Jiří Hradecký informuje o 

chystaných okrskových kolech ve Dvoře Králové nad Labem a v Úpici. 

Podrobně čtenáře seznamuje s počtem cvičenců i programem224. O týden 

později se okrsková kola spartakiády dostala na titulní stranu Krkonošské 

pravdy. Článek, doplněný o fotografii cvičenců, informoval o průběhu cvičení 

v obou městech. V rubrice Tělovýchova a sport pak byly otištěny další čtyři 

fotografie z akce, které doprovázely text o dalším kole, a to v Hostinném225.     

Od roku 1966 se ve sledovaných podzimních číslech Krkonošské pravdy 

pravidelně na titulní straně objevovaly články k dalšímu významnému svátku - 

Týdnu boje proti fašismu a válce. Organizoval ho Svaz protifašistických 

bojovníků od roku 1952. Během tohoto týdne se konaly besedy, výstavy, 

přednášky a manifestace požadující mír ve světě bez válek a fašismu.226 
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V Krkonošské pravdě byla tato činnost zaznamenávána až od roku 1966. 

V čísle 38 z roku 1966 se psalo o cvičení armádních sil státu Varšavské 

smlouvy s názvem Vltava a připravenosti vojáků na případný střet 

s kapitalistickými zeměmi227. Následující týden byl na titulní straně otištěn 

článek, který upozorňoval na hrůzy války. Psal o válečných konfliktech, které 

postihly Evropu, a z kterých by si lidé měli vzít poučení. Zároveň zde byla 

reflektována a odsuzována právě probíhající válka ve Vietnamu. Na závěr byla 

vyzdvihována činnost Svazu protifašistických bojovníků.228 V následujícím roce 

bylo v článku k tomuto týdnu hodnoceno rozdělení Německa na dvě republiky a 

jejich následný hospodářský vývoj. Krkonošská pravda kritizovala postavení 

bývalých nacistů v SRN, kteří získali důležitá místa ve státní správě.229 V roce 

1968 vlivem srpnovým událostí se o Týdnu boje proti fašismu a válce 

v novinách nepsalo. Stejně tak tomu bylo i v roce 1969. 

Stránky Krkonošské pravdy reflektovaly také společenské a politické 

změny v roce 1968. V lednu a dubnu zasedalo plénum ÚV KSČ a byl vydán 

akční program strany. Pokusy o reformu socialistického zřízení v oblasti 

ekonomické, politické a společenské, znamenaly začátky demokratizace 

socialistického systému a „zlidštění“ totalitního režimu230. Nová politika strany 

se odrazila i do regionální politiky. Změny na této úrovni reflektovala právě 

Krkonošská pravda.  

Na titulní stránce čísla z 23. května 1968 tak byl otištěn článek „Plénum 

ONV začalo pracovat novým stylem“, kde se psalo o jednání poslanců ONV, 

které bylo vedeno více demokratickým a moderním způsobem. Zároveň byla 

otištěna vyjádření tří poslanců ke změnám. Na straně č. 3 byl článek o sbírce 

na novou sochu T. G. Masaryka od akademického sochaře Josefa Bílka, která 

by měla stát na náměstí v Úpici. Přímo v článku se pak píše: „Bude socha TGM 

na svém místě? Tuto otázku si kladou občané v Úpici v živých diskuzích venku i 
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v továrnách. Je vyslovována stále naléhavěji v tom našem „československém 

jaru“, které letos tak záhy a k obdivu celého světa přineslo mnoho radostného 

ulehčení a smělých impulsů do našich myslí a srdcí.“231 Dále článek připomínal 

50. výročí vzniku samostatného státu a zničení původní bronzové sochy v roce 

1953. Článek byl psán volnějším způsobem ve ,,svobodném duchu.“ 

V dřívějších číslech by se jen stěží hledal podobný článek o osobě T. G. 

Masaryka, oslavující počátky Československé republiky a odsuzující uplynulých 

dvacet let.  

O týden později se na titulní straně psalo o úloze a postavení OV KSČ 

v nových podmínkách. Po dalších zasedáních Ústředního výboru byly shrnuty 

nutné změny, ke kterým muselo dojít na okresní úrovni. Byly popsány kroky, 

které nový ONV podnikne při cestě k demokratizaci systému232. Na druhé 

straně čísla byl otištěn rozhovor s Josefem Jirouskem, který byl vězněn za to, 

že nesouhlasil s rozpuštěním Junáka a snažil se jeho činnost obnovit pod 

sportovní organizací Lokomotiva Trutnov.233 Rozhovor byl dalším příkladem 

demokratičtějšího přístupu při tvorbě obsahu týdeníku.    

Když 21. srpna vstoupila na území trutnovského okresu vojska 

Varšavské smlouvy, redaktoři Krkonošské pravdy se snažili poskytnout 

obyvatelům okresu pravdivé informace. Také ve sledovaných číslech ze září 

1968 byly tyto události hlavním tématem. Na titulní straně čísla 38 psal Okresní 

výbor KSČ a děkoval občanům za zachování klidu během předchozích 

dramatických dnů. Zároveň je žádal o důvěru a pomoc při normalizaci života a 

budování socialistického systému, „Hlavním naším úkolem je společnými silami 

usilovat o plnění akčního programu KSČ a programového prohlášení naší 

vlády. Tímto způsobem napomůžeme také k tomu, aby vojska pěti zemí 

Varšavské smlouvy postupně opustila území naší republiky a došlo 

k oboustrannému plnění moskevských dohod.“234 Další článek na titulní straně 
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s názvem Realita byl úvahou, která pojednávala o významu slova realita a jeho 

významu v dané situaci, kdy by člověk neměl ,,padnout na kolena“ ale čelit 

realitě235.    

Na straně číslo dvě jsou otištěny dopisy čtenářů, kteří děkovali redakci 

Krkonošské pravdy za každodenní podávání aktuálních informací v předešlých 

dnech. Někteří dokonce finančně přispěly do fondu redakce, jako poděkování 

za výjimečnou práci. Zbytek strany byl věnován reakcím na srpnové události. 

Jeden článek se věnoval dopadu vstupu vojsk na hospodářství a měnu státu. 

Dále je otištěna úvaha o jednotě, o významu tohoto slova, o svobodné volbě být 

jednotní a o vynucené podobě jednoty. Mezi články byla otištěna krátká úvaha 

Karla Marxe o nesvobodě, která významově pasovala na danou situaci 

v republice. 

Také titulní strana posledního sledovaného čísla z roku 1968 se z části 

věnovala aktuální situaci ve státě. Redakce shrnula dotazy čtenářů a nechala si 

na ně odpovědět členy dočasné komise, která měla na starost veřejný pořádek 

a styk s cizími jednotkami. Dalším článkem přispělo plenární zasedání v Úpici, 

které se postavilo za polednový vývoj republiky. Jako další projev nesouhlasu 

redakce s aktuální situací byl na titulní straně otištěn úryvek básně Františka 

Halase – Zpěv úzkosti. Další strany týdeníku se svým obsahem začaly vracet 

k rutinním tématům, jako byly podzimní práce na poli, činnost výrobních 

podniků a také k svátku Dne tisku, k jehož příležitosti byla otištěna „Úvaha o 

tisku“ pojednávající o úloze tisku v socialistickém státě.236 Čísla v roce 1969 se 

pak věnovala normalizaci v okrese Trutnov, kdy se už nepsalo o srpnových 

událostech, ale o budoucích časech, jako například o plánované ekonomické 

reformě.  

      

3.7.4 Speciální vydání  

Ve čtyřiceti sledovaných číslech Krkonošské pravdy, byla nalezena 

taková, která byla výjimečná a lišila se od běžného čísla.  

                                                           
235

 Realita. Krkonošská pravda: Týdeník trutnovského okresu. 1968, roč. 9., č. 38, s. 1. 
236

 JIČÍN, Rudolf. Úvaha o tisku. Krkonošská pravda: Týdeník trutnovského okresu. 1968, roč. 9., č. 39, s. 1 
a 2. 
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Na jaře 1960 se konala krajská kola spartakiády. K této příležitosti vyšel 

v čísle 8 z května 1960 speciální dvoulist, který šel z novin vytrhnout poskládat 

do brožurky237. Jeho obsahem byl program a informace ke Krajské spartakiádě 

mládeže v Trutnově konané 28. a 29. května.  

27. května 1961 vyšla šestistránková Krkonošská pravda. Strany 3 a 4 

byly celé věnovány nejnovějším dílům československé i světové 

kinematografie.238 Dvojstranu s názvem „Filmy, které zaujmou“, připravila kina 

národních výborů. Tehdy vznikaly tzv. kolektivy přátel filmu při kinech národních 

výborů, jejichž hlavním úkolem bylo postarat se o pestrou nabídku promítaných 

filmů. Na speciální dvojstraně239 se tak čtenáři mohli dočíst o dějích a 

postavách nových filmů, které mohou zhlédnout v kinech v okrese. Takovéto 

speciální číslo s filmovou tematikou vyšlo také 23. září 1961.          

Číslo 22 z 30. května 1968 vyšlo s přiloženým listem navíc. Z jedné 

strany ho tvořily pouze reklamní texty, např. na výrobky podniku KARA, 

prodejnu klobouků či Krkonošské papírny. Druhá strana vloženého listu 

obsahovala články na téma amatérských fotografií, havarijního stavu pekárny 

v Mladých Bukách nebo o velkolepé hudební akci ve Rtyni v Podkrkonoší – 

Monstrkoncertu.  

Redakce Krkonošské pravdy však během celých deseti let vydala i jiné 

speciální tiskoviny, jako například Zpravodaj redakční rady Krkonošské pravdy 

nebo Živé noviny. První číslo zpravodaje vyšlo 18. května 1960, přesně týden 

před tím, než byl název Okresní noviny změněn na Krkonošská pravda. Živé 

noviny vyšly240 v prosinci 1960, při příležitosti besedy s reprezentanty ČSSR 

v odbíjené. Psalo se v nich o výsledcích turnaje ve vybíjené v Brazílii, o 

výsledcích krajského přeboru v odbíjené a o hostech chystané besedy a jejím 

programu.241     

 

                                                           
237

 List lze nalézt jako přílohu č. 9. 
238

 Z  československých filmů byly uvedeny např. detektivka Kde alibi nestačí (V. Čech, 1961), drama 
Noční host (O. Vávra, 1961) nebo Pohled do očí (O. Daněk, 1961). 
239

 Ukázku dvojstrany Filmy, které zaujmou lze nalézt v příloze pod číslem 10. 
240

 V archivech nalezeno pouze jedno jediné číslo Živých novin.   
241

 Ukázku obou tiskovin lze nalézt v přílohách pod čísly 11 a 12. 
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3.8 Další noviny v okrese Trutnov v 60. letech 

V šedesátých letech mohli lidé v trutnovském okresu kromě Krkonošské 

pravdy číst i jiné československé noviny. Na výběr měli jak z celostátního tisku 

(viz kap. 2.3.1), tak regionálního.  

Z regionálních novin měl větší význam deník pro Východočeský kraj -  

Pochodeň. Vydával ho Výkonný výbor KSČ v Hradci Králové. Pochodeň 

vycházela už od roku 1933. Během doby okupace nacistickým režimem bylo 

vydávání pozastaveno. Od roku 1945 vycházela dvakrát týdně jako Krajský 

orgán Komunistické strany Československa pro Královéhradecko. Po únoru 

1948 vycházela jako týdeník a v letech 1953-1960 opět dvakrát do týdne, a to 

už jako orgán KV KSČ v Hradci Králové. Po reorganizaci systému tištěných 

médií v roce 1960 vycházela denně.242  

Pochodeň, jako krajský deník, doplňovala celostátní deníky o regionální 

zpravodajství. Podobně jako u okresních novin, její hlavní úlohou bylo 

informovat o událostech primárně krajského významu.    

 

3.9 Periodika se stejnou funkcí v okolních okresech 

Stejně jako v okrese Trutnov, i v dalších okresech Východočeského kraje 

začaly během roku 1960 vycházet okresní noviny. Podle modelu, který 

ministerstvo doporučovalo, šlo převážně o čtyřstránkové noviny s týdenní 

periodicitou vydávání.  

Před zredukováním počtu titulů v roce 1967 vycházelo ve 

Východočeském kraji v letech 1960-1967 11 okresních novin. Jejich vydavateli 

byla příslušné okresní výbory KSČ ve spolupráci s okresními národními výbory.  

Pro okres Havlíčkova Brodu vycházela Cesta Vysočiny, pro svitavský 

okres se tisklo Nové Svitavsko, v sousedním okrese Chrudim byl vydáván 

Budovatel chrudimského okresu, na Ústeckoorlicku se okresní noviny nazývaly 

Jiskra Orlicka, s podobným názvem existovala pro okres Rychnov nad Kněžnou 

                                                           
242

 Pochodeň. Hradec Králové: František Novák, 1933-1991, roč. 1-80. 
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Jiskra Rychnovska, v jičínském okrese se tiskly noviny s názvem Předvoj a na 

Semilsku byl vydáván Rozvoj. Pouze dva tituly se lišily od klasického formátu 

okresních novin. Na Náchodsku vycházel týdeník s vyšším počtem stran, a to 

šestistránkový Nový čas. Naopak pro Pardubicko vycházela čtyřstránková Zář 

s periodicitou dvakrát do týdne243.  

Všechny tyto okresní noviny společně s Krkonošskou pravdou vycházely 

dohromady v nákladu 81 500 kusů. Nejvyššího počtu dosahovala Zář a Nový 

čas – 10 000. Naopak nejnižší počet výtisků patřil Budovateli chrudimského 

okresu, Rozvoji a Jiskře Rychnovska – 7000. Na výrobu okresních novin 

Východočeského kraje bylo ročně spotřebováno 87,1 tun papíru.244        

 

4. Velká cena Krkonošské pravdy  

Od prvního roku vydávání okresních novin na Trutnovsku započala také 

tradice v pořádání cyklistických závodů o Velkou cenu Krkonošské pravdy. 

V roce 1960 se vydavatelé novin rozhodli při příležitosti Dne tisku a 40. výročí 

od vydání prvního čísla Rudého práva uspořádat cyklistický závod pro 

amatérské jezdce: „Vydavatelé okresních novin společně s okresním výborem 

ČSTV a ČSM se rozhodli na počest Dne tisku pořádat každý rok cyklistický 

závod městy trutnovského okresu „O Velkou cenu KRKONOŠSKÉ PRAVDY“. 

(…) Závod se stane nejen propagací tisku, ale získá i další členy do oddílu 

cyklistiky a turistiky. (Přihlášky přijímá redakce Krkonošské pravdy do 26. září 

1960 podle podmínek, které byly zaslány všem organizacím Národní fronty 

v našem okrese.)“245 

První ročník se jel ve dnech 1. a 2. října 1960246. Závod byl určen pro 

amatérské i registrované jezdce. Obě skupiny byly dále rozděleny do kategorií 

podle věku. V některých městech, jako například ve Dvoře Králové, se jely i 
                                                           
243

 V okresech, které dříve byly krajskými centry, se hned od začátku zavedení okresních novin v roce 
1960 počítalo s periodicitou dvakrát týdně. Šlo například o okresy Pardubice, Olomouc, Jihlava či Liberec. 
NA Praha, fond Českého úřadu pro tisk a informace, Zpráva o rozvoji místního tisku po územní 
reorganizaci (1960-1962). Kt. č. 62. 
244

 NA Praha, fond Českého úřadu pro tisk a informace, Okresní noviny – souhrnný přehled. Kt. č. 62. 
245

 Závod O Velkou cenu "Krkonošské pravdy". Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 
1960, roč. 1., č. 25, s. 1. 
246

 Další ročníky se jezdily na konci září, vždy co nejblíže k datu oslav Dne tisku, tedy k 21. září. 
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menší místní závody pro děti a mládež. Trasa prvního ročníku vedla 

z Trutnova247, přes Žacléř, Janské lázně, Vrchlabí, Hostinné, Dvůr Králové nad 

Labem, Úpici a zpět do Trutnova. Cíl se nacházel na místním sportovním 

stadionu. Už při inzerci I. ročníku pořadatelé upozorňovali, že každý rok bude 

trasa jiná.248  

Kromě samotného průjezdu cyklistů okresem se konaly doprovodné 

akce, jako například besedy s profesionálními cyklisty mezinárodně 

reprezentujícími ČSSR, hudební vystoupení. 

Závody se staly významnou okresní událostí. Každým rokem rostl také 

počet přihlášených závodníků249 a účastnili se ho přední českoslovenští 

jezdci250. List se závodům věnoval vždy před konáním i po skončení. Nejprve se 

psalo o chystané trase, o počtu zatím přihlášených cyklistů, chystaném 

doprovodném programu, zrekapitulovaly se předchozí ročníky a redakce zvala 

obyvatele okresu, ať se jdou podívat: „Přijďte opět zítra povzbudit cyklisty, kteří 

na počest DNE TISKU jedou náročné závody obcemi našeho okresu.“251 Po 

skončení závodů byly ve sportovní rubrice uvedeny výsledky všech kategorií a 

shrnutí celkového průběhu závodu.  

V roce 1967 nebyla nalezena ani jedna zmínka o závodech.252 V roce 

1968 se závody nekonaly vlivem srpnových událostí: „V den, který měl být 

cyklistickým svátkem nejen pro Trutnov, ale pro celou cyklistickou Evropu, to je 

den konání VC Krkonošské pravdy, zahájili cyklisté Lokomotivy Trutnov opět 

svou činnost. Je opravdu těžké trénovat na silnicích našeho okresu nejen pro 

silnice rozbité od tanků a transportérů cizích vojsk, ale také z obavy před 

možným jejich pohybem a přesuny po našich komunikacích. (…) Škoda, že tato 

jejich výkonnost se nedá ,,prodat“ na závodech celostátního charakteru.“253 O 

rok později v září 1969 se závody opět uskutečnily.  Po roce 1989 se už závod 

                                                           
247

 Fotografii ze startu I. ročníku lze nalézt jako přílohu č. 14. 
248

 Trasa IV. ročníku je připojena jako příloha č. 15. 
249

 I. ročníku se zúčastnilo 60 cyklistů, o rok později již 220 a III. ročník 250 jezdců. Již zítra, v neděli 23. 
Září 1962. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1960, roč. 3., č. 38, s. 1.  
250

 Například V. ročník vyhrál jezdec Jan Smolík, který v témže roce získal první místo v Závodu míru.  
251

 Již zítra, v neděli 23. Září 1962. Krkonošská pravda: Orgán OV KSČ a ONV v Trutnově. 1960, roč. 3., č. 
38, s. 1. 
252

 Nepodařilo se zjistit, zda se v roce 1967 závod vůbec konal.  
253

Čtyřicítku vyhrál Martinec. Krkonošská pravda: Týdeník trutnovského okresu. 1968, roč. 9., č. 38, s. 4. 
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nekonal. V novém miléniu však bylo na jeho tradici navázáno a od roku 2012 se 

v trutnovském okrese jezdí cyklistický závod Krkonošská pravda určený pro 

jezdce na MTB kolech.  
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Závěr 

Tato diplomová práce je vyústěním snahy o charakteristiku okresních 

novin trutnovského okresu - Krkonošské pravdy. Přestože tento týdeník 

vycházel 31 let, tato práce se zaměřila na prvních deset ročníků. Dosud se 

charakteristikou těchto nikdo nezabýval. Tato diplomová práce se jako první 

snažila vystihnout, jakou funkci Krkonošská pravda plnila, kdo tvořil její obsah a 

co se v ní čtenáři mohli dočíst.  

K charakteristice bylo využito celkem 40 čísel týdeníku, materiály 

z Národního archivu v Praze a Státního okresního archivu v Trutnově. Dále byla 

využita odborná literatura a další tištěná periodika.  

Krkonošská pravda byla orgánem OV KSČ a ONV v Trutnově. Strana i 

národní výbor používaly noviny k propagaci, agitaci, organizaci i výchově. 

Z analýzy obsahu titulních stran bylo zjištěno, že více než třetinu obsahu tvořily 

články s politickou tematikou. Noviny však nesloužily pouze těmto orgánům, ale 

také čtenářům. Ti díky nim získali informace o dění v okrese, v jednotlivých 

obcích, družstvech i podnicích. Krkonošská pravda přinášela informace o 

událostech důležitých na okresní úrovni, ale také o celostátně významných 

událostech nahlížených regionálním pohledem. Čtenáři získali přehled o 

kulturním a společenském dění a konečně také noviny nabízely vcelku 

podrobné sportovní zpravodajství z regionu. Noviny však plnily také vzdělávací 

funkci, a to především díky seznamování čtenářů s historií a vývojem okresu. 

Na stránkách novin byla otištěna řada seriálů s historickou a regionální 

tematikou. 

Tvorbu novin měl na starost úzký okruh pracovníků redakce, který se 

musel opírat o síť dopisovatelů. Díky dobrovolným spolupracovníkům mohli 

noviny nabízet širokou škálu témat i z těch nejzazších koutů okresu. Obyvatelé 

okresu se tak na tvorbě listu sami podíleli. O tom, že Krkonošská pravda bylo 

významným regionálním periodikem, o které čtenáři měli zájem, svědčí i to, že 

v roce 1966 při redukci tisku nedošlo k jejímu zrušení. Noviny se podílely na 

tvorbě společenského života v okrese, a to například pořádáním významného 
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cyklistického závodu. Na jeho tradici navázal v roce 2012 závod MTB kol 

Krkonošská pravda.   
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Summary 

This thesis is an attempt to characterize the district newspaper of Trutnov 

district – Krkonošská pravda. Although this weekly based 31 years, this work 

has focused on the first ten years. These characteristics still has never been 

discussed. This thesis first tried to describe the function of Krkonošská pravda, 

its content´s creators and topics, that readers could read. 

For the characterization was used a total of 40 weekly numbers, materials from 

the National Archive in Prague and the State Regional Archives in Trutnov. It 

was also used literature and other periodicals. 

Krkonošská pravda was Krkonošská pravda was a political journal published by 

OV KSČ and ONV in Trutnov. The Communist Party used the newspaper to 

promote, agitation, organization and education. In the content analysis of front 

pages, it was found that more than a third of the content comprised articles with 

political themes. The newspaper, however, were not used fot hose purposes 

only, but it also served to readers. They could read get the information about 

important events in the distrikt or particular villages, cooperative farms and 

companies. Krkonošská pravda brought news about important events at the 

district level, but also nationally significant events discussed with regional 

perspective. Readers got an overview of cultural and social events and, finally, 

the newspaper offered a quite detailed region sports news. The newspaper, 

however, perform an educational function, mainly due to acquaint readers with 

the history and development of the district. A number of series with historical 

and regional topics was Publisher in the newspaper. 

Newspaper production was in charge of a small group of the editorial staff, who 

had to rely on a network of correspondents. Thanks to the voluntary 

collaborators newspaper offered a wide range of topics from the farthest 

corners of the district. Inhabitants of the district were involved to the creation of 

the paper. The fact that Krkonošská pravda was an important regional 

periodicals for which readers were interested, evidenced by the fact that in 1966 

while reducing of newspapers, Krkonošská pravda avoided revocation. 

Newspapers participated in the creation of social life in the district, for example 
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by organizing a major cycling race. On his tradition continued in 2012 MTB race 

bike Krkonošská pravda. 
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Seznam zkratek 

CS – Celostátní spartakiáda 

ČSM – Československý svaz mládeže 

ČSN – Československý svaz novinářů 

ČSSR – Československá socialistická republika 

ČÚTI – Český úřad pro tisk a informace 

HSTD – Hlavní správa tiskového dohledu 

KSČ – Komunistická strana Československa 

KV KSČ – Krajský výbor Komunistické strany Československa 

MNV – Městský národní výbor 

ONV – Okresní národní výbor 

OV KSČ – Okresní výbor Komunistické strany Československa 

PNS – Poštovní novinová služba  

ROH – Revoluční odborové hnutí 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

SÚTI – Slovenský úřad pro tisk a informace 

ÚTI – Úřad pro tisk a informace 
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