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Přílohy
Příloha č. 1: Prohlášení krajového Národního výboru v Českých Budějovicích
„Sestry a bratři!
Po šesti smutných letech, po letech neporovnatelného utrpení a ponížení
československého národa, povstává náš lid opět k toužebně očekávané svobodě a
samostatnosti. Doba strašných zkoušek minula, avšak nastává doba nové práce a
výstavby postiženého domova. Setřásli jsme se své šíje cizí jho, abychom opět pozvedli
své hlavy k obloze, abychom sami sobě vládli, zařadili se do nové velké světové
společnosti svéprávných národů. Podepsaný Národní výbor v Českých Budějovicích,
složený ze všech složek našeho veřejného života staví se dobrovolně a ochotně v čelo
našeho města v naději, že naše věrné a spolehlivé občanstvo bude Národní výbor jako
prozatímního nositele veřejné a vládní moci ze všech sil v jeho těžké a odpovědné práci
podporovati, abychom ve svorném a společném úsilí překonali všechny obtíže. Musíme
zajistiti zásobování města, jeho bezpečnost zameziti rozvratu živlům neodpovědným,
musíme zajistiti dopravu i hladký chod našeho hospodářského i pracovního života a
v dané době vyřídíme svůj poměr k cizím národnostem a záškodníkům národa. Jest
proto bezpodmínečně nutno, aby se všichni občané řídili pokyny Národního výboru a
pokyny výkonných orgánů Národnímu výboru podřízených. Záleží na každém z vás, aby
radost nad štěstím z této chvíle nebyla zbrocena krví našich vlastní bratří. Bratři a
sestry, ve chvíli, kdy jsme znovu vztyčili své hlavy a zajásali nad dosaženou svobodou,
skláníme se v hlubokém zármutku nad hroby padlých a umučených. Slibme si, že
vkročíme do nového života svorni a sdruženi v tvrdý národní celek. Klid a pořádek bude
prvním dobrým znamením dobrého začátku nového národního života. Sláva a zdar
Československé republice! Sláva a zdar našemu presidentu dr. E. Benešovi!
Č. Budějovice 5. 5. 1945.“ (citováno dle Duch svobody, 10. 5. 1945, r. I, č. 1, s. 1)
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Příloha č. 2: Prohlášení krajského akčního výboru novinářů
„My, jihočeští novináři, sdružení ve Svazu českých novinářů, u vědomí veliké
zodpovědnosti tisku a všech, kdož jeho pomocí pomáhají budovat spravedlivý, lidovědemokratický režim, jako předpoklad naší cesty k socialismu, ustavujeme krajský akční
výbor jihočeských novinářů a předstupujeme před jihočeskou veřejnost s následujícím
provoláním:
Jihočeští novináři odsuzují postup ministrů, kteří podali demisi a postavili se tak mimo
Národní frontu. Žádáme současně, aby jejich demise byla přijata a aby vláda v čele
s Klementem Gottwaldem byla doplněna lidmi, kterým je věc skutečné jednoty lidu a
zájmu lidové demokracie svatým příkazem.
Odsuzujeme štvavé kampaně proti republice a zejména ostře protestujeme proti štvaní
Svobodného Slova, které ohrožovalo základní zájmy republiky. Budeme trvat na tom,
aby tito novináři nebyli více počítáni za členy novinářského Svazu.
Odsuzujeme ty novináře, kteří reakčním štvaním připravovali cestu nástupu
protilidového režimu a žádáme, aby novináři druhu Tigridova nebyli více počítáni za
Čechy, tím méně za české žurnalisty. Jihočeští novináři trvají na pevném a nedílném
svazku rolníků, dělníků, živnostníků a pracující inteligence v rozšířené Národní frontě.
Budeme podporovat tvoření akčních výborů a bedlivě střežit věrné spojenectví se
slovanskými národy, v čele se Sovětským svazem.
Ať žije obrozená Národní fronta!
Ať žije doplněná vláda bez reakčních ministrů, v jejímž čele stojí Klement Gottwald!
Ať žije president republiky!
Ať žije svaté spojenectví slovanských národů!
Ať žije lidově demokratické Československo!
Podepsáni:
Za: Jihočeskou Pravdu Bohuslav Metelec, Práci Karel Augustin, Rudé Právo Bohumil
Růžička, Právo lidu Václav Němec, Inf. službu min. informací Miroslav Hašek, Svod.
Slovo a Svobodu Jar. Hadač, Lid. Demokracii a Hlas Lidu Aug. Mráz, Čsl. rozhlas
Marie Jeanová, Mladou Frontu Josef Výborný a Jihočech Boh. Němec.“
(citováno dle Svoboda, 3. 3. 1948, r. 1, č. 1, s. 1)
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Příloha č. 3: K historii českobudějovických tiskáren
Tiskařská tradice Českých Budějovic začíná koncem 18. století. „Teprve když se
v roce 1751 České Budějovice staly střediskem nově zřízeného Budějovického kraje a
roku 1784 sídlem biskupství, vyvstala naléhavá potřeba samostatné tiskárny přímo ve
městě.“443
Povolení k založení tiskárny a knihkupectví v Českých Budějovicích dostal roku
1789 pražský tiskař Jan Josef Diesbach, který však nepřesídlil do Budějovic a vedením
své českobudějovické tiskárny pověřil svého zaměstnance Jana Františka Zdarssu – ten
tiskárny v roce 1792 od J. J. Diesbacha odkoupil. Tiskárna se zaměřovala zejména na
zakázky biskupské konsistoře, proto se v ní tiskly vyhlášky, oběžníky i knihy
v německém a latinském jazyce.444 Zdarssovu tiskárnu po několik desetiletí vedla řada
rodinných příslušníků. „V revolučním roce 1848 byly ve Zdarssově tiskárně tištěny
první českobudějovické noviny Der Löwe a po nich Der Bürgerfreund. Od roku 1852
tiskli Zdarssovi dědici další místní noviny Anzeiger aus dem südlichen Böhmen.“445
Zdarssova tiskárna neměla až téměř do poloviny 19. století ve městě
konkurenci – tiskárny s českými majiteli začaly vznikat o několik desítek let později.
Postupně získali povolení k založení tiskárny linecký knihtiskař Simon Käser
(v r. 1847), August Benjamin Gothmann (v roce 1860) – ten tiskl od roku 1873 list
Budweiser Zeitung, který vycházel až do posledních dnů druhé světové války. Úsilí
českého měšťanstva o vliv na politické moci ve městě si vynutilo v roce 1870 jednak
zřízení české tiskárny Jana Krupičky a jednak založení prvního českého periodika ve
městě – list dostal název Budivoj (1864 do 1914) a byl tištěn v Krupičkově tiskárně.
Další česká tiskárna vznikla v roce 1887, jejím majitelem byl Jan Přibyl, v jehož
tiskárně začaly být tištěny Jihočeské listy (1895 - 1941). Ještě před první světovou
válkou v roce 1911 vznikla ve městě německá tiskárna Moldavia majitele Franze
Xavera Reitterera, tiskařskou koncesi získal v roce 1914 Karel Fiala, jehož tiskárna se
podílela na tisku kulturně společenských periodik Linie a Jihočeský přehled.446 Na další
vývoj tiskáren v Českých Budějovicích měly vliv společensko-politické změny v období
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první republiky. „Mezi oběma světovými válkami působilo ve městě 14 tiskáren různého
zaměření, z toho 6 německých. Většinou měly spíše obchodní charakter a zhotovovaly
zejména kancelářské tiskopisy, plakáty, pozvánky a různá oznámení. Největší z nich byla
německá tiskárna „Moldavia“, jež jediná vlastnila rotační stroj a čtyři sázecí stroje a
tiskla vedle novin i beletrii.“447 List Jihočeská jednota, vycházející od roku 1939 do
roku 1945, se tiskl v českobudějovické pobočce Československé akciové tiskárny
(ČAT).
V období druhé světové války byla činnost českobudějovických tiskáren výrazně
omezena, a to z důvodu nedostatku novinového papíru, tiskařského kovu a písma.
Z dochovaných dokumentů Okresního národního výboru v Českých Budějovicích
vyplývá, že v době druhé světové války byly tiskárny nuceny odevzdávat části svých
materiálových zásob. Například v hlášení národní správy firmy F. Zdarssa z 26. 9. 1945
se uvádí: „30. 4. 1943 odevzdáno dle nařízení německými okupačními orgány 608 kg
písmového materiálu olověného v ceně 9 199,40.“448
Informace o tiskárnách, které provozovaly svou činnost v období druhé světové
války, podává „Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a
zemědělství“ v „Seznamu adres všech protokolovaných a ostatních firem, průmyslníků,
obchodníků, živnostníků, větších rolníků, velkostatkářů, lékařů, zubních lékařů,
zvěrolékařů, advokátů a notářů“, kde jsou pro město České Budějovice (Budweis)
uvedeny tyto firmy zabývající se knihtiskařskou činností (Buchdrucker) v daném
období: „Československá akciová tiskárna“, filiálka, Lannova tř., „Fiala, K.,
knihtiskárna“, Husova tř., „Knihtiskárna a náměstní ústav J. Přibyl“, maj. Stan.
Kocmoud, Krajinská 41, „Míčan Adolf“, Česká ul. 16, „Pokorný Adolf“, knihtiskárna
v Českých Budějovicích, Krajinská tř. 44, „Reitterer & Comp., Franz Xaver,
Verlagsanstalt ´Moldavia´, Denisova 7, „Společenská knihtiskárna, litografie a
nakladatelství Švejda & Slavík, Plachého 23, „Štiler a spol.“ Štefánikova 42 , „Vimer
Ant.“ Klavíkova 807, „Zdarssa F.“ Kněžská ul 17.“449
Po osvobození v květnu 1945 byly německé tiskárny (A. Vimer, Moldavia,
Zdarssa) převzaty do národní správy. Oznámení o zavedení národní správy vydával
v roce 1945 Zemský národní výbor v Praze (průmyslový referát) a kromě názvu
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instituce, která pod národní správu přecházela, mělo takové oznámení v zásadě stejné
znění, které uvádíme na příkladu českobudějovické tiskárny A. Vimer. „Věc: Zavedení
národní správy Zemský národní výbor v Praze zavádí na základě ustanovení & 3 a &
10 dekretu č. 5/45 Sb. s použitím ustanovení & 67 vlád. nař. č. 8/28 Sb. národní správu
do majetku a podniku firmy tiskárna A. Vimer a spol. České Budějovice. Důvody:
Zemský národní výbor v Praze zjistil, že v podniku je ohrožen plynulý chod provozu a
hospodářského života. Toto zjištění je podkladem pro použití ustanovení & 3 dekretu č.
5/1945 Sb. V zachování klidu v závodě se spatřuje zájem veřejný, čímž je dán podklad
pro použití & 10 dekretu č. 5/45 Sb.“450
Problémy s materiálem byly v prvních poválečných měsících v tiskárnách
značné a v daném okamžiku vlastně neřešitelné, jak například vyplývá z hlášení tiskaře
Karla Fialy, který působil jako národní správce v bývalé německé tiskárně Zdarssa.
„V druhém týdnu měsíce května 1945 odvezla si Československá akciová tiskárna
filiálka České Budějovice písmový materiál. 24. 7. 1945 odvezli Rusové 7 balíků
ofsetového papíru. Takže firma Zdarssa je bez písmového materiálu.“451 Další hlášení
z dubna 1946 je důkazem i jisté bezradnosti národního správce nad situací v tiskárně.
„Knihtiskárna tato je v nečinnosti od květnové revoluce, neboť byla bez personálu, bez
písmenkového a linkového materiálu. MNV v Č. Budějovicích byla výměrem č. j.
1163/45 Dr. Bl. IZ ze dne 7. 7. 1945 propůjčena grémiu tiskařů jako grafická škola pro
učně.“452
Výrazně poničena byla při válečném bombardování amerického letectva tiskárna
Moldavia. Charakter a rozsah škod včetně jejich výše obsahovalo dobrozdání o škodách
zpracovaných pověřeným stavebním technikem. „Při prohlídce na místě jsem zjistil
následující škody a na základě jejím podávám toto dobrozdání. Týká se obytné budovy:
320 301,-. Přímým zásahem bomb bylo úplně zničeno prvé poschodí na ulici a částečně
do dvora. Týká se tiskárny: Přímým zásahem bomb byla zničena část II. poschodí a sice
střecha, strop a zdivo. Zastavený prostor zničeného majetku obnáší 270 m3 a jeho
dnešní hodnota činí 40 500,-. Stavební technik dipl. ing. Josef Hauptvogel,
září 1945.“453 Tiskárna Moldavia byla usnesením revolučního národního výboru
v Českých Budějovicích z 18. května 1945 předána do užívání regionální organizaci
450
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Komunistické strany Československa v Českých Budějovicích.454 Až do 4. května 1945
byl v Moldavii tištěn německý list Budweiser Zeitung.
Národní správci bývalých německých tiskáren se kromě zajištění oprav a obnovy
provozu snažili popsat škody a jejich výši oznámit prostřednictvím „Přihlášky
válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry podle Dekretu prezidenta
republiky ze dne 31. srpna 1945 č. 54 Sb., & 2“ a zároveň vyžadovali jejich proplacení,
ale nebyli úspěšní. Například u tiskárny Moldavia ještě v roce 1947 žádal Okresní
národní výbor o prošetření, zda udané škody byly skutečně způsobeny leteckým
bombardováním.455
Pro úplnost ještě dodáváme, že prvního ledna 1950 byl vytvořen národní podnik
Jihočeské tiskárny a do něj byly postupně začleňovány jednotlivé české soukromé
tiskárny v Českých Budějovicích. Hlavním závodem Jihočeských tiskáren a sídlem
jejich ředitelství se stala bývalá německá tiskárna Moldavia. Vedle Jihočeské pravdy listu JKV KSČ se produkce Jihočeských tiskáren zaměřovala na tisk obalového
materiálu, tiskopisů a rozsáhlejších katalogů. „Roku 1958 integrovaly Jihočeské
tiskárny do nového národního podniku Stráž se sídlem v Plzni, ale v roce 1969 byly
znovu obnoveny jako samostatný národní podnik.“456
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