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Anotace (abstrakt) 

Diplomová práce Periodický tisk na Kutnohorsku v období 1918 – 1948 mapuje 

proměny, kterými prošel regionální tisk na Kutnohorsku ve sledovaném období, a 

zasazuje je do kontextu dobových událostí. Nejprve je dodána definice Kutnohorska i s 

jeho základní demografickou a geografickou charakteristikou. Jelikož struktura 

periodického tisku na Kutnohorsku v období první republiky plynule navázala na situaci 

před první světovou válkou, je dále popsaná krajina periodického tisku Kutnohorska 

před rokem 1918. Můžeme sledovat, že již před rokem 1918 vycházelo na Kutnohorsku 

velké množství politických i spolkových periodik a to platí i pro meziválečné období. 

Po mnichovských událostech do počátku okupace však dochází nejprve k proměně 

struktury politického tisku a následně k jeho úplnému zániku. Do března 1943 je na 

Kutnohorsku zastaven také veškerý tisk spolků a zájmových organizací. Po roce 1945 

již nedochází k obnově předválečné situace. Většina listů politických stran přesunuje 

své vydávání do jiných regionů a spolky nedostávají kvůli nedostatku papíru povolení 

k vydávání vlastních periodik. Po únoru 1948 většina zbylých periodik Kutnohorska 

zaniká a od padesátých let se tvoří nová struktura periodického tisku založená na 

sovětském vzoru, která klade důraz na zakládání závodních novin. K nejvýznamnějším 

periodikům sledovaného období patřil list strany národně sociální „Posázavský kraj“., 

který v Kutné Hoře vycházel kromě období válek pod různými tituly od roku 1907 až 

do roku 1948. 

 

 

 

 



   

Abstract 

The master thesis Periodical Press in the Kutná Hora Region during the period 1918 – 

1948 focuses on the changes of the structure of periodical press in the Kutná Hora 

region in the specified time range. First, the definition of the Kutná Hora region with its 

demographic and geographic characteristics is provided. As the structure of the 

periodical press in the Kutná Hora region during the era of the First Republic was based 

on the situation before the First World War, the landscape of the media of the Kutná 

Hora region before 1918 is described. Kutná Hora region had been already rich in 

periodical press of political parties as well as the press of non-political organizations in 

that time and the same situation applies also for the interwar period. After the Munich 

agreement until the beginning of the occupation of Czechoslovakia the structure of the 

political press was changing at first and finally all the periodicals of political parties 

ceased to exist. By the march 1943, also the press of the non-political organization 

disappeared. In 1945 the richness of the prewar periodical press situation was not 

renewed. Most of the political parties shifted their weekly newspapers away from the 

Kutná Hora region and the non-political organizations were not allowed to publish their 

magazine due to the lack of paper. Due to the events of February 1948 most of the 

residual periodicals were stopped and from the fifties a new structure of periodicals 

based on the Soviet model emphasizing the creation of factory magazines was formed. 

„Posázavský kraj“ published by the national socialists can be considered one of the 

most important periodicals in the given period. 
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Úvod 
Cílem diplomové práce „Periodický tisk na Kutnohorsku v období 1918 – 1948“ je 

popsat proměny regionálního periodického tisku v Kutné Hoře a jejím okolí ve 

sledovaném období. Autorka podává nejen výčet všech periodických tiskovin, které na 

Kutnohorsku vycházely, ale také zasauje jejich vývoj do dobového kontextu.  

Při psaní práce došla autorka k poznatku, že rok 1918 není přirozeným milníkem, 

jelikož několik významných periodik regionu
1
 vycházelo již před první světovou válkou 

a se vznikem první republiky na tradici svého vycházení plynule navázaly. Pokládala 

tedy za nezbytné zabývat se jejich podobou podrobněji již před rokem 1918 a nastínit 

celkovou krajinu periodického tisku na Kutnohorsku i v tomto období. Jednalo se 

zejména o „Posázavský kraj“, který byl vydáván národními socialisty a který pod 

různými názvy (kromě let druhé světové války) vycházel po celé sledované období. 

Autorka se tudíž rozhodla, prostudovat list hlouběji a věnovala mu samostatné kapitoly.  

Při základní rešerši autorka vycházela z následujících bibliografických publikací: 

Kubíček, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie; Roubík, František. 

Časopisectvo v Čechách v letech 1848 – 1862; Roubík, František. Bibliografie 

časopisectva v Čechách z let 1863 – 1895 a Kaňka, Vladimír. Bibliografie periodik 

v českých krajích 1945 – 1963 – Středočeský kraj. Pro doplnění bylo využito také 

katalogů Národní knihovny ČR, Státního okresního archivu v Kutné Hoře a Českého 

muzea stříbra v Kutné Hoře. Přístup k periodikům autorka získávala v prvé řadě právě 

prostřednictvím Národní knihovny ČR, jejíž fondy (konkrétně ze skladu Klementinum, 

z fondu 19. století a z Národního konzervačního fondu v Hostivaři a Hudebních fondů 

studovny ORST) autorka doplňovala prostřednictvím sbírek Státního okresního archivu 

v Kutné Hoře a Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. K detailnějšímu zpracování 

tématu sloužily jako primární zdroje zejména vlastní údaje z analyzovaných periodik, 

archivní materiály ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře  a z Národního archivu v 

Praze na Chodovci. Sekundární literaturu týkající se kutnohorského regionu autorka 

vyhledala v hudebním oddělení Městské knihovny v Kutné Hoře, které se také 

specializuje na regionální literaturu. Na příslušné zdroje je odkazováno přímo v textu 

formou průběžných poznámek.  

                                                 
1
 „Posázavský kraj“, „Podvysocké listy“, „Česká hudba“ a „Za bratrstvím“ 
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Jak již bylo naznačeno, svou strukturou se práce odchyluje od odevzdaných tezí. 

Pozměněné jsou názvy kapitol i celková struktura práce. První kapitola po úvodu měla 

za úkol charakterizovat Kutnohorsko jako region a to zůstalo nezměněno. Vzhledem 

k rozšíření rozsahu kapitoly o tisku před rokem 1918 však byla tato část z první kapitoly 

vyjmuta a autorka jí věnovala samostatnou kapitolu. Další kapitola se již měla zabývat 

přímo vlastním periodickým tiskem ve sledovaném období. I toto zůstalo zachováno, 

avšak kvůli svému rozsahu byla toto kapitola rozdělena rokem 1945 na dvě části. Část 

sledující periodický tisk v období 1918 – 1945 nemá vlastní podkapitolu pro periodický 

tisk v období druhé světové války, jelikož v tomto období vycházelo pouze několik 

nepolitických listů, které vznikly již za první republiky, a jejich vývoj je tedy zobrazen 

plynule pro celé období. Jediným novým listem byla „Paleta“, která vycházela velmi 

krátce a které je věnováno místo v závěru podkapitoly 3.2.2 Tisk spolků a zájmových 

organizací. V druhé části zabývající se obdobím 1945 – 1948 není věnovaná samostatná 

podkapitola událostem roku 1948. Vliv událostí toho roku je nastíněn v úvodu kapitoly 

a přenechává místo pro další studium. Pro lepší orientaci v textu bylo přidáno také 

několik dalších podkapitol, které člení listy na dvě skupiny: periodika politická a 

nepolitická. Vlastní podkapitoly získal též „Posázavský kraj“. K odchýlení od tezí došlo 

úmyslně z důvodu získávání nových poznatků při psaní práce. Autorka věří, že nová 

struktura lépe odpovídá prostudovaným materiálům, je logičtější a zajišťuje lepší 

přehlednost práce. 

Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole „Kutnohorsko“, autorka 

definuje tento pojem a poskytuje základní demografickou a geografickou 

charakteristiku definovaného regionu. Pro přesné vyznačení hranic regionu autorka 

využila zejména následující publikace: Retrospektivní lexikon obcí Československé 

socialistické republiky 1850 – 1970 a Administrativní lexikon obcí v republice 

Československé z roku 1927. Pro charakteristiku demografického vývoje posloužily 

zejména údaje ze Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930, a ze 

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921. Kapitola druhá 

„Periodický tisk na Kutnohorsku před rokem 1918“ popisuje situaci periodického tisku 

na Kutnohorsku před a během první světové války. Úvodní část kapitoly je zaměřena na 

průmysl Kutnohorska do roku 1918 s detailnějším zaměřením na průmysl tiskařský, 

další část se zabývá obyvatelstvem na Kutnohorsku do roku 1918, zejména pak 

vývojem spolkového a politického života, ve kterém již hrály periodické listy svou roli. 
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Druhá část kapitoly již vyjmenovává jednotlivé listy a poskytuje jejich základní 

charakteristiku. Největší pozornost je věnována listům, které vycházely i po roce 1918. 

V závěru je v podkapitole Posázavský kraj (dříve Kutnohorské listy, později 

Kutnohorský kraj) do roku 1918 popsán detailní vývoj tohoto listu do roku 1918 a tím je 

poskytnut vyčerpávající základ pro následující kapitoly. Tématu tisku na Kutnohorsku 

před rokem 1918 se věnovala již diplomová práce Kateřiny Šandové Žurnalistika v 

Kutné Hoře v poslední třetině 19. století ze studijního programu Historické vědy na 

Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V této práci je věnována značná 

pozornost vnější podobě listů a rozboru vlastního obsahu periodik. Kateřina Šandová 

však využívá velmi málo dalších archivních materiálů, nevšímá si změn ve struktuře 

redakce, podrobněji nerozebírá důvody konfiskací periodik a nezmiňuje ani přesuny 

listů do jiných tiskáren. Pro obor mediálních studií není tudíž práce Kateřiny Šandové 

dostačující, což bylo také jedním z důvodů, proč autorka věnuje tolik pozornosti tisku 

na Kutnohorsku před rokem 1918. Autorka využívala vlastní primární zdroje a 

diplomovou práci Kateřiny Šandové konzultovala pouze okrajově pro primární rešerši a 

srovnání. 

Jádro práce je tvořeno závěrečnými dvěma kapitolami „Periodický tisk na 

Kutnohorsku v období 1918 – 1945“ a „Periodický tisk na Kutnohorsku v období 1945 – 

1948“. Tyto hlavní dvě kapitoly jsou rozděleny do tří podkapitol. V první je 

představeno Kutnohorsko v daném období, druhá část se zabývá zvlášť politickým 

tiskem a tiskem spolků a zájmových organizací, třetí podkapitola je pak věnována 

podrobnější analýze listu národních socialistů „Posázavského“ respektive 

„Kutnohorského kraje“. Obecně lze sledovat, že množství a variabilita periodického 

tisku je před první světovou válkou mnohem bohatší než v období po roce 1945. 

Se sníženým bohatstvím krajiny periodických tisků po konci druhé světové války na 

Kutnohorsku koresponduje i množství nalezených archivních materiálů, kterých bylo 

pro období po roce 1945 nalezeno znatelně méně. Avšak ani celkově nelze archivní 

materiály vypovídající o vývoji periodického tisku, které se z celého období dochovaly, 

považovat za úplné nebo systematické. Za základní archivní prameny lze považovat 

zejména spisy tiskové policie z fondu Okresní úřad Kutná Hoře ve Státním okresním 

archivu Kutná Hora (SOkA Kutná Hora) a fond Prezidium místodržitelství (PM) a 

soupisy konfiskátů z fondů Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ Praha) a 

Ministerstva spravedlnosti (MS) z Národního archivu v Praze na Chodovci (NA 
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Chodovec). Mnoho oznámení o změnách redaktorů, tiskáren nebo vydatelů ale 

v záznamech chybí a také kompletní konfiskační záznamy nebyly často vůbec nalezeny. 

Kromě fondu Okresní úřad Kutná Hora se autorka ve Státním okresním archivu Kutná 

Hora snažila dohledat materiály i v osobních fondech významných kutnohorských 

osobností a tím celý výklad doplnit. Jelikož se autorka v práci věnuje zejména 

celkovému vývoji regionálních periodik, novinářským osobnostem je věnována 

pozornost pouze v souvislosti s vývojem listů, v nichž působili. Pokud se podařilo 

dohledat bližší údaje o redaktorech, či vydavatelích periodik, jsou obvykle uvedeny 

v poznámce pod čarou. 

Kromě vlastního textu je k práci přidáno také množství příloh, které mají čtenáři 

pomoci k dotvoření celistvého obrazu o periodickém tisku na Kutnohorsku ve 

sledovaném období. Jedná se zejména o četné obrazové přílohy, ve kterých jsou ukázky 

předních stran periodik, dále o podrobnou bibliografii periodického tisku na 

Kutnohorsku v období 1918 – 1948 s možným přesahy, pokud periodikum vycházelo i 

v době před rokem 1918, a o přehledný soupis zákonů týkajících se periodického tisku, 

které se v práci vyskytují také v poznámkovém aparátu. 

Pro odkazování je použita citační norma ČSN ISO 690 platná od 1. dubna 2011. (Pro 

články z periodik je užívána kratší forma: PŘÍJMENÍ, Jméno. Článek. Periodikum. Rok, 

ročník(číslo), stránka.) Pokud není u citace uvedeno ISBN nebo ISSN, jedná se o starší 

knihu či periodikum, kterému tento kód nebyl přidělen. Citace z periodik jsou 

sjednoceny a (pokud to lze – nespisovné výrazy a archaismy jsou v citacích ponechány 

v původním znění) upraveny dle současné normy spisovného jazyka. Dále autorka čelila 

problému nejednotného psaní velkých písmen v názvu periodických listů v různých 

obdobích u různých autorů tím, že také na všechny názvy použila současnou normu 

spisovného jazyka. Autorka dále udává, že byla požádána o zaslání alespoň elektronické 

verze této diplomové práce městských knihovnám v Kutné Hoře a v Kolíně a dále také 

do Státního okresního archivu Kutná Hora a Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Práce 

může sloužit jako podklad pro další bádání, ať už pro hlubší obsahovou analýzu 

některých periodik, jako základ pro mapování tisku na Kutnohorsku po roce 1948, či 

jako návod pro badatele, kteří by chtěli ve zmíněných periodicích hledat nějaké 

konkrétní informace. 
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1 Kutnohorsko 

1.1 Vymezení pojmu 

Pojem Kutnohorsko zahrnuje nejčastěji město Kutná Hora a další městečka a vesnice 

ležící v jeho blízkém okolí. Územní hranice Kutnohorska lze přesněji vymezit využitím 

ohraničení Kutnohorského okresu, jehož hranice se však v průběhu minulého století 

několikrát změnily. Pokud není řečeno jinak, je v práci používáno označení 

Kutnohorsko pro politický okres Kutná Hora, jak byl definován Vládním statistickým 

úřadem v roce 1927.
2
 

Politický okres Kutná Hora bychom nalezli v jihovýchodní části dnešního 

Středočeského kraje a v roce 1927 sousedil s politickými okresy Kolín, Český Brod, 

Benešov, Ledeč nad Sázavou, Čáslav a Pardubice. Lze jej dále rozdělit na dva okresy 

soudní: soudní okres Kutná Hora a soudní okres Uhlířské Janovice. Celková rozloha 

politické okresu Kutná Hora činila 55 085 hektarů, z čehož 29 624 jich spadá na 

kutnohorský soudní okres a 25 461 na soudní okres uhlířsko-janovický
3
. 

1.2 Geografická a demografická charakteristika 
Kutnohorska 

Reliéf krajiny na Kutnohorsku je mírně zvlněný, jelikož jej překrývá Hornosázavská 

pahorkatina, která je severozápadní částí Českomoravské vrchoviny. Obecně patří 

Kutnohorsko k oblastem s velmi úrodnou půdou a mírným podnebím. Vodstvo 

Kutnohorska však není příliš významné. Největší tok Kutnohorska, řeka Sázava, 

protéká západním cípem regionu. Samotnou Kutnou Horou protéká malá říčka Vrchlice, 

což částečně také zapříčinilo pomalý rozvoj průmyslu a zemědělský ráz kraje
4
.  

                                                 
2
 Ke vzniku politického okresu Kutná Hora s jeho rozdělením na soudní okres kutnohorský a uhlířsko-

janovický došlo již v roce 1868. Do roku 1945 pak došlo k několika reformám systému státní správy, 

žádné ze změn však výrazně nezměnily územní rozlohu ani přičlenění obcí k politickému okresu Kutná 

Hora. V diplomové práci se kvůli přehlednosti využívá rozčlenění obcí dle Administrativního lexikonu 

obcí v Čechách z roku 1927, který se řídí sčítáním lidu z února 1921. Pro lepší představu o územním 

rozsahu Kutnohorska lze využít grafické znázornění Kutnohorska na obrázku v příloze č. 1, či názvy obcí 

s počty obyvatel uvedené v tabulce v příloze č. 2.  

3
 SUCHÝ, Oldřich. Přehled zemědělských poměrů v soudních okresech Čáslav, Kutná Hora, Janovice 

Uhlířské, Kolín a Kouřim. Praha: Krajská odbočka Zemědělské jednoty Československé republiky v 

Kolíně, 1928, s. 93, 95. 

4
 Všímá si toho již A. J. Zavadil v roce 1912 ve své práci Kutnohorsko slovem i obrazem: „Průmysl velký 

nezakotvil u nás své kořeny; schází nám k tomu potřebná voda. Za to však řemeslo a průmysl drobný 

pěstují se v míře vrchovaté a jsou mimo rolnictví jediným zdrojem příjmu Kutnohořanů.“  

ZAVADIL, Antonín Josef. Kutnohorsko slovem i obrazem: práce veškerého učitelstva okresu. Vyd. 2. 

Kutná Hora: Kuttna, 2000, s. 52. ISBN 80-902719-5-2.  
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Nejlidnatějším městem Kutnohorska je Kutná Hora, která měla v roce 1921 více než 

čtrnáct tisíc obyvatel. Kutnou Horu pak obklopují menší vesnice a městečka, jejichž 

počet obyvatel zřídka přesahoval tisícovku.
5
 K dalším významným městům politického 

okresu Kutná Hora patřily Uhlířské Janovice, Sázava, Kaňk, Malín a Sedlec. Celý 

politický okres Kutná Hora měl v roce 1921 přes šedesát jedna tisíc obyvatel. 

V meziválečném období však Kutná Hora hospodářsky stagnovala a počet jejích 

obyvatel klesal. Co se celého Kutnohorska týče, můžeme sledovat podobný vývoj.
6
 Dle 

údajů ze sčítání lidu z 1. prosince 1930 se v celém politickém okresu Kutná Hora 

vyskytovalo 58 672 obyvatel, z toho 127 národnosti německé, 108 národnosti ruské a 33 

obyvatel jiných národností. Ke katolickému vyznání se přihlásilo 42 382 přítomných 

obyvatel okresu, poměrně velkou část tvořila také skupina československé církve 

(8 287), k různým evangelickým církvím se přihasilo 2 543 obyvatel. Zatímco 

k židovské národnosti se přihlásilo pouze 5 občanů, k izraelitskému náboženství se jich 

hlásilo 333. Nevěřících bylo 5 021.  

Dle povolání spadalo 41 % obyvatelstva Kutnohorska do zemědělského sektoru. 

Druhá největší část (29 %) pak náležela k průmyslu a živnostem, přičemž v okrese 

převládal průmysl potravinářský (24 %) a stavební (21 %). Nutno však podotknout, že 

samo město Kutná Hora nebylo zemědělského rázu jako zbytek okresu: 40 % 

kutnohorských občanů mělo své povolání v průmyslu a živnostech
7
 a na druhém místě 

se s 11 % nacházel obchod a peněžnictví.  

Po konci druhé světové války se demografická struktura města Kutné Hory výrazně 

proměňovala. Měla na tom podíl migrace chudších vrstev do pohraničí, ztráta židovské 

menšiny i retribuční dekrety. Po čase se situace stabilizovala a „v roce 1948 tvořili 

dělníci 17 % obyvatel Kutné Hory, úředníci 5,5 %, zřízenci a příručí 6 %, živnostníci a 

průmyslníci 3,5 %. O věkovém složení města svědčí 14 % penzistů i 6,5 % studentů 

                                                                                                                                               
ŠŤASTNÝ, Radko (ed.). Kutnohorsko: Vlastivědný obraz. Praha: Krajský dům osvěty, 1960, s. 114. 

5
 Viz příloha č. 2. 

6
 Podrobnější srovnání a demografická charakteristika Kutnohorska viz příloha č. 3. 

7
 I zde převažoval průmysl potravinářský, na druhém místě s oděvnickým. V polygrafickém a uměleckém 

průmyslu pracovalo v Kutné Hoře 98 osob (cca 2 %). 
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středních škol. Z této doby pochází přívlastek Kutné Hory „město studentů a 

důchodců“.“
8
  

                                                 
ŠTROBLOVÁ, Helena (ed.) a Blanka ALTOVÁ (ed.). Kutná Hora. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2000, s. 257. Dějiny českých měst. ISBN 80-7106-186-7. 
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2 Periodický tisk na Kutnohorsku před rokem 1918 

2.1 Kutnohorsko před rokem 1918 

2.1.1 Průmysl Kutnohorska před rokem 1918 

Historicky patřila Kutná Hora díky svým stříbrným dolů k nejvýznamnějším městům 

českých zemí. Na počátku šestnáctého století však došlo k prvnímu poklesu výnosnosti 

dolů a od té doby až do úplného zastavení těžby v roce 1726
9
 politický význam města 

pomalu ale jistě upadal. Kutná Hora se během osmnáctého a devatenáctého století 

zejména díky nedostatku větších říčních toků vyprofilovala spíše jako centrum 

zemědělské oblasti s malým podílem průmyslových odvětví
10

. Dalším důležitým 

faktorem pro rozvoj města bylo také to, že Kutná Hora zůstala vinou neschopnosti 

vedení města zhruba 3 kilometry mimo plán při výstavbě severozápadní železniční trati 

v roce 1882.
11

 O rok později připojil k trati továrník Teller ze svého cukrovaru alespoň 

soukromou železniční vlečku
12

, ze které byla až roku 1905 přestavěna lokální dráha do 

Zruče nad Sázavou.
13

 

Mezi několik málo významných podniků fungujících na Kutnohorsku 

v devatenáctém století patřila Breuerova manufakturní tiskárna kartounů založená již 

v roce 1787, tabáková továrna v Sedlci, která zde byla v provozu od roku 1812, 

měšťanský pivovar v Lorci a dále několik mlýnů a přádelen na vlnu a bavlnu.
14

 V roce 

1837 byly ve městě Sázava založeny sklárny.
15

  

                                                 
9
 Až do počátku dvacátého století pak probíhaly neúspěšné pokusy o obnovu těžby stříbra.  

Kutná Hora. Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 2015-07-07]. Dostupné z: 

http://www.aktualne.cz/wiki/geografie/staty-a-mesta/kutna-hora/r~8676876c514611e49ecf002590604f2e. 

10
 Zemědělskou částí byl zejména soudní okres Uhlířsko-janovický. V okolí Kutné Hory se rozvíjel 

především lehký průmysl a průmysl potravinářský. 

11
 NOVÁK, Pavel. Historie a současnost podnikání na Kutnohorsku a Čáslavsku. Žehušice: Městské 

knihy, 2003. s. 44. Historie a současnost podnikání v regionech ČR. ISBN 80-86699-06-4. 

12
 Povolení vystavit místní dráhu si všímaly i místní noviny: „Úřední vídeňské noviny ze dne 9. března 

uveřejnily povolení ku stavbě dráhy z města Hory Kutné ku stanici severo-západní dráhy stejného jména, 

jež má být uděleno firma Michala B. Tellera v Praze, a má býti v šesti měsících hotova.“  

Povolení ke stavbě dráhy. Kutnohorské listy. 1882. 2(6), 2. 

13
 ŠŤASTNÝ, Radko (ed.). Kutnohorsko: Vlastivědný obraz. Praha: Krajský dům osvěty, 1960, s 110-

111. 

ŠTROBLOVÁ, Helena (ed.) a Blanka ALTOVÁ (ed.). Kutná Hora. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2000, s. 198. Dějiny českých měst. ISBN 80-7106-186-7. 

14
 KAPAVÍKOVÁ, Marie, Helena ŠTROBLOVÁ a Dobroslav LÍBAL. Kutnohorsko. Praha: Středočeské 

nakladatelství a knihkupectví, 1978. s. 16.  
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Svou tradici měl na Kutnohorsku také průmysl tiskařský.
16

 Prvním tiskařem, který 

v devatenáctém století tiskl také periodické listy, byl František Procházka, který svou 

tiskárnu přesunul do Kutné Hory z Čáslavi v květnu roku 1850. Procházka pak uzavřel 

smlouvu s Karlem Havlíčkem Borovským, který v Kutné Hoře od 8. května roku 1850 

začal vydávat své noviny „Slovan“ a později zde vydal také protiklerikální „Epištoly 

kutnohorské“. „Havlíček obstaral si pro noviny vlastní písmo z tiskárny pražské, lisy, ba 

i personál, takže tiskárna byla před úřady filiálkou oficírny Procházkovy, ale jinak byla 

jím zcela samostatně vedena i účtována. […] Po dobrovolném zastavení „Slovana“ 

11. srpna 1851 dal Havlíček veškeré rekvizity opět odvésti do Prahy.“ Dalším 

periodikem tištěným u Procházky byla roku 1868 „Vesna kutnohorská“, redigovaná 

zprvu spisovatelem Jakubem Arbesem, po odchodu Arbese převzal Procházka i post 

redaktora listu.
17

 

Procházkovu tiskárnu získal kolem roku 1872 Karel Šolc, který se narodil 28. ledna 

1836 v Dobrušce. Po jeho smrti v prosinci 1889 převzala tiskárnu jeho žena Barbora, 

která „pozvedla [rodinný závod] na tovární podnik“. Kromě periodických listů (kterými 

byly například „Horník“ (1881 - 1882) a „Kutnohorské listy“(1882 – 1890) redaktora 

Petra M. Veselského, či „Podvysocké listy“ (1890 – 1915), jejichž redaktorem byl Josef 

Hejnic, tiskl Šolc zejména životopisná, historická a vlastivědná díla, nebo také 

kalendáře. Po smrti Barbory Šolcové v lednu 1912 zdědila tiskárnu její dcera se zetěm 

Karolína a Felix Cammrovi.
18

 

Rozvoj společenského života a větší poptávky po knihách a časopisech v poslední 

čtvrtině devatenáctého století pak umožnila rozvoji druhé velké knihtiskárny v Kutné 

                                                                                                                                               
JELÍNEK, Jan. Kutná Hora. 1. vyd. Praha: Tisková, ediční a propagační služba, 1990, s. 68, ISBN 80-

706-5046-X. 

15
 ŠŤASTNÝ, Radko (ed.). Kutnohorsko: Vlastivědný obraz. Praha: Krajský dům osvěty, 1960, s. 114. 

16
 Podrobněji se historií tiskařů na Kutnohorsku zabývá typograf a také redaktor „Sociálně 

demokratického Podvysocka“ Jaroslav Červený. Jeho poznámky a výpisky k jednotlivým tiskařům, i 

popis zdrojů jeho bádání lze nalézt ve Státním okresním archivu Kutná Hora, osobní fond Červený 

Jaroslav, karton 2, inv. č. 62. 

17
 SOkA Kutná Hora, osobní fond Červený Jaroslav, 1924, Kutnohorští knihtiskaři a tisky, inv. č. 62, 

karton 2, list 92. 

18
 SOkA Kutná Hora, osobní fond Červený Jaroslav, 1924, Kutnohorští knihtiskaři a tisky, inv. č. 62, 

karton 2, list 95. 
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Hoře. Adolf Švarc odkoupil v roce 1892 malou tiskárnu od Bohumíra Kohlmanna
19

, 

rozšířil ji tak, že se stala „prvou akreditační tiskárnou kutnohorskou.“ Z periodik se zde 

tiskla čáslavská „Pravda“(1884 - 1916), „Kutnohorské listy“(1907 - 1911) vydávané 

národními socialisty, či hudební časopis „Česká hudba“ (1895-1939). Dále se zde tiskly 

noty, adresáře, či publikace týkající se dějin kutnohorských obcí.
20

  

2.1.2 Obyvatelstvo na Kutnohorsku před rokem 1918 

Město Kutná Hora patřilo na počátku devatenáctého století se svými více než 

osmi tisíci obyvateli k největším městům v Čechách. Během doby národního obrození 

působilo v Kutné Hoře několik význačných osobností, které se zasadily o zachování 

české kultury a českého jazyka. K nejznámějším patří kutnohorský rodák Josef Kajetán 

Tyl
21

, který sice ve městě trvale nepůsobil, ale do Kutné Hory se často vracel.
22

 

K dalším významným vlasteneckým pracovníkům patřili vlastenecký učitel a kněz Josef 

Herzán
23

, učitel Petr Miroslav Veselský
24

, lékař a politik Josef Jaromír Štětka
25

, s jehož 

                                                 
19

 Bohumír Kohlmann byl tiskařem v Kutné Hoře v období 1879 – 1892. „Jeho tiskárna byla také 

litografií. […] Tisklo se na ručním lise a tzv. amerikánce. […] Větších prací z této oficírny nevyšlo, byly 

to většinou zakázky úřední, obchodní a spolkové.“  

SOkA Kutná Hora, osobní fond Červený Jaroslav, 1924, Kutnohorští knihtiskaři a tisky, inv. č. 62, karton 

2, list 98. 

20
 SOkA Kutná Hora, osobní fond Červený Jaroslav, 1924, Kutnohorští knihtiskaři a tisky, inv. č. 62, 

karton 2, list 99. 

21
 Josef Kajetán Tyl byl známý český obrozenecký spisovatel, dramatik a tvůrce národní hymny. Narodil 

se 4. února 1808 v Kutné Hoře, kde také absolvoval základní vzdělání. V roce 1822 Kutnou Horu opustil 

a šel studovat do Prahy. I když už se od té doby do Kutné Hory natrvalo nevrátil, jeho náklonnost k ní zle 

vyčíst například z pseudonymů (Horský, Horník), které užíval. Zemřel v Plzni 11. července°1856.  

Josef Kajetán Tyl. Spisovatele [online]. Tiscali Media a. s., 2016 [cit. 2016-07-21]. Dostupné z: 

http://www.spisovatele.cz/josef-kajetan-tyl. 

22
 JELÍNEK, Jan. Kutná Hora. 1. vyd. Praha: Tisková, ediční a propagační služba, 1990, s. 71, ISBN 80-

706-5046-X. 

23
 Josef Herzán se narodil 20. března 1783 v Dašicích. Studoval filozofii a bohosloví. V Kutné Hoře 

působí jako učitel od roku 1807. Stal se také kazatelem v chrámu sv. Barbory a v roce 1837 byl zvolen 

kutnohorským arciděkanem. Byl učitelem spisovatele Josefa Kajetána Tyla a archeologa Jana Erazima 

Vocela. Zemřel 14. dubna 1844 v Kutné Hoře.  

Herzán, Josef, 1783 - 1844. Středočeská vědecká knihovna v Kladně [online]. Kladno: Středočeská 

vědecká knihovna v Kladně, 2016 [cit. 2016-07-21]. Dostupné z: http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-

kl_us_auth-p0095330-Herzan-Josef-17831844/. 

24
 Pavel Miroslav Veselský se narodil 1. července 1810 v Novém Kníně. Vlastním jménem se jmenoval 

Petr Pavel Veselský, Miroslav používal jako literární pseudonym. Veselský byl učitelem na Ledečsku, 

později vyučoval hluchoněmé v Praze. Z jeho literární činnosti jsou známé hlavně vlastivědné a historické 

články, které zasílal do řady pražských časopisů (například i do časopisu „Květy“). Byl také hudebním 

skladatelem a během pobytu Havlíčka Borovského v Kutné Hoře se zde stal jeho nejbližším přítelem. 

V osmdesátých letech byl v Kutné hoře redaktorem listu „Horník“ a později „Kutnohorských listů“. 

Zemřel 9. července 1889.  

SIEGL, Jaromír. Sto let veřejného knihovnictví v Kutné Hoře. Krásné město. 1948, 7(5)51. 
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přispěním byla v roce 1848 v Kutné Hoře založena česká knihovna,
26

či básník, historik 

a zakladatel české archeologie Jan Erazim Vocel
27

. Částečně také díky jejich vlivu se 

společenský a kulturní život v Kutné Hoře slibně rozvíjel a vznikaly různorodé 

měšťanské spolky, které byly často pojmenované na počest slavných kutnohorských 

občanů. Byly to například Pěvecký spolek Tyl
28

, ochotnický spolek Tyl
29

, archeologický 

spolek Vocel
30

, nebo tělocvičná jednota Sokol
31

. Roku 1893 byl v Kutné Hoře založen 

                                                                                                                                               
25

 Jaromír Štětka se narodil 15. července 1808 v Litni u Karlštejna. V roce 1835 dokončil studium 

medicíny. Na studiích se seznámil s celou řadou známých osobností, jako byli Mácha, Tyl, Havlíček, 

Vocel či Palacký. Do Kutné Hory přišel Štětka v roce 1935 jako praktický lékař. Kromě své praxe se 

angažoval ve veřejném životě a snažil se zde vybudovat jak nemocnici, tak veřejnou knihovnu. Zemřel 

10. dubna 1878.  

SIEGL, Jaromír. Sto let veřejného knihovnictví v Kutné Hoře. Krásné město. 1948, 7(5), 50-53. 

26
 KAPAVÍKOVÁ, Marie, Helena ŠTROBLOVÁ a Dobroslav LÍBAL. Kutnohorsko. Praha: Středočeské 

nakladatelství a knihkupectví, 1978. s. 16-17. 

27
 Jan Erazim Vocel se narodil 23. srpna 1802 v Kutné Hoře. Jeho otec zde byl kontrolorem městského 

důchodu. Studoval filosofii a právo v Praze i ve Vídni, po studiích byl v letech 1825 až 1842 

vychovatelem v různých šlechtických rodinách po celé Evropě. Poté působil v Praze jako publicista. 

V roce 1850 se stal profesorem archeologie na pražské univerzitě. Zemřel 16. září 1871. Byl autorem 

mnoha historických i archeologických děl, vydal také dvě básnické sbírky.  

SIEGL, Jaromír. Před sto lety se narodil Jan Erazim Vocel. Krásné město. 1947, 6(1), 5 – 6. 

28
 Mužský pěvecký sbor byl v Kutné Hoře založen již roku 1846 a v roce 1862 přijal jméno Tyl. Sbor 

fungoval v různých proměnách až do roku 1948, jedinou pauzou v jeho účinkování byla doba první 

světové války, kdy byla většina mužů odvedena na frontu.  

160 let českého sborového zpěvu v Kutné Hoře: 1846 - 2006. Kutná Hora: USPS, 2006. 

29
 Ochotnický spolek Tyl byl založen v Kutné Hoře 1. ledna 1843 a až do první světové války byl jediným 

zástupcem ochotnického divadla ve městě. V prvorepublikovém období začaly kromě spolku Tyl 

fungovat i ochotnické soubory jiných uskupení. Všichni se však potýkali se stejným problémem, kterým 

byla absence vhodných prostor pro divadelní produkci. K výstavbě divadlo došlo v letech 1931 až 1933. 

Během neutěšených let v období 2. světové války vznikl v Kutné Hoře divadelní festival Tylova Kutná 

Hora, který se tak stal jedním z nejstarších divadelních festivalů v Čechách.  

140 let ochotnického divadla. Kutná Hora: MěstKS, 1983. 

30
 Archeologický sbor Vocel byl založen po smrti Jana Erazima Vocela 18. února 1877. Sbor si jako 

hlavní cíl vytyčil „udržovat mezi lidem lásku k uměleckým a historickým památkám.“ Inicioval také 

obnovu důležitých kutnohorských pamětihodností. Sbor zanikl v roce 1950.  

JELÍNEK, Jan. Kutná Hora. 1. vyd. Praha: Tisková, ediční a propagační služba, 1990, s. 70, ISBN 80-

706-5046-X. 

Archeologický sbor Vocel. České muzeum stříbra [online]. 2015 [cit. 2015-08-25]. 

Dostupné z: http://www.cms-kh.cz/spolkovy-zivot-6-sbor-vocel. 

31
 Tělocvičná jednota Sokol v Kutné Hoře byla založena jako jedna z prvních v Čechách roku 1862, 

s výstavbou sokolovny v Kutné Hoře se započalo roku 1882 a dokončena byla o dva roky později. Roku 

1907 se kvůli ideovým neshodám z kutnohorského Sokola vydělily konkurenční sociálně demokratická 

Dělnická tělocvičná jednota a lidovecká organizace Orel. Kromě Kutné Hory vznikaly tělocvičné jednoty 

Sokol i v dalších obcích, například v Kácově, či Neškaredicích. Během první světové války byla činnost 

Sokola od roku 1915 zastavena a obnovena byla až po válce. Stejný osud sokoly potkal i za druhé světové 

války v říjnu 1941.  

ŠTROBLOVÁ, Helena (ed.) a Blanka ALTOVÁ (ed.). Kutná Hora. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2000, s. 192-193. Dějiny českých měst. ISBN 80-7106-186-7.  
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také Klub českých turistů
32

 a v osmdesátých letech byl založen také Spolek 

velocipedistů.
33

 

Bohatý spolkový život v Kutné Hoře dodal základy také pro rozvoj života 

politického. Prvotní společenskou organizací s politickými cíli se v Kutné Hoře stala 

Slovanská lípa založená v revolučním roce 1848. Přestože Slovanská lípa přestala po 

roce 1849 existovat, položila základy pro vznik dalších na ni navazujících spolků, jako 

byly kupříkladu spolek Kasino, Měšťanská beseda nebo Umělecko-živnostenská beseda 

Vesna, ve kterých se formovala politická přesvědčení jednotlivých občanů. Postupně se 

uvnitř těchto prvotně kulturních spolků vytvořily dva názorové proudy, které 

rezonovaly s rozdělením smýšlení na větev staročeskou a mladočeskou: česká 

radikálnější vlastenecká skupina a národnostně nevyhranění konzervativci. Počátkem 

osmdesátých let Měšťanskou besedu v Kutné Hoře ovládli staročeši. Mladočeši se zatím 

soustřeďovali kolem periodika „Kutnohorské listy“
34

. Doba kulturních spolků, „na 

                                                                                                                                               
JELÍNEK, Jan. Kutná Hora. 1. vyd. Praha: Tisková, ediční a propagační služba, 1990, s. 72, ISBN 80-

706-5046-X. 

32
 Odbor kutnohorského klubu vznikl 7. června 1893 a měl 37 členů. Kutnohorská odbočka Klubu 

českých turistů se však začala formovat již v březnu téhož roku, kdy do Kutné Hory zavítal Dr. Vilém 

Kurz, jeden ze zakladatelů tohoto turistického klubu v Čechách a redaktor „Časopisu turistů“: „Za 

příležitosti své cesty do Kutné Hory p. Dr. Kurz svolal prostřednictvím našich členův a důvěrníka klubu p. 

G. Toužila všechny přátele české turistiky ve staroslavné Kutné Hoře ke společné schůzi v Lorci na den 

19. března k 3. hod. odpolední. Přes škaredé počasí a sněhovou vánici sešlo se na 50 osob, mezi nimi i 

početně dam, čehož si jest více vážiti, že Lorec od středu města jest půl hodiny vzdálen. Za to skládalo se 

veškeré posluchačstvo z osvědčených turistů.“  

100 let turistiky na Kutnohorsku. Kutná Hora: Klub českých turistů, 1993, s. 14. 

33
 ŠTROBLOVÁ, Helena (ed.) a Blanka ALTOVÁ (ed.). Kutná Hora. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2000, s. 192. Dějiny českých měst. ISBN 80-7106-186-7. 

34
 „Kutnohorské listy“ začaly vycházet jako Politický čtrnáctideník v dubnu 1881, později se změnily na 

týdeník a v letech 1883 až 1886 vycházely dokonce dvakrát týdně. Jejich vydavatelem a odpovědným 

redaktorem byl zpočátku právě Petr Miroslav Veselský, který patřil do české skupiny tzv. Ultračechů. 

Později se na postu zodpovědného redaktora vystřídali Václav B. Ježek, Gustav Toužil (Gustav Toužil byl 

jejich odpovědným redaktorem v letech 1883 až 1885. Od roku 1885 vydává své vlastní dva listy: „Vesnu 

Kutnohorskou“ a „Volné slovo“. Zajímavé je, že tyto dva listy však spíše zastupují zájmy konzervativců) 

Jan Spáčil – Žeranovský, František Josef Janke, Antonín Šolta, a nakonec Ferdinand Vyskočil. Tiskařem 

a nakladatelem v jedné osobě byl Karel Šolc. Koncem září 1882 byl ke „Kutnohorských listům“ přičleněn 

beletristický list „Horník“: „ Nabyvše přesvědčení, že list čistě beletristický na venkově jenom s největšími 

oběťmi udržeti by se dal a že na roven by postaven býti musel listům pražským, s nimiž by mu bylo těžkou 

konkurenci niknouti, odhodlali jsme se tímto číslem, jímž třetí čtvrtletí druhého ročníku se končí, zastaviti 

další vydávání „Horníka“. […] Síly své, jež valnou měrou „Horníku“ věnovány byly, propůjčíme nyní 

úplně svému velkému politickému týdeníku „Kutnohorským Listům“ a jeho příloze „Čáslavanu“, nadějíce 

se, že po té obliba jich, stále rostoucí, umožní nám list ten častěji než jednou v témdni vydávati.“  

Našim příznivcům!. Horník. 1882, 2(18), 1. 

Poslední číslo „Kutnohorských listů“ vyšlo 3. října 1890. „Kutnohorské listy“ zastavily své vydávání, aby 

uvolnily v Kutné Hoře místo nově založeným „Podvysockým listům“: „[Podvysocké listy] tlumočí zásady, 

k nimž dnes skoro veškeré vrstvy národa českého s nadšením se přiznávají, a tento krok učinili jsme 

jedině proto, an v „Podvysockých listech“ vidíme spolehlivou záruku neoblomného a nezištného hájení 

zájmů města i krajů našich, - an v „Podvysockých listech“ poznáváme bojovníka, který povrhnuv 
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jejichž půdě se střetávaly odlišné politické směry“
35

 definitivně skončila na sklonku 

osmdesátých let devatenáctého století, kdy dochází ke vzniku samostatných politických 

spolků a nových politických stran.
36

  

V roce 1886 byl pozdějším poslancem říšské rady JUDr. Bedřichem Pacákem 

založen Politický spolek podvysocký, ve kterém se začali sdružovat mladočeši. Na jejich 

podporu začaly být vydávány také „Podvysocké listy“
37

. Staročeši žádný vlastní 

politický spolek nevytvořili, opírali se pouze o podporu v místním ostrostřeleckém 

sboru. V regionálním tisku jejich zájmy zastupoval Gustav Toužil s listy „Vesna 

kutnohorská“ a „Volné slovo“
38

, přesto podpora staročechů začala upadat a v roce 1891 

                                                                                                                                               
v programu svém osobními štvanicemi, napsal na svůj prapor jedině blaho města, dobro a prospěch 

celého žírného kraje i všeho českého lidu!“  

Našemu čtenářstvu. Kutnohorské listy. 1890, 10(40), 1. 

35
 Viz ŠTROBLOVÁ, Helena (ed.) a Blanka ALTOVÁ (ed.). Kutná Hora. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2000, s. 183. Dějiny českých měst. ISBN 80-7106-186-7. 

36
 Viz ŠTROBLOVÁ, Helena (ed.) a Blanka ALTOVÁ (ed.). Kutná Hora. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2000, s. 178 – 183. Dějiny českých měst. ISBN 80-7106-186-7. 

37
 „Podvysocké listy“ patřily k nejvýznamnějším a nejdéle vydáváním periodikům přelomu devatenáctého 

a dvacátého století na Kutnohorsku. První číslo „Podvysockých listů“ s podtitulem „Orgán Politického 

spolku Podvysockého“ vyšel v Kutné Hoře 20. září 1890. Ve svém úvodním článku se list odkazuje na 

tradici Havlíčka Borovského, odkazuje na jeho boj za český národ, vymezuje se proti politice staročeské a 

vyjadřuje podporu straně svobodomyslné, deklarujíc též, že nechtce být periodikem bulvárním: „Majíce 

na paměti tento účel, musili jsme též zcela přirozeně na tom se ustanoviti, že nikdy nedopustíme, aby tento 

list náš zabředl do osobních polemik neb různého skandalisování, kteréhož smutné úkazy proslavily 

žurnalistiku strany protivné, nýbrž chceme v mezích naprosté slušnosti, uznávajíce každou zásluhu,  

nepodceňujíce schopnosti nižádného a ctíce přesvědčení – je-li opravdové! – každého, hájiti pouze 

pravdu, a to beze všech ohledů, neoblomě, přímo!“  

Našemu čtenářstvu! Podvysocké listy. 1890, 1(1),1. 

Majitelem a vydavatelem listu byl zpočátku přímo Politický spolek podvysocký. Od roku 1900 přechází 

list do vlastnictví svého dosavadního odpovědného redaktora Josefa Hejnice a po jeho smrti v roce 1905 

na jeho ženu Jindřišku. Ta se znovu provdala za učitele v Lomnici nad Popelkou Norberta Nováka a 

rozhodla se list prodat. Uzavřela tedy trhovou smlouvu s Bedřichem Pacákem (toho času ministrem ve 

Vídni), Janem Macháčkem (purkmistrem v Kutné Hoře) a advokátem Václavem Vlasákem. Jindřiška 

Nováková (Hejnicová) prodala „Podvysocké listy“ za cenu 2000 K s tím, že měla nárok na jejich 

bezplatné zasílání.  

SOkA Kutná Hora, osobní fond Pacák, Bedřich, JUDr., 1847 – 1914, inv. č. 17, kart. 1, Trhová smlouva 

na prodej „Podvysockých listů“ B. Pacákovi a spol., 1909. 

Na postu zodpovědného redaktora se do počátku první světové války kromě Josefa Hejnice vystřídali: 

František Říha, Josef Pekárek, Karel Hauser, Karel Šíma, Karel Hütter, Václav Velinský a František 

Vysypal. List vycházel až do 3. září 1915. Po první světové válce byl obnoven koncem prosince 1918 a 

vycházel až do srpna 1922. 

38
 Od začátku července 1885 začaly v Kutné Hoře vycházet dva listy, jejichž vydavatelem, majitelem a 

redaktorem v jedné osobě byl Gustav Toužil. „Vesna kutnohorská“ a „Volné slovo“ střídavě vycházely 

jednou za čtrnáct dnů: „Každý z těchto listů, ač stejného programu, bude tvořiti samostatný celek a 

předplatné na oba listy obnášeti bude čtvrtletně 1 zl. 20 kr..“  

Slovo k ctěným čtenářům! Volné slovo. 1885, 1(1), 2. 
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se pak starostou Měšťanské besedy stal mladočech Jan Macháček.
39

  

Kromě staročechů a mladočechů se od sedmdesátých let na Kutnohorsku začalo 

tvořit také dělnické hnutí a do tohoto období spadají také prvopočátky sociální 

demokracie. Zprvu se však formovaly pouze odborové organizace a první politický 

spolek sociálních demokratů s názvem Komenský vznikl na Kutnohorsku až v roce 

1893.
40

 Část dělnictva nesouhlasící se sociální demokracií si v roce 1897 založila 

Dělnický vzdělávací spolek Barák, ze kterého se na Kutnohorsku stalo středisko strany 

národně sociální. Roku 1903 začali národní socialisté na Kutnohorsku vydávat i svůj 

periodický tisk „Podvysocký obzor“
41

, který však vycházel pouze necelý rok. Roku 

1907 došlo k dalšímu pokusu o vydávání listu, který měl být nakloněn straně národně 

sociální. Šlo o časopis „Kutnohorské epištoly“, o kterém víme pouze z archivních 

záznamů.
 42

 Konečně od roku 1909 vydávají národní socialisté periodický list 

                                                                                                                                               
Oba listy vycházely až do června 1892, kdy je Gustav Toužil musel na čas zastavit: „Následkem 

neplacení celých tří čtvrtin pp. odběratelů těchto listů jsem nucen vydávání jich na nějaký čas zastaviti, 

abych přečetné a obsáhlé pohledávky své za časopisy a inzeráty po případě i soudně vymáhati mohl.“  

P. T. pp. odběratelům, jichž se týče. Vesna kutnohorská. 1892, 8(7), 2.  

Jak vycházely listy během let 1893 a 1894 není zcela jasné. Dalším dochovaným číslem je první číslo 

(údajně) desátého ročníku „Volného slova“ z 19. května 1894: „Časopis „Volné slovo“ nastupuje tímto 

opět pouť po milém Kutnohorsku a vlasti české jednak, aby věrně a poctivě tlumočil, co děje se na Horách 

a v okresu, jednak aby bohapustý švindl a ohyzdnou korupci místního tisku, tak zvaného 

„svobodomyslného“, na pravou uváděl míru, jako byl dříve činil.“  

Pozvání ku předplacení. Volné slovo. 1894, 10(1), 1. 

Listy pak jistě vycházely alespoň do května 1895, kdy zanikly. V té době byl také Gustav Toužil souzen. 

3. června 1909 oznámil Gustav Toužil, že začne po patnácti letech opět vydávat Vesnu Kutnohorskou 

s humoristickou přílohou Pst! Pst!. Tisk byl prováděn v tiskárně Adolfa Švarce. „List pude politický 

směru nár. strany agrární a strany živnostenské a vlastivědný.“ V červnu 1909 vyšla dvě čísla „Vesny 

Kutnohorské“ (byla označena jako ročník patnáct). 10. července 1909 oznamuje Anna Toužilová, že její 

manžel onemocněl a nachází se v Praze, a tudíž je vydávání periodika pozastaveno. K dalšímu vydávání 

již nedošlo.  

SOkA Kutná Hora, archivní fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign 8/4, inv. č. 791, 

kart. č. 163.  

Gustav Toužil zemřel 22. února 1915 ve věku 63 let v Bohnicích v ústavu pro duševně choré.  

SOkA Kutná Hora, Osobní fond Gustav Toužil, 1852 – 1915, pozůstalost, výstřižky z novin, Příloha 

„Lidového deníku“ k číslu 2, Vynikající naši mrtví r. 1915. 

39
 ŠTROBLOVÁ, Helena (ed.) a Blanka ALTOVÁ (ed.). Kutná Hora. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2000, s. 181-183. Dějiny českých měst. ISBN 80-7106-186-7. 

40
 ŠTROBLOVÁ, Helena (ed.) a Blanka ALTOVÁ (ed.). Kutná Hora. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2000, s. 183. Dějiny českých měst. ISBN 80-7106-186-7. 

41
 „Podvysocký obzor“ s podtitulem „Orgán pracujících vrstev českého národa“ vycházel každou druhou 

sobotu od 2. května 1903 do 17. října 1903, kdy byl spojen s východočeským týdeníkem strany národně 

sociální „Lidovými proudy“. Redaktorem a vydavatelem „Podvysockého obzoru“ byl Jan Mazánek a 

majitelem František Kovařovič. 

42
 Ve Státním okresním archivu Kutná Hora byl objeven pouze jeden výtisk týdeníku „Kutnohorských 

epištol“. Oznámení o vydávání tohoto listu bylo učiněno v dubnu roku 1907. List měl vycházet každý 
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„Kutnohorské listy“
43

. Dále své organizace na Kutnohorsku vytvořili také klerikálové, 

strana agrární, či strana radikálně pokroková. Tyto strany však tvořily spíše okrajové 

proudy.
44

  

2.2 Periodický tisk před rokem 1918 

Periodický tisk na Kutnohorsku před rokem 1918 se vyvíjel v souladu se soudobými 

podmínkami pro rozvoj periodického tisku v českých zemích v rámci Rakouska – 

Uherska. Po zrušení cenzury 15. března 1848 nastalo krátké období rozmachu 

politického tisku, to však bylo brzy vystřídáno dalším obdobím útisku a 

administrativních omezení a následným nástupem neoabsolutismu. Kvůli nepříznivé 

politické situaci potom nevycházely na našem  území do roku 1860 téměř žádné české 

politické noviny kromě vládního úředního deníku „Pražské noviny“ a „Pražského 

prostonárodního listu“. Omezení z let 1849 až 1857 (včetně tiskového zákona z roku 

1852) požadovaly přísná pravidla pro evidenci tisku, zavedly cenzuru, kauce a 

kolkovné, což také ztěžovalo situaci potenciálním regionálním vydavatelům. Obecný 

rozmach krajinských listů nastal až se změnou politických poměrů na počátku 

šedesátých let, kdy nová ústava z roku 1861 oživila politický život v zemi, jelikož 

rozšířila volební práva a umožnila lidem volit si své zástupce do orgánů státní správy. 

Počet periodik začal stoupat zejména v letech devadesátých, kdy byla zrušena kauce a 

kolkovné.
45

  

                                                                                                                                               
pátek s datem následující soboty a měl obsahovat články národohospodářské, politické, národní, sociální, 

zprávy ze života společenského a měl pracovati k výchově lidu na Kutnohorsku. Majitelem, vydavatelem a 

nakladatelem byl Ota Havel, nakladatel a obchodník z Prahy VII. Zodpovědným redaktorem se stal 

Ferdinand Louvar a list byl tištěn v Kutné Hoře Adolfem Švarcem. Dochované druhé číslo z 20. dubna 

1907 neslo podtitul: „Neodvislý národní týdeník pro malý lid jihovýchodních Čech“. Číslo stálo 4 krejcary 

a předplatit se dal list za 4 K ročně. List měl čtyři strany a programově byl spojen se stranou národně-

sociální.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

163, listy 37 – 48. 

43
 „Kutnohorským listům“, které byly v roce 1911 přejmenovány na „Posázavský kraj“, jsou v práci 

věnovány celé kapitoly. 

44
 ŠTROBLOVÁ, Helena (ed.) a Blanka ALTOVÁ (ed.). Kutná Hora. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2000, s. 183 - 184. Dějiny českých měst. ISBN 80-7106-186-7.  

JELÍNEK, Jan. Kutná Hora. 1. vyd. Praha: Tisková, ediční a propagační služba, 1990, s. 72, ISBN 80-

706-5046-X. 

45
 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, Žurnalistika a komunikace. s. 95, 100, 107. ISBN 978-80-247-

3028-8. 

KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 1, Noviny České 

republiky od počátku do roku 1918 (CERBI N1). Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2008, Část 2, 

sv. 2 - index, s. 22 – 36. ISBN 978-80-86249-46-9.  
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Také na Kutnohorsku lze sledovat podobný trend. Do šedesátých let zde kromě 

Havlíčkova „Slovana“ neevidujeme žádné periodikum.
46

 V roce 1868 zde začal 

vycházet týdeník „Vesna kutnohorská“. První číslo vyšlo 17. ledna 1868 a list vycházel 

pouze rok do 30. prosince 1868
47

. Týdeník měl částečně beletristickou povahu, měl osm 

stran, zejména na prvních se vyskytovaly hlavně básně, či zeměpisná i dějepisná 

vypravování, úvahy a návody. Pravidelně se dále v listu objevovaly zpravodajské 

rubriky Zprávy místní a z okolí, či Tržní zprávy. Politickým tématům se list vyhýbal. 

Odpovědným redaktorem „Vesny kutnohorské“ byl do konce května 1868 český 

spisovatel Jakub Arbes, který byl za účelem vydávání toho listu do Kutné Hory 

pozván.
48

 V červnu 1868 se ale vrátil do Prahy, kde vstoupil do redakce „Národních 

listů.“
49

 Poté se redigování „Vesny“ ujal její dosavadní tiskař František Procházka. 

Majitelem byli obchodníci A. Hartmann a Josef Fromm. 

Po zániku „Vesny kutnohorské“ trvalo zhruba deset let, než na Kutnohorsku začalo 

vycházet další periodikum. V roce 1879 vycházel v Kutné Hoře ručně přepisovaný 

                                                 
46

 KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 1, Noviny České 

republiky od počátku do roku 1918 (CERBI N1). Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2008. 

2 sv. ISBN 978-80-86249-46-9.  

KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 1, Časopisy České 

republiky od počátku do roku 1918 (CERBI C1). Brno: Sdružení knihoven ČR, 2010. 3 sv. ISBN 978-80-

86249-51-3. 

47
 „Když jsme před rokem ve vydávání časopisu tohoto se uvázali, doufali jsme pevně, že podniknutí naše, 

jemuž jak sil svých duševních, taktéž i hmotných svědomitě jsme věnovali ve prospěch průmyslu a 

veškerých zájmů města i vůkolí, hojných najde podporovatelů, - než doba nebyla příznivá, - pročež nuceni 

jsme v dalším působení přestati; avšak kojíme se nadějí, že čas nedaleký jest, kde závadné poměry se 

urovnají a nám možno bude lokální list poznovu zaraziti.“  

Bez nadpisu. Vesna kutnohorská. 1868, 1(50), 1. 

48
 „V roce 1868 založen byl v Kutné Hoře časopis „Vesna“ a za redaktora získán Jakub Arbes, tehdy 

sedmadvacetiletý. V té době nepronikalo ještě jméno jeho do širší veřejnosti, neboť mimo básní, 

neuveřejnil žádnou ze větších prací svých. V Hoře Kutné byl málo znám; on sám nikdy se nesnažil 

zjednávati si přátel. Byl vždy zamlklý, v sebe uzavřený. Potkával jsem jej na procházkách buď ku 

kaňkovskému háji, nebo na hořejší „Vrchlici“. Vždy hlavu skloněnou, stále zadumán. Nosíval čamaru a 

poděbradku s pérem a tím také obracel na se pozornosť, neboť v tom čase skorem již poděbradky 

vymizely. Byl jsem radostně dojat, když prostřednictvím Jar. Čelakovského, tehdy studujícího práv, jenž 

častěji do Hory zajížděl a s Arbesem znám byl, představen jsem byl Arbesovi. […] Romaneta jeho byla 

všeobcně uznávaná, vyhledávaná a hojně čtena a byla základem jeho popularity. Do „Vesny“ svými 

pracemi málo přispíval, příčinou toho byl nesouhlas jeho s náhledy nakladatelského družstva, jež ovšem 

nechápalo ideje jeho. Celá činnost jeho spočívala v uspořádání čísla a korektuře článků, většinou 

praktických; pro literární články vymezeno místo nejmenší. Poněvač Jakub Arbes nemohl a nechtěl snésti 

mnohé neoprávněné výtky, musila nastati rozluka a on v následujícím roce 1868 v červnu Horu Kutnou 

opustil a uchýlil se do Prahy.“  

Jakub Arbes v Hoře Kutné. Podvysocké listy. 1914, 25(16), 1 – 2. 

49
 Nekrolog – zpráva o smrti Jakuba Arbese. Vesna kutnohorská. 1868, 25(16), 1. 
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studentský list „Vesna“
50

. Jeho hlavním přispěvatelem a redaktorem byl pozdější učitel 

a spisovatel Josef Braun
51

, který se často podepisoval jako Kutnohorský nebo Hnědý. 

Hlavní náplní listu byly básně a povídky. Od osmdesátých let až do počátku první 

světové války dochází na Kutnohorsku k postupnému nárůstu počtu vydávaných 

periodik.
52

 Jednalo se o periodika zaměřená na politické a kulturní události regionu, 

časopisy zájmových a politických spolků, humoristické listy, ale svého zástupce zde 

měl i tisk zaměřený na témata ze zemědělství a hospodářství obecně. 

K nejdůležitějším politicky zaměřeným listům patřily již zmíněné „Kutnohorské 

listy“
53

, kolem kterých se v osmdesátých letech sjednocovali mladočeši, „Podvysocké 

listy“
54

 vydávané Politickým spolkem povysockým, „Vesna kutnohorská“ a „Volné 

slovo“
55

 Gustava Toužila podporující staročechy a konečně národně – socialistické 

„Kutnohorské listy“ později přejmenované na „Pozázavský kraj“
56

. Kromě těchto pěti 

významných periodik, která se udržela na kutnohorském trhu poměrně dlouho, 

vycházela v Kutné Hoře na přelomu devatenáctého a dvacátého století i další periodika 

informující o kulturních a politických událostech. Byly to listy „Horník“
57

, „Věstník 

kutnohorský“
58

, „Podvysocký obzor“
59

 či „Hlasy kutnohorské“
60

. Tato periodika však 

                                                 
50

 Dochovaný je ale až ročník druhý, který má dataci květen 1880 – únor 1881 a lze jej nalézt v Národní 

knihovně ČR, a poté ročník třetí z roku 1881, který je dochován ve Státním okresním archivu Kutná Hora 

v osobním fondu Josefa Brauna. 

51
 Josef Braun se narodil 11. července 1864 v Kutné Hoře. Studoval zde nejprve na reálce, potom přešel 

na učitelský ústav a odmaturoval v roce 1883. Po studiích našel místo podučitele na české škole spolku 

Komenský ve Vídni. Literárně činný byl již od školních let a i z Vídně vedl častou korespondenci 

s redaktory českých listů a nakladateli. Psal básně i prózu, často s historickou tematikou, či z prostředí 

Kutné Hory. Onemocněl tuberkulózou, na kterou 28. srpna 1891 v Kutné Hoře zemřel.  

POSPÍCHALOVÁ, Helena. Osobní fond - Braun Josef – Inventář, Evidenční pomůcka č. 86, číslo listu 

NAD: 1517, SOkA Kutná Hora. 

52
 Viz příloha č. 4. 

53
 Viz poznámka č. 33. 

54
 Viz poznámky č. 36. 

55
 Viz poznámka č. 37. 

56
 Tomuto periodiku jsou v této práci věnované samostatné kapitoly. 

57
 List „Horník“ vycházel dvakrát měsíčně od ledna 1881 do září 1882. Vydavateli listu byly postupně J. 

Filip, Josef Hübner, M. Veselský a V. B. Ježek.  

KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 1, Časopisy České 

republiky od počátku do roku 1918 (CERBI C1). Brno: Sdružení knihoven ČR, 2010. Část 1, sv. 1, s. 

242. ISBN 978-80-86249-51-3. 

58
 „Věstník kutnohorský“ s podtitulem Prostonárodní politické noviny, věnované zájmům král. horního 

města Hory Kutné a okolí vycházel dvakrát měsíčně od června 1888 do června 1889. Vydavatelem i 

redaktorem byl zprvu Antonín Šolta, od sedmého čísla jej vystřídal Rudolf Bort. Periodikum bylo tištěno 

J. Pakem v Kolíně.  



   

 

24 

  

vycházela pouze krátce – obvykle po dobu kratší, než jeden rok a jejich vydávání bylo 

zastaveno nejčastěji z finančních důvodů.
61

 

Díky bohaté spolkové činnosti vycházelo na přelomu devatenáctého a dvacátého 

století na Kutnohorsku také poměrně široké spektrum listů spolkových a zájmových. 

Patřily sem listy turistů, Sokola, učitelských spolků, studentských spolků, či listy 

zaměřené na hudbu. Překvapivě se v období do roku 1918 na Kutnohorsku nedochovalo 

žádné periodikum náboženského zaměření.
62

 K nejpočetnějším skupinám časopisů 

patřily listy určené pro učitele nebo studenty. Nejdéle zde vycházely listy „Učitelský 

přehled“
63

 a „Školský obzor“
64

, které byly určené právě učitelům. Pro učitele byl určen 

                                                                                                                                               
Věstník kutnohorský. Knihovna Českého muzea stříbra [online]. 2012 [cit. 2015-08-22]. Dostupné z: 

http://knihovna.cms-kh.cz/sites/default/files/Periodika/Vestnik_Kutnohorsky.html. 

59
 „Podvysocký obzor“ vycházel dvakrát měsíčně od května do října 1903 s podtitulem Orgán pracujících 

vrstev českého národa. Vydavatelem byl Jan Mazánek.  

KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 1, Časopisy České 

republiky od počátku do roku 1918 (CERBI C1). Brno: Sdružení knihoven ČR, 2010. Část 1, sv. 2, s. 

87. ISBN 978-80-86249-51-3. 

60
 „Hlasy kutnohorské“ nesly podtitul Prostonárodní politické noviny, věnované zájmům krajin 

jihovýchodních Čech, vycházely dvakrát měsíčně od června 1888 do června 1889 a v periodicitě se 

střídaly s „Věstníkem kutnohorským“. Vydavatelství, redakce i tisk byly totožné jako u „Věstníku 

kutnohorského“.  

Hlasy Kutnohorské. Knihovna Českého muzea stříbra [online]. 2012 [cit. 2015-08-22]. Dostupné z: 

http://knihovna.cms-kh.cz/sites/default/files/Periodika/Hlasy_Kutnohorske.html. 

61
 ŠANDOVÁ, Kateřina. Žurnalistika v Kutné Hoře v poslední třetině 19. století. Hradec Králové, 2012. 

Diplomová práce. Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové. Vedoucí práce PhDr. Středová 

Veronika, PhD., s. 44. 

62
 Bibliografie od Kubíčka ani Roubíka neobsahují žádný kutnohorský náboženský list. Ani po rešerších 

v Národní knihovně, Městské knihovně v Kutné Hoře, Státním okresním archivu Kutná Hora, Českém 

muzeu stříbra Kutná Hora, či Národním archivu v Praze na Chodovci nebylo žádné takové periodikum 

objeveno.  

63
 „Učitelský přehled“ byl vydáván v Kutné Hoře od roku 1905 do roku 1914, kdy byl osmým číslem 

kvůli první světové válce zastaven. List vycházel měsíčně mimo letní prázdniny. Jeho redaktorem byl 

Josef. A. Černý, vydavatelem Oldřich Hepnar a tiskařem zprvu Karle Šolc, ale v roce 1907 se tisk 

přesunul do Kolína k J. Schreiberovi. List měl přispívat k vzdělávání a informování učitelů: „Časopisem 

svým chceme prospěti dobré věci i učitelstvu tím, že přinášeti budeme stručné články, jimiž bude 

čtenářstvu naznačen vývoj a výsledek určitých reformních snah. K tomuto se připojovati budou přehledy 

všech pro učitele důležitých článků, uveřejňovaných v časopisech učitelských a jiných periodických 

publikacích, pokud by učitel z jich obsahu mohl čerpati pro další své vzdělání. Stručnými posudky chceme 

učitelstvo upozorňovati na spisy pro jeho další vzdělávání vhodné.“  

Co chceme. Učitelský přehled. 1905, 1(1), 1. 

64
 „Školský obzor“ začal vycházet v Roudnici nad Labem roku 1895, v roce 1905 se přesunul do Prahy, 

kde vycházel pod názvem „Nový obzor“. V roce 1906 se vrátil k původnímu názvu a v roce 1908 bylo 

jeho vydávání přesunuto do Havlíčkova Brodu: „Dnešním číslem způsobili jsme zajisté svým příznivcům 

jisté překvapení. „Školský obzor“ vycházeti bude totiž nyní v Německém Brodě ve vlastní knihtiskárně, 

pro niž po dlouhých svízelích a průtazích podařilo se bratrovi vydavatele t. l. získati plnou koncesi. – Tím 

zabezpečeno jest také pravidelné vycházení našeho listu. […] Podotýkáme ještě, že tato změna u vydávání 

listu nemá žádného vlivu na jeho směr. „Školský obzor“ bude i nadále listem pokrokovým a 
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také měsíčník „Za uměleckou výchovou“
65

, který vycházel pouze v roce 1903 jako orgán 

výboru Výstavy pro uměleckou výchovu, která v Kutné Hoře toho roku probíhala. 

K pokusu o vydávání časopisu pro mládež s přírodovědnou tématikou došlo v roce 

1902, když 7. prosince 1902 učinil učitel a vydavatel Jan Porcal oznámení o vydávání 

měsíčníku od 1. ledna 1903. Odpovědným reaktorem měl být Bohumil Petrásek a list 

měl být tištěn Adolfem Švarcem v Kutné Hoře.
66

 List „Z říše přírody - poučný časopis 

pro mládež vyšších tříd školy obecné i škol měšťanských, nižších reálek a gymnasií“ 

však vyšel pouze jednou a to jako nulté ukázkové číslo v prosinci roku 1902. Mezi lety 

1904 a 1905 vydávali zřejmě studenti místního reálného gymnasia ručně přepisovaný 

časopis „Vzlet“, od prosince 1904 přejmenovaný na „Ze školních lavic“.
67

 Časopis 

obsahoval hlavně básně a příběhy, později také vlastnoruční kresby, hádanky a rébusy. 

Nechyběla však ani rubrika „Listárna“, kde probíhala komunikace s přispěvateli a 

čtenáři: „Posílejte k vybírání více věcí najednou, ale méně erotiky. Upozorňujeme na 

Vítězslava Hálka „Epištoly k českému studentstvu“ nákladem „Volnosti“. Cena 40 h. 

                                                                                                                                               
protiklerikálním, jehož přední snahou jest vybojovati úplné svobody a učitelstvu tolik neodvislosti, aby 

mohlo se zdarem plniti své kulturní poslání nejen ve škole, ale i mimo školu.“  

Bez nadpisu. Školský obzor. 1908. 10(3), 1. 

V Havlíčkově (Německém) Brodě však list nevydržel dlouho. Vydavatel a dosavadní redaktor listu Josef 

Hofrychter totiž redigoval také krajinský týdeník „Hlasy z Posázaví“ a byl tím tolik vytížen, že nejprve 

v červnu 1909 přesunul ke Švarcovi do Kutné Hory tisk spolu s administrací a expedicí, od září 1909 se 

redakce ujímá nový zodpovědný redaktor - faktor Švarcovy tiskárny Josef Pekárek (Hofrychter zůstává 

pouze vydavatelem). V Kutné Hoře pak časopis vycházel jako týdeník od září 1909 do ledna 1916.  

KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 1, Časopisy České 

republiky od počátku do roku 1918 (CERBI C1). Brno: Sdružení knihoven ČR, 2010. Část 1, sv. 2, s. 220-

221. ISBN 978-80-86249-51-3. 

65
 Odpovědným redaktorem listu byl Oldřich Hepnar, majitelem Budeč Kutnohorská a redaktorem 

odborné části byl profesor Josef Patočka v Čáslavi. List tikl Karel Šolc v Kutné Hoře. Časopis měl 

ambice vycházet i po ukončení výstavy („Podaří-li se, aby z pokusu dnešního vyvinul se trvalý měsíčník 

český pro dětskou psychologii a uměl. výchovu, nebude podoby v podstatě jiné.“), ty se ovšem nenaplnily.  

Bez nadpisu. Za uměleckou výchovou. 1903, 1(1), 1. 

66
 NA Chodovec, fond PM, karton 3777, inv. č. 13530 (8/4/24/31). 

67
 Časopisu „Vzlet“ vyšly pouze tři čísla. Při počátku vydávání listu „Ze školních lavic“ v prosinci 1904 

napsala redakce tento úvodník: „Když se u nás počal buditi zájem pro literaturu, chtěli někteří kolegové 

založiti časopis, do něhož bychom psali svoje práce. Avšak málo nás pochopilo jich úmysl. Jedni se smáli, 

druzí zbaběle krčili rameny, a tak vše zůstalo jen na pouhém pokuse. Nyní jsme u cíle! Je nás dvanáct! 

Není to sice mnoho, ale společnou prací a vytrvalostí překonáme veškeré překážky! Práce dávejme do 

listu vlastní, neopsané. Tolik charakteru má zajisté každý z vás, aby podobné chyby nedopustil a časopisu 

i sobě nedělal hanbu.“ 

Kolegové. Ze školních lavic. 1904. 1(1), 1. 
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Výtěžek věnován stávkovým fondům dělnickým. K dostání v redakci t. l. Hojně 

zakupujte!“
68

 

Druhou nejpočetnější skupinu tvořila pravděpodobně periodika hudební. Patří sem 

skupina tří časopisů vydávaná kolem roku 1907 kutnohorským knihkupcem Rudolfem 

Holanem: „U klavíru“, „Náš zpěv“ a „Houslistům“, které dohromady tvořily celek 

nazývaný „Slovenská hudební revue“. O jejich existenci však víme pouze z archivních 

materiálů – listy jako takové se zřejmě nedochovaly.
69

 Zvláštní pozornost si však určitě 

zaslouží časopis „Česká hudba“, který v Kutné Hoře vycházel téměř nepřetržitě
70

 od 

dubna 1895 do června 1939. Popíšeme nyní, jak časopis vznikl, a představíme si jeho 

podobu listu do konce první světové války.  

První číslo „České hudby“ vyšlo v až dubnu 1895, přestože redaktoři doufali, že 

časopis začne vycházet již v lednu: „Když jsme loni na den sv. Cecilie vysílali české 

hudební inteligenci svůj vzkaz o zamýšleném svém podniku hudebním, nenadáli jsme se 

technických překážek, jež se nám do cesty postaví při prvních počátcích našeho snažení. 

Domnívali jsme se, že již 1. lednem budeme moci veřejnosti české v ruce odevzdati první 

sešit českého časopisu hudebního, který teprve nyní do světa posíláme.“
71

 „Česká 

hudba“ nebyl časopis zaměřený pouze na kutnohorské obyvatele – jeho záběr byl 

                                                 
68

 Listárna. Vzlet. 1904, 1(1), 12. 

69
 Rudolf Holan učinil oznámení o vydávání časopisu „U klavíru“ s přílohou „Hudební svět“ 7. července 

1906. Časopis měl být věnovaný klavírní hudbě (na dvě i na čtyři ruce), a také skladbám pro harmonium. 

Vycházet měl měsíčně „o 4 – 8 stranách nototisku s patřičnou obálkou, jejíž první strana, jako titul listu, a 

ostatní 3 strany ku hudebnímu oznámení, popřípadě ku inserci sloužiti budou.“ Zodpovědným redaktorem 

(jak nototisku, tak přílohy) se měl stát Antonín Ledvina, ředitel kůru v Kutné Hoře. Notová část měla být 

tištěna u Ferdinanda Dědka v Praze (Křemencová ulice, u Fleku) a příloha „Hudební svět“ zase u Eduarda 

Lešingra v Praze, Vodičkově ulici. Příloha „Hudební svět“ měla obsahovat články pojednávající o hudbě 

a zpěvu a také životopisy hudebních skladatelů s ilustracemi, „články o operách, koncertech, jakož i 

spolkové činnosti pěveckých i hudebních jednot a konečně zprávy osobní a jiné, hlavně ze světa 

slovanského, pokud se hudby a zpěvu dotýkají, v další pak části vedle ruchu koncertního, že budou různá 

hudební oznámení a konečně články o literatuře a hudebninách, popřípadě též inzeráty.“ Předplatné listu 

mělo stát 4 K samostatně a 5 K s přílohou. První číslo vyšlo nejspíše již v červenci 1906, avšak na číslo 

druhé museli čtenáři čekat až do ledna 1907. Rudolf Holan měl potíže s „nototiskovými plotnami“, které 

zapříčinily zdržení vydání dalšího čísla. Ve své omluvě okresnímu hejtmanství v Kutné Hoře, proč list 

nevychází, Holan vysvětluje, že listy „U klavíru“, „Náš zpěv“ a „Houslistům“ mají vycházet společně pod 

souhrnným názvem „Slovanská hudební revue“. Jak dlouho listy vycházely, není známo. V archivních 

materiálech se zachovala pouze upomínka z roku 1911, že listy nejsou předkládány k cenzuře.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

163, listy 204 – 211. 

70
 V obdobích po vzniku první republiky a před počátkem druhé světové války však list vychází velmi 

nepravidelně.  

71
 Bez nadpisu. Česká hudba. 1895, 1(1), přední desky. 
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mnohem širší, jelikož cílil na všechny české hudebníky a vlastence.
72

 Hlavní cílem listu 

bylo vydávat sborníky not – hudebních počinů zpočátku pouze českých autorů. 

V prvním ročníku využívala „Česká hudba“ svých barevných kartonových desek 

k publikaci krátkých zpráv z hudebního světa a oznámení pro své čtenáře. Na deskách 

se objevilo i oznámení, že redaktoři hodlají svůj list obohatit i o literární přílohu: „Příští 

číslo bude obsahovati přílohu literární, kterou hodláme stále každému číslu beze zvýšení 

předplatného přikládati, za tou příčinou žádáme pak slušné naše ctěné příznivce, by nás 

rozšiřování České hudby u svých známých neb udáním adres vlasteneckého, 

hudbymilovného obecenstva laskavě podporovali.“
73

 Literární příloha, označovaná až 

do jedenáctého ročníku
74

 jako „Mimořádná příloha České hudby“, byla k listu přidána 

od druhého ročníku a byla součástí listu až do konce jeho vycházení. Literární příloha 

měla dvousloupcovou úpravu, obsahovala medailonky a životopisy českých a později 

také i světových hudebních skladatelů, „eseje“ z hudební teorie, ale také krátké příběhy 

a krátké zprávy o osobnostech a koncertech a dalších počinech z hudebního světa. Mezi 

pravidelné rubriky patřily Zprávy, Literatura, či Listárna redakce. Od roku 1904 přibyla 

také pravidelná část, která se zabývala divadlem: „Ctěnému čtenářstvu! Aby naše 

literární rubrika nabyla náležitého interesu i v širších kruzích české společnosti, 

odhodlali jsme se, nešetříce materiálních obětí, vésti tuto důležitou rubriku „Divadelní, 

hudební a uměleckou“, už z těch důvodů, že my na venkově českém dovídáme se o 

důležitých událostech divadelních, hudebních, až snad z listů pražských a to z pravidla –

ne dosti spolehlivě informovaných!“
75

 Příloha vycházela pravidelně s notovou částí, 

byla vydávána zhruba měsíčně mimo období letních prázdnin, obvykle dvanáctkrát až 

třináctkrát do roka. Od dvanáctého ročníku list popisuje svou oblibu v zahraničí a 

přibývá možnost předplatit si jej v Americe nebo v Rusku. Hlavními reaktory a 

pořadateli listu byli ředitel chrámové hudby v Kutné Hoře Alois Strébl
76

 a do třetího 

                                                 
72

 „A tu v první řadě ovšem apelovati jest nám na vlastenecké učitelstvo a probudilé studentstvo, které 

obsahuje v sobě hudebníky neméně dovedné jako nadšené, aby nedali zaniknouti jedinému českému 

časopisu hudebnímu.“  

Bez nadpisu. Česká hudba. 1895, 1(1), přední desky. 

73
 Listárna redakce. Česká hudba. 1895, 1(4), zadní desky. 

74
 V jedenáctém a dvanáctém ročníku nesla označení „Textová část České hudby“, od třináctého ročníku 

byla bez zvláštního označení a list o ní referoval pouze jako o literární příloze.  

75
Ctěnému čtenářstvu. Česká hudba. 1904, 10(2), 1. 

76
 Alois Strébl se narodil 30. května 1837 v Úněticích, kde byl jeho otec učitelem. Strébl pak studoval na 

českém učitelském ústavu v Budči a navštěvoval též varhanickou školu. V Kutné Hoře vyučoval hudbu a 

zpěv na c. k. učitelském ústavu od roku1861 a od roku 1970 se stal varhaníkem při arciděkanském 
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ročníku současně také kutnohorský učitel Antonín Ptáček. Hlavním redaktorem a 

přispěvatelem do literární přílohy listu byl c. k. adjunkt technické finanční kontroly 

v Chlumci nad Cidlinou Karel Emanuel Hrobský, který byl také autorem publikací jako 

„Hudební slovník“, či „Znamenití umělci hudební“, které vycházely v „České hudbě“ na 

pokračování. S první světovou válkou došlo také k první výraznější odmlce listu a to 

mezi červencem 1914 a dubnem 1915, kdy „Česká hudba“ oznamuje čtenářům: „V době 

plné děsivého ruchu válečného, jež tak náhle přikvačila a každého skorem ohromila, 

s rozechvěním, neklidem a nejistotou očekáváme budoucích dnů. V této kruté době 

hudební umění utrpělo tak citelnou ránu, že zprvu očekával se přehrozný obrat, jenž 

však během více než půlročního ryku válečného utlumen znenáhla potřebou vnímání 

umění hudebního. A tak stalo se, že dnes, kdy děs válečný ještě nepominul, cítíme přec 

potřebu dalšího vydávání našeho hudebního listu. Odhodlali jsme se k tomuto kroku bez 

ohledu na dobu nejvýš kritickou, na potíže v cestu se vedravší, abychom našim milým 

čtenářům se zavděčili, proto s novou nadějí vchází nový ročník v ruce našich pp. 

předplatitelů a přispívatelů.“
 77

 „Česká hudba“ pak téměř pravidelně vycházela až do 

června 1918, kdy se opět na několik měsíců odmlčela.
78

 

Periodické tiskoviny vydávaly také spolky zaměřené na sport a tělovýchovu. Jistou 

kuriozitou jsou jediná tři čísla listu „Samojezd“
79

, která vydal Spolek velocipedistů 

v létě roku 1902. Své listy se pokoušel vydávat také Klub českých turistů v Kutné 

Hoře
80

, ale zcela pravidelně vycházela pouze periodika kutnohorského Sokola
81

. 

                                                                                                                                               
chrámu sv. Jakuba. Byl také hudebním skladatelem, skládal hudbu světskou i církevní. Zemřel 2. března 

1906.  

Alois Strébl. Česká hudba. 1903, 9(7), 1. 

Zemřel. Česká hudba. 1906, 12(3), 1. 

77
 Lístek Váženým našim pp. předplatitelům, čtenářům, přispívatelům atd.! přiložený k roč. 10 „České 

hudby“ v Národní knihovně ČR, Hudební fondy – Studovna Orst, sign. 59 B 004043. 

78
 Viz kapitola 3.2.2 Tisk spolků a zájmových organizací. 

79
 Vydavatelem, majitelem a redaktorem listu byl obchodník se sportovními potřebami Karel Grimm. List 

byl psán ručně na předtištěné archy (natištěný byl pouze název časopisu s obrázkem dvou cyklistů 

v přírodě a inzerce) a kopírován přes cyklostyl. Litografem listu byl J. Pospíšil z Nymburka. Jednalo se o 

humoristický časopis, jehož heslo bylo: Život cyklistický – život veselý. Kromě humorných příhod, vtipů 

a básní z cyklistického života, obsahoval list také krátké zpravodajství z klubu. List vycházel měsíčně od 

června do srpna 1902. 

80
 K periodikům turistů na Kutnohorsku patřil humoristický „Turistický kurýr“. Vyšlo ho jen jediné číslo a 

to v květnu 1895. List byl vytištěn Adolfem Švarcem a došlo v něm nejspíš k zabavení dvou článků. 

Poslední zprávou v listě je poznámka „Poněvač redaktor si dělal legraci z turistů, byl časopis úředně 

zastaven.“ Otázkou však je, zda to celé nebyl pouze další redaktorův vtip. V Národním archivu v Praze na 

Chodovci nebyl o zabavení nalezen žádný záznam. List není obsažen ani v žádné z bibliografií, dohledat 

jej lze pouze v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře. Dalším pokusem turistů byl „Věstník klubu českých 



   

 

29 

  

K nejdůležitějším periodikům těchto tělovýchovných spolků patřil sokolský list 

„Za bratrstvím“, jehož první číslo vyšlo v říjnu 1909. Časopis „Za bratrstvím“ vycházel 

pravidelně deset krát ročně, jeho zodpovědným redaktorem byl náměstek starosty 

Sokola František Hlávka. Časopis měl kolem 16 stran a jeho hlavním cílem bylo 

upevňovat sokolskou myšlenku a informovat své členy o důležitých událostech. Úvodní 

články časopisu přinášely zamyšlení nad úlohou Sokola v lidském životě, či zprávy 

z možných sletů, výletů, či jiných událostí. List se snažil působit výchovně a 

uveřejňoval články kritizující krvavou, detektivní a pornografickou literaturu nebo 

požívání alkoholu. Pravidelně se objevovaly zprávy z žup a jednot, rubriky s cvičebními 

návody, či statistky z návštěvnosti Sokola. Přesto byl list kvůli svému chudému obsahu 

některými členy kritizován a některé jednoty nechtěly odebírat ani povinný počet, což 

bylo 1 kus na 10 členů jednoty
82

. Naproti tomu zodpovědný redaktor Hlávek si stěžoval, 

že členové jednot mu neposílají dostatek článků. Proto měl být od roku 1913 ustaven 

dopisující referent z každé jednoty, což se ihned projevilo nárůstem zpráv v rubrice 

„Zprávy z jednot“. Po vypuknutí první světové války v roce 1914 list až do prosince 

nevycházel. V prosinci 1914 pak vyšlo poslední trojčíslo, jehož náplní byly hlavně 

souhrnné zprávy župy za rok 1914. Po válce byl list obnoven. 

                                                                                                                                               
turistů v Kutné Hoře“, ten začal vycházet v dubnu roku 1914. Vycházel nepravidelně, měl však vyjít 

minimálně čtyřikrát do roka. Nešlo o typický periodický list, jednalo se spíše o skládaný leták, který měl 

až šest stránek a který obsahoval program výletů, vlakový jízdní řád, organizační informace pro členy 

klubu a případně jeden až dva kratší články s cestopisnou tematikou, či báseň. Zodpovědnými redaktory 

byli například stavitel Ing. Jaromír Dajbych, či zástupce jednatele klubu Dr. Vojtěch Dolejš. „Věstník“ 

vycházel velmi nepravidelně i během první světové války. Po válce vyšel jeho prvním ročník nejspíše 

roku 1920, a v roce 1922 na něj navázalo již skutečné periodikum „Turistický obzor“. 

81
 Jednalo se o listy „Za bratrstvím“, který je popsán v hlavním textu, a „Jubilejní věstník Sokola 

kutnohorského“, který začal vycházet u příležitosti oslav čtyřiceti let od založení Sokola v Kutné Hoře 

26. dubna 1902. Vycházel do 8. července 1902. Byl to čtrnáctideník, redakci a administraci vedl jednatel 

Sokola kutnohorského Květoslav Hlavatý a odpovědným redaktorem byl jeho ředitel František Doskočil. 

List byl tištěn Adolfem Švarcem. Text byl uspořádán do dvou sloupců a kromě článků týkajících se oslav 

jubilea, obsahoval také články týkající se historie a památek v Kutné Hoře a také zprávy ze sokolského 

prostředí a poměrně rozsáhlou inzertní část. 

Květoslav Hlavatý narodil se 4. září 1874, členem Sokola byl od roku 1896. Byl prvým redaktorem 

měsíčníku kutnohorského Sokola, který měl být později přeměněn na věstník „Za bratrstvím“. Byl též 

majitelem sklářského závodu. Zemřel 1. ledna 1941.  

Květoslav Hlavatý. Za bratrstvím. 1941, 28(1), 1. 

Za bratrem Květoslavem Hlavatým. Za bratrstvím. 1941, 28(2), 20 – 21.  

František Doskočil zemřel 7. září 1926  

Za br. Františkem Doskočilem. Za bratrstvím. 1926, 13(10), 1. 

82
 V roce 1914 měla sokolská župa Havlíčkova přes 3000 členů, což by znamenalo minimální náklad listu 

300 kusů. 
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Dalším spolkovým periodikem, které v Kutné Hoře vycházelo, byl list „Rozhled“, 

který se zabýval hospodářskými a zemědělskými tématy. Kromě zpráv o novinkách 

v zemědělství, zahradnictví a chovu zvířat či vývoji cen obsahoval zejména praktické 

rady návody pro drobné zemědělce, nebo nejrůznější recepty pro hospodyně. „Rozhled“ 

vycházel jako čtrnáctideník od 5. ledna 1887. Od roku 1893 se se změnou redakce
83

 

změnil i název časopisu na „Hospodářské rozhledy“. Ty pak vycházely až do konce 

roku 1897.  

V neposlední řadě měl na Kutnohorsku svého zástupce i tisk humoristický. 

Pravidelně vycházel pouze měsíčník „Pst! Pst!“ s podtitulem Humoristicko-satirický 

měsíčník. Vydával a redigoval jej Gustav Toužil. List vycházel od srpna 1885 do dubna 

1886 a byl tištěn tiskárnou B. Grund a V. Svatoň na Král. Vinohradech. V programu 

listu bylo „bezohledně tepati každé moudře pronesené slovo“
84

, jeho obsah však nebyl 

ryze satirický, obsahoval i běžnou zpravodajskou rubriku Zprávy. Celkem měl list čtyři 

stránky. Další humoristické listy, které vyšly na Kutnohorsku do roku 1914, již nelze 

řadit mezi periodika, jelikož vyšly pouze jako osamocené vydání, nebo i přes to, že se 

list deklaroval, jako periodikum, nelze z dochovaných materiálů určit, zda si daný list 

pouze nedělal ze svých čtenářů legraci
85

. K těmto listům patřily „Šibřinky“, „Kuna“, 

„Lucerna“, „Satanáš“, „Klepy Olympské“, „Lorecké dumky“, „Po konci světa“, či 

„Kopřivy“.
86

  

Jediným periodikem, které vycházelo na Kutnohorsku do roku 1918 mimo Kutnou 

Horu, byl „Věstník okresního sdružení hospodářských spolků a hasičské župy okresu 

Uhlíř.-Janovického“. „Věstník“ vycházel jednou za měsíc od 20. listopadu 1911 do 

20. června 1913, vydavatelem a redaktorem listu byl majitel knihkupectví Bedřich 

Muška a nakladatelem v zastoupení spolků hospodářských a hasičské župy Uhlířsko-

                                                 
83

 Dosavadními výkonnými redaktory byli E. Meliš (majitel hosp. zkuš. stanice) a Václav Gottwald 

(spisovatel „Chřestovny“). Zodpovědným redaktorem byl zprvu tiskař Karel Šolc, od roku 1890 po 

Šolcově smrti se na tomto postu vystřídali Ferdinand Vyskočil a Josef Pekárek. Od roku 1893 pak list 

řídili a redigovali hlavně Antonín Nádvorník a ředitel hospodářské školy v Kutné Hoře František 

Cicvárek.  

84
 Náš program. Pst! Pst!. 1885, 1(1), 1. 

85
 Například patří sem list „Šibřinky“, který vyšel v roce 1882 a deklaroval se již jako pátý ročník tohoto 

časopisu, nebo list „Kuna“, který měl vycházet každé úterý jednou za tři roky. 

86
 ŠANDOVÁ, Kateřina. Žurnalistika v Kutné Hoře v poslední třetině 19. století. Hradec Králové, 2012. 

Diplomová práce. Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové. Vedoucí práce PhDr. Středová 

Veronika, PhD., s. 81 – 89. 
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Janovické učitel z Mirošovic Jaroslav Ptáček. Měsíčník byl tištěn v kolínské tiskárně 

J. Schreibra. V prvním čísle listu se uvádí: „Předsednictvo sdružených spolků a hasičské 

župy, majíc na zřeteli častější styk se svými členy, usneslo se vydávati měsíčně 

„Věstník“, který bude zasílán hospodářským spolkům a sborům hasičských zdarma. 

„Věstník“ vydávati nám umožnili pp. obchodníci, kteří svými inserty pomáhají hraditi 

výlohy a pročež doufáme, že zase naši členové nákupem u nich se jim odmění. Ve 

„Věstníku“ budou se uveřejňovati pojednání hospodářská i hasičská, jakož i zprávy ze 

zasedání jednotlivých výborů sdruž. spolků a sborů a jich vyhlášky.“
87

 List měl 4 strany, 

přičemž téměř celá poslední strana byla věnována inzerci, a obsahoval oddělené 

zpravodajství ze schůzí a jiného dění v hasičské župě a v hospodářských spolcích. 

Rubrika Zprávy pak zahrnovala krátké aktuality z Uhlířských Janovic a okolí. Občas se 

v dolní části druhé strany objevila také rubrika Feuilleton, která obsahovala různá 

vyprávění o známých osobnostech, milostné příběhy, či básně. 

Na závěr by bylo vhodné zmínit i sborník „Kutnohorské příspěvky k dějepisu 

vzdělanosti české“. Nelze jej sice považovat za časopis či periodický tisk v pravém 

slova smyslu, ale má své význačné postavení v kulturním rozvoji regionu, jelikož jeho 

hlavním cílem bylo „přispět k poznání dějin města.“
88

 „Příspěvky“ byly vydávány 

archeologickým spolkem Vocel a jejich první řada (která obsahovala dohromady tři 

sešity) vyšla postupně v letech 1879 a 1881.
 89

 Před první světovou válkou pak již 

k dalšímu vydání nedošlo. „Kutnohorské příspěvky“ byly obnoveny pod názvem 

„Kutnohorské příspěvky k dějinám vzdělanosti české“ v roce 1925 a od té doby 

vycházely zhruba v dvouročních intervalech až do roku 1949.
90

  

První světová válka postupně zastavila na Kutnohorsku téměř veškerou činnost 

spojenou s vydáváním periodických tiskovin. Důvodů bylo hned několik: scházely 

finanční a materiální prostředky, vedoucí osobnosti listů musely narukovat a 

                                                 
87

 Oznámení. Věstník okresního sdružení hospodářských spolků a hasičské župy okresu Uhlíř.-

Janovického. 1911. 1(1), 1. 

88
 ŠANDOVÁ, Kateřina. Žurnalistika v Kutné Hoře v poslední třetině 19. století. Hradec Králové, 2012. 

Diplomová práce. Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové. Vedoucí práce PhDr. Středová 

Veronika, PhD., s. 74. 

89
 ŠANDOVÁ, Kateřina. Žurnalistika v Kutné Hoře v poslední třetině 19. století. Hradec Králové, 2012. 

Diplomová práce. Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové. Vedoucí práce PhDr. Středová 

Veronika, PhD., s. 75. 

90
 Protože se nejednalo o periodický časopis nebo noviny v pravé slova smyslu, v další části textu se o 

nich již nezmiňuji. Informace o vycházení čerpány z databáze národní knihovny. 
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s odchodem mužů na frontu se také zásadně měnila potenciální čtenářská základna. 

Větší šanci tak mezi periodiky měly listy, které vycházely pro větší území, či věstníky 

zájmových spolků. Během války v nepravidelných intervalech vycházely na 

Kutnohorsku pouze následující listy: „Věstník klubu českých turistů v Kutné Hoře“, 

„Školský obzor“ a „Česká hudba“. Mezi politickými týdeníky vydržely do počátku roku 

1915 vycházet „Podvysocké listy“ a „Posázavský kraj“. 

2.3 Posázavský kraj (dříve Kutnohorské listy, později 
Kutnohorský kraj) do roku 1918 

2.3.1 VÝVOJ A REDAKČNÍ STRUKTURA LISTU 

K nejvýznamnějším periodikům Kutnohorska první poloviny dvacátého století patřil 

bezesporu list strany národně sociální „Posázavský kraj“. List vycházel na Kutnohorsku 

pod různými názvy zhruba třicet let a jeho vydávání bylo přerušeno pouze první 

světovou válkou. Od roku 1907 až do roku 1911 vycházel list strany národně-sociální 

pod názvem „Kutnohorské listy“. 

Vydávání „Kutnohorských listů“ bylo úřadům oznámeno 13. listopadu 1907 a první 

číslo periodika vyšlo nejspíše o deset dní později. Dle oznámení měl list vycházet 

v sobotu jednou za čtrnáct dní a měl obsahovat „politické články a zamyšlení, denní i 

místní novinky a odborné články“.
91

 Podobu a formu periodika v prvních letech jeho 

vydávání však nemůžeme ověřit, jelikož se list (až na jednu výjimku
92

) dochoval až od 

svého třetího ročníku. Národní knihovna samozřejmě redaktory upomínala a žádala je, 

aby jí dodaly povinný výtisk od chybějících ročníků. 5. února 1910 došla knihovně 

odpověď: „V odpověď na ctěný lístek ze dne 22. ledna t. r. sdělujeme zdvořile, že u 

roč. I (nevycházel po celý rok) a roč. II vystřídalo se několik redaktorů, kteří čísla vůbec 

neukládali, takže ani my po 1 exempláři od ročníků těchto nemáme, aniž jich možno kde 

dostati. V úctě dokonalé, redakce a administrace Kutnohorských listů v Kutné Hoře.“
93

 

                                                 
91

 „Enthaltend politische Artikel und Betrachtungen, Tages- und Ortsneuigkeiten, Fachartikel.“  

NA Chodovec, fond PM, karton 3725, inv. č. 12108 (8/4/10/110). 

92
 „Kutnohorské listy“ byly 23. prosince 1908 zabaveny a zabavené číslo se dochovalo. Více 

v podkapitole věnované konfiskacím. 

93
 Národní knihovna ČR, sklad Klementinum, lístek přiložený k prvnímu svazku třetího ročníku 

„Kutnohorských listů“ z roku 1909, sign. 54 A 840. 
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Předchozí tvrzení „Kutnohorských listů“, že se během prvních dvou ročníků 

vystřídalo u periodika hned několik redaktorů, bude nejspíše nadnesené. Z  archivních 

dokumentů můžeme doložit pouze dva. V prvním oznámení o vydávání periodika je 

jako odpovědný redaktor označen Ferdinand Louvar
94

. Podle oznámení z 2. května 1908 

dochází ke změně odpovědného redaktora. Stává se jím Josef Vojta, který jím zůstává 

až do 19. března 1909.
95

 Z tohoto období již povinné výtisky, které měly obvykle osm 

stránek, knihovně zasílány byly, tudíž můžeme takto přesně označit dva redaktory, kteří 

svou povinnost v tomto ohledu nesplnili. 

Od 19. března 1909 až do 7. března 1910 byl zodpovědným redaktorem periodika 

Antonín Zoufalý
96

. Pouze v prvním čísle čtvrtého ročníku jej na chvíli vystřídal Ludvík 

Urban, typograf v knihtiskárně Adolfa Švarce. Změna byla 12. ledna 1910 úřadům 

dopředu oznámena
97

, avšak důvod změny není zcela objasněný. Mohlo se jednat o 

dovolenou zodpovědného redaktora, nebo zde mohla být souviset s žalobou kvůli urážce 

na cti, kterou na Zoufalého podal bednář Antonín Müller. Müller byl svého času 

odsouzen za fyzické napadení Antonína Kutílka
98

 a „Kutnohorské listy“ jej v jednom ze 

svých článků označily za „známého rváče“. Okresní soud tuto žalobu zamítl hned. 

Krajský soud, kam se Müller odvolal, pak nařídil soudní řízení. Při prvním přelíčení 

však byla Müllerova žaloba také zde zamítnuta, redaktor Zoufalý osvobozen a Müller 

mu měl nahradit soudní výdaje.
99

 

                                                 
94

 Ferdinand Louvar byl členem strany národně sociální v Kutné Hoře již od jejího založení. Kromě 

aktivní účasti na polickém a veřejném životě se angažoval také v odborové organisaci obuvnického 

dělnictva. Zemřel počátkem roku 1925, pohřeb se konal 6. ledna.  

Za br. Louvarem. Posázavský kraj. 1925, 9.ledna 1925(2), 3. 

95
 NA Chodovec, fond PM, karton 3725, inv. č. 12108 (8/4/10/110). 

96
 Antonín Zoufalý také patřil k pilířům odborové organisace obuvnického dělnictva v Kutné Hoře. Padl 

během první světové války.  

Za br. Louvarem. Posázavský kraj. 1925, 9.ledna 1925(2), 3. 

97
 NA Chodovec, fond PM, karton 3725, inv. č. 12108 (8/4/10/110). 

98
 Antonín Kutílek byl obchodník, činný ve veřejném životě, a do prosince 1909 byl také součástí 

vydavatelstva „Kutnohorských listů“. Po napadení se svých veřejných funkcí vzdal: „Na základě útoku na 

opozici kvůli mé osobě, rozhodl jsem se vzdáti se veřejné činnosti a zároveň přestati býti členem 

vydavatelstva „Kutnohorských listů“, jen z těch důvodů, bych dokázal, že jen čistý úmysl měl jsem 

prospěti městu odstraněním vlády Macháčkovy. O mandát do zastupitelstva aneb jakýkoli jiný nestojím a 

také oposice může dokázati, že jsem každý mně nabídnutý mandát zásadně odmítl. V Hoře Kutné, 

16. prosince 1909.“  

Bez názvu. Kutnohorské listy. 1909, 3(26), 1. 

99
 Podivný a nešťastný osud žaloby bednáře Müller. Kutnohorské listy. 1910, 4(6), 6. 
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Po návratu Antonína Zoufalého na redaktorskou pozici začaly „Kutnohorské listy“ 

vycházet dokonce jednou týdně a tuto periodicitu si udržely až do úplného konce svého 

vydávání.
100

 Tato změna přinesla přirozeně také zvýšení předplatného. Cena ročního 

předplatného čtrnáctideníku byla 3 K 20 hal. , pro týdeník pak vzrostla na 6 K 24 hal. a 

po půl roce v červenci 1910 vzrostla až na 8 K. V tomto období dosáhla vrcholu také 

cena za jednotlivý výtisk, která se z 10 hal. postupně dostala až na 16 hal.
101

 Počátkem 

roku 1911 opět ceny poklesly, jednotlivé číslo si bylo možno pořídit za 10 hal. a roční 

předplatné za 5 K. Tato cenová hladina byla až do počátku první světové války relativně 

stále. Cena předplatného se pohybovala mezi 5 až 6.40 K a jednotlivé číslo stálo 10 až 

12 hal. Za zmínku též stojí, že od 1. července 1910 do 7. ledna 1911 uváděl list ve své 

tiráži také cenu v dolarech (2.30 Doll. ročně Amerika). Můžeme tedy předpokládat, že 

tou dobou byl dovážen také do Spojených států. 

Po Zoufalém byl od března 1910 na několik měsíců zodpovědným redaktorem 

Jaroslav Bajza a po něm od 8. července 1910 Vojtěch Čeněk Němec
102

. Počátkem roku 

1911 změnily „Kutnohorské listy“ strukturu řízení svého listu. Nakladatelem a 

vydavatelem již nebyl Krajský výkonný výbor strany nár.-soc. v Kutné Hoře,
103

 ale od 

3. ledna se jím stal dosavadní redaktor listu Adalbert (Vojtěch) Vincenc Němec
104

, 

                                                 
100

 A to včetně vydávání listu pod názvem „Posázavský kraj“ a „Kutnohorský kraj“ po první světové 

válce. 

101
 Od třetího čísla třetího ročníku začaly „Kutnohorské listy“ vycházet o rozšířeném obsahu s přílohou. 

V důsledku toho se cena listu zvedla na 12 haléřů. Příloha nebyla tematická a nenesla žádné zvláštní 

jméno. Byla na začátku strany pojmenovaná např. jako „Příloha „Kutnohorských listů“ k číslu 8“, ale 

obsahem plynule navazovala na předchozí články listu.  

102
 Též Adalbert (Vojtěch) Vincenc (Čeněk) Němec se narodil 2. dubna 1878 v Táboře a byl 

dosavadním redaktorem „ Lidových proudů“ v Náchodě. V době oznámení však již bydlel v Kutné Hoře 

v čísle 309. Na redaktorský post nastoupil již v červenci 1910 po té, co se redaktorství vzdal Jaroslav 

Bajza.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

163, listy 147, 150. 

103
 Podle prvního oznámení z listopadu 1907 byl vydavatelem a nakladatelem Politický klub strany 

národně-sociální dělnické v Kutné Hoře, oznámení z května 1908 označuje jako vydavatele družstvo 

zastupované pány Pospíšilem, Hangalem a Lackovem. Z dochovaných čísel listu víme, že vydavatelem 

bylo až do 7. ledna 1911 Družstvo národně-sociální v Kutné Hoře a od ledna pak Krajský výkonný výbor 

strany nár.-soc. v Kutné Hoře.  

NA Chodovec, fond PM, karton 3725, inv. č. 12108 (8/4/10/110). 

104
 Majitelem a vydavatelem se stal po Františku Zavadilovi, který zastupoval Družstvo národně sociální 

v Kutné Hoře a který přestal být jeho majitelem a vydavatelem 1. ledna1910 dle oznámení, které učinil 

29. prosince 1910.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

163, list 141. 
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tiskařem se po kutnohorském Adolfu Švarcovi stal Josef Frengl z Čáslavi.
 105

 Redakce 

listu zůstala stejná.
106

 S těmito změnami však souviselo i několik administrativních 

překážek. Čáslavský tiskař Josef Frengl chtěl v únoru 1911 převést povinnost předkládat 

povinné výtisky „i se všemi důsledky z nesprávného konání vyplvnuvšími“ na redaktora 

Němce. Ten s tím souhlasil a dle prvního vyrozumění státního zastupitelství v Kutné 

Hoře se tak nejspíš skutečně mělo stát. Po té, co však Josef Frengl učinil oznámení na 

okresním hejtmanství v Kutné Hoře, získal jinou přesnější odpověď. Povinné výtisky 

smí za tiskaře odvádět redaktor, avšak za nedodání povinného výtisku je dle zákona 

vždy zodpovědný tiskař.
107

 Kdo konkrétně nakonec povinné výtisky osobně odváděl, 

není známo.
108

  

Dalším problémem se stalo označení a oznámení vydavatele listu. Konkrétně 

v oznámení o změně vydavatele stálo: „V úctě podepsaný oznamuje, že 1. lednem 1911 

převzal vydavatelství časopisu „Kutnohorské listy“ jako majetek české strany národně 

sociální“. Z tohoto oznámení nebylo možné zřetelně určit, zda vydavatelem bude přímo 

Němec, či česká strana národně sociální.
109

 Česká strana národně sociální však nemohla 

                                                 
105

 NA Chodovec, fond PM, karton 5250, inv. č. 20209 (8/4/12/12). 

106
 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

163, list 139. 

107
 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

163, listy 135 a 137. 

108
 Další informace k tématu nebyly v archivních podkladech ani jinde nalezeny. 

109
 Tiskový zákon 2/1863 říká, že „právo, spisy tisknouti, je vydávati a obchod v nich vésti, spravuje se 

zákony o živnostech průmyslových.“ Dle rakousko-uherského obchodního zákoníku ze dne 17. prosince 

1862 je obchodníkem osoba, která provozuje obchod (včetně obchodů nakladatelských, knihkupeckých či 

tiskárenských), a může jím být buď osoba fyzická, nebo právnická. Definice právnické osoby obsažená ve 

všeobecném občanském zákoníku z roku 1811 v § 26 však nebyla jednoznačná a mluví o právnické osobě 

jako o „dovolené společnosti“. Mohla jí být i obec, či spolek, ale politická strana zřejmě ne. Politická 

strana si tudíž buď musela založit spolek pro vydávání listu, nebo pověřit nějakou fyzickou osobu.  

946/1811 Sb. zák. soud. Beck - online [online]. 2016 [cit. 2016-07-26]. Dostupné z: https://www.beck-

online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugywtcna. 

GERYKOVÁ, Kristina. OBCHODNÍ ZÁKONÍK 1862 – ZÁKLAD OBCHODNÍHO PRÁVA NA NAŠEM 

ÚZEMÍ [online]. Brno, 2012 [cit. 2016-07-26]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/257285/pravf_m/DIPLOMOVA_PRACE_KRISTINA_GERYKOVA.txt. Diplomová 

práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 

Tiskový zákon 3/1863. Dějiny médií [online]. Webnode, 2008 [cit. 2016-07-26]. Dostupné z: 

http://www.koncelik.eu/tiskovy-zakon-3-1863/. 
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být vnímána jako právnická osoba a tudíž nemohla být označena jako vydavatel listu – 

tím mohla být buď fyzická osoba či spolek, klub či družstvo.
110

 

V sedmém čísle pátého ročníku oznamují „Kutnohorské listy“, že dojde od příštího 

čísla ke změně názvu listu: „Na základě rozhodnutí výkonného výboru nár.-soc. strany 

v Praze změněn bude příštím číslem název listu „Kutnohorské listy“ na „SNAHY 

LIDU“. List stává se jediným orgánem krajů jemu přidělených a musí býti stoupenci 

stran odebírán. Bratři, dopisovatelé, konejte svoji povinnost, by list všem snahám strany 

vyhovoval. Podobně jest nutno, by dle nového organizačního řádu každá organisace 

zvolila sobě kolportéra.“
111

 V následujícím čísle však ke změně nedošlo, pouze bylo 

znovu zopakováno ohlášení změny pro další číslo a v devátém čísle pak redakce 

oznámila, že se na přání důvěrníků v kraji „odkládá změna názvu listu na pozdější 

dobu“
112

 a toto oznámení pak opakovala v každém vydání až do čísla dvanáct 

z 24. března 1911, kdy došlo k dalšímu oznámení o změně názvu listu: „Na konferenci 

čáslavské dne 19. března usneseno jednomyslně změniti název listu na „Posázavský 

kraj“ jako orgán volebních okresů č. 27-58-60 a okresů mu přidělených. – Bratrské 

organisace jsou povinny v nejkratší době oznámiti redakci dopisovatele a kolportéra, na 

něhož list bude zasílán.“
113

 Konečně 7. dubna 1911 číslem čtrnáct změnily 

„Kutnohorské listy“ svůj název a stal se z nich „Posázavský kraj“, jehož majitelem již 

nebyl označen Čeněk Němec ale nově Politický klub strany nár.-soc. v Kutné Hoře.
114

  

K další významné změně došlo 15. září 1911, kdy se po více jak měsíční odmlce, ve 

které list vůbec nevycházel a kterou dosavadní redaktor Čeněk Němec také předem 

ohlásil
115

, stal redaktorem listu spisovatel, básník a redaktor S. F. Frabša
116

 a 

                                                 
110

 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

163, list 139-141. 

111
 Bez názvu. Kutnohorské listy. 1911, 5(7), 1. 

112
 Bez názvu. Kutnohorské listy. 1911, 5(9), 1. 

113
 Bratrským organizacím. Kutnohorské listy. 1911, 5(12), 1. 

114
 Změna byla úřadům oznámena 3. dubna 1911.  

NA Chodovec, fond PM, karton 5250, inv. č. 20209 (8/4/12/12). 

115
 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

163, list 191 

116
 František Salesius Frabša se narodil 4. února 1887 v Unhošti u Kladna. Před první světovou válkou 

se snažil uplatnit jako básník, spisovatel a redaktor. Nejprve působil v Praze, kde se snažil nepříliš 

úspěšně vydávat vlastní časopisy. Poté se uplatnil v různých periodicích strany národně sociální. Po první 

světové válce pokračoval ve své politické činnosti pro nár.-soc. stranu. Byl odpovědným redaktorem 
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zodpovědnou redaktorkou jeho žena Vladislava Helena Frabšová
117

. Tato dvojice pak 

řídila periodikum až do první světové války. Frabša nejspíše určoval náplň listu, jeho 

žena jako odpovědná redaktorka vyřizovala zejména administrativní záležitosti a činila 

povinná oznámení. „Posázavský kraj“ přitom nebyl jediným periodikem, se kterým lze 

tento pár spojit. Dalšími byly týdeníky „Naše právo“, které vycházelo pro Pardubice a 

celé východní Čechy, a „Kolínský kraj“, což byl list obsahem až na název zcela totožný 

s „Posázavským krajem“
118

 a byl pravděpodobně určený pro okres kolínský.
119

  

K dalším periodikům, která Frabšovi redigovali, patřil měsíčník „Hlasy z tabákových 

továren“. Jeho vydávání avizoval redaktor Frabša v „Posázavském kraji“ již 

17. listopadu 1911: „Hlasy z tabákových továren. Pod tímto názvem počne již koncem 

prosince t. r. vycházeti orgán národně odborového sdružení dělnického v tabákových 

továrnách. […] Zprávu o brzkém vycházení časopisu tohoto, po němž tolik se volalo, 

                                                                                                                                               
„Českého slova“ (1918 – 1924) a psal i do dalších listy, stal se také „přísedícím Zemského správního 

výboru (1921 – 26) a členem intendanční rady Národního divadla (1924), což vyvolalo zápornou odezvu 

v kulturní veřejnosti.“ Vydával také vlastní literární časopisy. V roce 1923 vydal Frabša lexikon Čeští 

spisovatelé dnešní doby i s jejich podobiznami. Byl kritizován, že lexikon sestavil dle posbíraných 

dotazníků, které dále nikterak neověřoval, ani neupravoval.  

FORST, Vladimír (ed.). Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Praha: Academia, 1985. 

s. 734. ISBN 80-200-0797-0. 

Během druhé světové války udržoval styky a korespondenci se synem Barbory a Felixe Cammrových, tou 

dobou již bývalým majitelem Šolcovy tiskárny v Kutné Hoře, spisovatelem, scénáristou a režisérem 

kolaborujícím s nacisty Felixem Achillem de la Cámarou. Korespondence se týkala zejména 

vydavatelské, literární a novinářské činnosti.  

SOkA Kutná Hora, osobní fond Cámara Felix Achilles de la, 1944 – 1945, písemnosti cizích osob: 

korespondence Frabša František S., inv. č. 4.  

Frabša zemřel 10. června 1956 v Liberci.  

FORST, Vladimír (ed.). Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Praha: Academia, 1985. s. 

734. ISBN 80-200-0797-0. 

Jeho pozůstalost lze nalézt také v Archivu města Plzně. 

117
 Vladislava Helena Frabšová (rozená Malinová, příslušná do Unhoště u Kladna) se narodila 

19. května 1888. 4. listopadu 1910 se vdala za redaktora a spisovatele F. S. Frabšu.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové Věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

163, list 166. 

118
 „Kolínského kraje“ se dochovalo pouze jedno číslo a to číslo konfiskované 16. ledna 1914. Právě na 

tomto čísle je možné doložit totožnou podobu, jakou měl „Posázavský kraj“. Viz obrazová příloha č. 5. 

119
 Od kdy byla tato periodika vydávána, není známo, nejspíše však od roku 1913. Počátkem roku 1914 

přináší „Posázavský kraj“ totiž zprávu o rozšíření vydávání všech těchto periodik a během roku 1914 lze 

dohledat archivní záznamy a oznámení, která se těchto periodik týkají a která podávala Vladislava Helena 

Frabšová.  

Milé čtenářské obci naší. Posázavský kraj. 1914, 8(1), 3.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. 

č. 163, listy 58 – 91. 
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přivítá jistě každý s radostí.“
120

 Úřadům bylo oznámeno vydávání časopisu až 

12. prosince 1911 a první číslo vyšlo 1. ledna 1912. Dle oznámení měl list po obsahové 

stránce zahrnovat „články a úvahy týkající se zájmů tabákového dělnictva, články 

sociální, beletrii apod. a část inzertní“
121

 a lze říci, že skutečný obsah listu tomu 

odpovídal. Jedno číslo mělo 8 stran, na prvních stranách se nacházelo několik 

rozsáhlejších článků o životě a poměrech v tabákových továrnách, či zprávy 

z politického života, následovala rubrika Dopisy, kde se pravidelně objevovaly 

příspěvky z továren ze Sedlic a Českých Budějovic, dále rubrika Různé zprávy, která 

obsahovala velmi stručné novinky a dění, které se týkalo dělnictva. Nepravidelně se 

objevovaly Besídka, Feuilleton, či nějaká báseň, které zastupovaly avizovanou část 

beletristickou. Inserci patřila obvykle poslední strana časopisu. „Hlasy z tabákových 

továren“ vycházely až do počátku první světové války.
122

 

Poslední list, který nejspíše vydávala již Vladislava Helena Frabšová sama, byl 

týdeník „Literárním a uměleckým světem“, který nesl podtitul „Týdeník pro literaturu, 

DIVADLO, hudbu a výtvarné umění“. V jeho obsahu převažovalo zaměření na české 

divadlo, literatury si všímal zejména světové. Tento list je poměrně specifický tím, že na 

začátku první světové války nahradil jistým způsobem „Posázavský kraj“. „Literárním a 

uměleckým světem“ začalo vycházet v říjnu 1914 nejdříve jako jednostranná kulturní 

příloha „Posázavského kraje“. Čísla „Posázavského kraje“ s touto přílohou vyšla dvě: 

24. října a 30. října. Od 6. listopadu 1914 vychází „Literárním a uměleckým světem“ 

jako samostatný týdeník, avšak porovnáme-li jeho obsah s obsahem „Posázavského 

kraje“, který vycházel ve stejný den, zjistíme, že až na název a tiráž se tyto dva listy 

                                                 
120

 Hlasy z tabákových továren. Posázavský kraj. 1911, 5(10), 2. 

121
 NA Chodovec, Fond PM, karton 5246, inv. č. 20009 (8/4/10/23) 

122
 V Národní knihovně České republiky se „Hlasy z tabákových továren“ dochovaly pouze do osmého 

čísla druhého ročníku. Důkaz, že však periodikum vycházelo až do roku 1914, poskytují hned dva zdroje. 

Prvním je zpráva v „Posázavském kraji“ z 24. srpna 1914: „Hlasy z tabákových továren, orgán nár. 

odbor. sdružení tabákového dělnictva, po čas války vycházeti nebudou. Sekretariát sdružení připraví za to 

požadavky tabák. dělnictva pro příští reformu […], již bude v roce 1916 gen. ředitelství tabákové režie 

podnikati.“  

Hlasy z tabákových továren. Posázavský kraj. 1914, 8(30), 2.  

Druhým zdrojem je zpráva o konfiskaci periodika z 18. února 1914. Ve druhém čísle třetího ročníku 

„Hlasů“ byla zabavena část Feuilletonu dle § 303 trestního zákoníku kvůli urážce církve. Závadnou byly 

shledány tučně vyznačené části následujícího textu: „Když šlo o subvenci pro tu holešovickou „peleš 

lotrovskou“. […] Jaké pak křesťanství je v těch kostelích? „Peleší lotrovskou“ je Kristus nazval už 

před devatenácti sty lety. A umění, že má v nich svůj stánek? Cha, cha, cha!“ Ze 700 kusového 

nákladu se jich však podařilo konfiskovat pouze 120.  

NA Chodovec, Fond PM, karton 5246, inv. č. 20009 (8/4/10/23). 
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vůbec neliší. Pro „Posázavský kraj“ to z obsahového hlediska byla velká změna, jelikož 

se z týdeníku politického tak stal týdeník kulturní.
123

 Poslední číslo „Literárního a 

uměleckého světa“ a také „Posázavského kraje“, které se dochovalo, vyšlo 15. ledna 

1915.  

Zastavení „Posázavského kraje“ v průběhu první světové války předcházelo několik 

událostí. Po atentátu na Františka Ferdinanda d’Este 28. července 1914 a vypuknutí 

první světové války, které ještě kolidovalo s připomínkou úmrtí Karla Havlíčka 

Borovského, byl telefonicky sdělen kutnohorským redaktorům Františku Vysypalovi, 

který redigoval „Podvysocké listy“, a také Vladislavě Heleně Frabšové zákaz publikovat 

v následujících dnech 30., či 31. července zvláštní vydání jejich listů. Po telefonickém 

rozhovoru následoval i zákaz písemný: „V základě ustanovení § 7. lit. A
124

 zákona ze 

dne 5. května 1869 ř. z. č. 66 zakazuji vzhledem k stávajícím poměrům jakékoliv zvláštní 

vydání 1/Vašeho listu, 2/Vaších listů v Kutné Hoře vycházejícího/cích/, a to ve dnech 30. 

a 31. července. C. k. okresní hejtman.“
125

 První válečné číslo „Posázavského kraje“ tak 

vyšlo 3. srpna 1914, poté nastala proluka a další číslo vyšlo až 24. srpna. Důvodem byla 

dle redakce zejména nedostatečná doprava na drahách. „Leč dnes již alespoň částečně 

doprava je uvolněna i pokračujeme s novou chutí a nadějí listy naše vydávati a 

doufáme, že alespoň čtrnáctidenně je zatím vydávati budeme moci.“
126

 Počátkem září 

1914 měla Helena Frabšová začít vydávat pražský večerník „Naše slovo“ a „Posázavský 

kraj“ se měl od 9. září stát deníkem s podtitulem „Večerník“. Ve vydávání 

„Posázavského kraje“ však nastala další proluka. Nejprve Frabšová oznamuje, že 

z technických důvodů bude první číslo deníku pozdrženo a 11. září vyjde zatím jako 

běžný týdeník, o deset dní později však dorazilo další oznámení, že od dřívějšího 

                                                 
123

 Blíže k obsahové stránce periodika později. 

124
 § 7 zák. ze dne 5. května 1869: „Suspendování článku 13. základního zákona státního, daného dne 

21. prosince 1867, č. 142 zákona říšského, dává se úřadům správní moc: a) Zastaviti vydávání nebo 

rozšiřování spisů tištěných, vydávati proti nim zápovědi, aby nemohly se po poště rozesílati a zastaviti na 

čas provozování takových živností, které mnohonásobením prací literárních nebo uměleckých nebo 

obchodem s nimi přinášejí veřejnému pořádku nebezpečenství; […]“  

§7 zák ze dne 5. května 1869. In: SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka zákonů 1848-1918 

[online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 199 [cit. 2016-07-28]. ISBN 978-80-210-5093-8. 

Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html 

125
 NA Chodovec, fond PM, karton 5277, inv. č. 21053 (8/4/17/19). 

126
 Našim čtenářům. Posázavský kraj. 1914, 8(30), 1. 
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úmyslu se upouští a nadále bude vycházet pouze „Posázavský kraj“ a to jako týdeník.
127

 

Další číslo vyšlo tudíž až 25. září. Od poloviny října pak přinášel „Posázavský kraj“ již 

zmíněnou kulturní přílohu a od listopadu se fakticky proměnil na kulturní týdeník a 

obsahově splynul s „Literárním a uměleckým světem“. Poslední dochované číslo 

periodika pochází z 15. ledna 1915, avšak podle zprávy Okresního hejtmanství v Kutné 

Hoře mělo poslední číslo vyjít 3. února 1915.
 128

  

18. dubna 1916 se Helena Frabšová nejspíše pokoušela obnovit vycházení 

„Posázavského kraje“ a zároveň usilovala o vydávání nového listu „Obzor“. Okresní 

hejtmanství však její žádost nevzalo na vědomí: „[…] opíraje se o ustanovení § 7 

zákona ze dne 5. května 1869 č. 66 ř. z. zastavuji další vycházení výše zmíněných 

časopisů jelikož nevlastenecký způsob psaní prvého čísla těchto časopisů dne 28. dubna 

t. r. vyšlého, jakož i čísla druhého obou časopisů dnes ku censuře zdejšímu úřadu 

předloženého neodpovídá nynějším poměrům, kdy první povinností zvláště periodického 

tisku je podporovati aktuální a eminentně státně důležité záležitosti, jako např. 

poučování a nabádání obecenstva ku upisování na IV válečnou půjčku. Zastavení výše 

uvedených periodických časopisů nemá moci odkladné“.
129

  

2.3.2 Kutnohorské listy (Posázavský kraj) po obsahové 

stránce 

Takto skočilo vydávání „Posázavského kraje“ před válkou. Vraťme se však nyní 

ještě k obsahové stránce listu. „Kutnohorské listy“ (později „Posázavský kraj“) byly 

periodikem politickým a zastupovaly v Kutné Hoře zájmy strany národně-sociální. 

Vycházely v třísloupcové úpravě obvykle o osmi stranách. Na prvních stranách 

přinášely rozsáhlejší články o dění v domovské straně, o politické situaci v zemi, či 

aktuálním dění v Kutné Hoře a okolí. Následovala rubrika Zprávy různé, která 

obsahovala drobnější novinky zejména z kutnohorského okresu. Poslední stránky byly 

tradičně více věnované inzerci, která byla velmi četná zejména před Vánocemi. 

K podrobnějšímu rozčlenění textu podle témat do rubrik došlo až od roku 1911, kdy se 

nepravidelně objevují rubriky jako Školská hlídka, Hlídka literární, Hlídka 

                                                 
127

 SOkA Kutná Hora, fond OŮ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

163 list 155 – 157. 
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 NA Chodovec, fond PM, karton 5277, inv. č. 21053 (8/4/17/19) 
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 NA Chodovec, fond PM, karton 5277, inv. č. 21053 (8/4/17/19) 
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hospodářská, Hlídka odborová, Ze soudní síně a podobně. V rubrikách Zprávy 

organizační a spolkové, či Věstník organizační strana národně-sociální informovala své 

členy o pořádaných schůzích a přenáškách, v rubrice Redakční zase listy komunikovaly 

se svými dopisovateli, čtenáři a předplatiteli. Občas se objevil i tzv. Feuillton, který 

však neměl se současným literárním útvarem stejného názvu nic společného a 

jednoduše zastupoval beletrickou část listu. V periodiku se v roce 1909 objevila také 

kniha na pokračování, kterou bylo možno si postupně vystřihovat a po sesbírání všech 

částí nechat svázat.
130

 Změna názvu v dubnu 1911 nepřinesla žádnou zásadní změnu ani 

po obsahové ani po formální stránce.  

Listy se vyjadřovaly k politické situaci ve městě i v celé zemi, a jelikož tehdejší 

politické zastoupení na kutnohorské radnici tvořili mladočeši se starostou Macháčkem, 

pouštěly se „Kutnohorské listy“ často do ostré kritiky vůči vedení města. Vymezují se 

vůči němu hned v prvním čísle třetího ročníku: „Třetí ročník nastupují „Kutnohorské 

listy“. Vyšly za posměchu městských pánů radničních a jejich spolčenců, my však 

nedbali na výškleb ten, nám cílem bylo, je a bude zlepšiti náš život veřejný samosprávný 

v každém ohledu. Byla to velká odvaha pustiti se do boje tam, kde vévodil dr. Pacák, 

Macháček se štábem, úředníky a s úřady, jejichž nitky sahaly až do ministerstev.“
131

 

Napjatý vztah s kutnohorskou radnicí se přirozeně projevil také v komunikaci 

s konkurenčními politickými periodiky a to zejména s „Podvysockými listy“. Kritiky, 

útoky a útočné reakce na články konkurenčního listu, zesměšňování a vzájemné 

osočování se listů ze lži, to vše nebylo nic výjimečného. Dalo by se říci, že to často 

tvořilo i většinu obsahu periodika. Jako příklad může sloužit článek z předvolebního 

období, který reaguje na nespokojenost „Podvysockých listů“ se zdržením voleb: 

„Trojice „spisovatelů“. Vyloučený nár. soc. Mölzer, pokoutní „učitel“ a nedodělaný 

„varhaník“ Hütter, poctivý „správce“ Vysypal a jich průvodčí při pohostinských 

vystoupeních p. „soc. demokrat“ Středa a Růžička a „chytrý“ Machek nemohou se 

dočkati, kdy už některý z nich zasedne na radnici, proto zlobí se v „ P. L.“ zle, že volby 

jsou zdrženy. Ale pravá příčina jejich hněvu a jeho výsledek nadávky v „P. L.“ je, že 

nemůže pan Macháček dělati, co chce, a že neprosadil, aby bylo po vyhotovení seznamů 
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 Název ani autora knih bohužel nelze určit, jelikož kniha začala vycházet již v roce 1908, kdy 

zodpovědní redaktoři ještě nezasílali povinné výtisky. V dalších číslech listu již není název knihy ani 

autor označen. 
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 Do nového roku. Kutnohorské listy. 1909, 3(1), 1. 
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voličských vloženo na 20 nových voličů do II. sboru, jež považuje za úplně své, aby v II. 

sboru mohl zvítězit.“
132

  

Situace se lehce uklidnila v první polovině roku 1911, kdy nedocházelo k téměř 

žádným konfrontacím obou konkurenčních periodik a stran. V tomto roce totiž 

probíhaly volby do parlamentu a české strany se dohodly na kompromisu, aby byly 

silnější proti rakouským zástupcům: „Kompromisem dvou nejsilnějších stran ve městě 

se o mnoho zjednodušily poměry. Politické události v posledních dnech říšské rady, 

jakož i neurvalý protislovanský systém bar. Biernertha, byl nejsilnější pohnutkou 

k tomu, aby se Vídni dokázalo, že český lid nezapomíná na příkoří, která mu neustále 

činěna ze strany vládnoucích.“
133

 A situace zůstává stejná i po volbách až do července, 

kdy je vydávání periodika na měsíc přerušeno
134

. 15. září pak přechází již „Posázavský 

kraj“ pod správu rodiny Frabšovy a změnu uvádí následujícími řádky:  

„Po krátké přestávce přistupuje Politický klub strany národně sociální v Kutné Hoře 

k dalšímu vydávání „Posázavského kraje“ a tu v prvé řadě prosí všechny, kdož listu 

našemu svoji přízeň dříve již projevovali, aby mu ji i nyní v hojné míře věnovali. 

Budeme ji více než kdy jindy potřebovat, neboť se nám jedná nejen o znovuvzkříšení 

listu, ale také o jeho zdokonalení ve všech směrech.  

Program listu našeho je již vytyčen v tom, když řekneme, že je listem národně 

sociálním. Jen rozkvět krásné myšlenky nár. sociální bude časopis náš míti na mysli, pro 

rozkvět ten bude pracovati, pro rozkvět ten vše obětuje.  

V místě, kde žurnalisticky působil, pracoval a trpěl náš Karel Havlíček Borovský, 

nemůže vycházeti list jiný, než krajně poctivý, pravdu mluvící a hájící a neochvějně za 

práva celého milovaného národa bojující.  

[…]  

„Posázavský kraj“, jako orgán české strany národně sociální, bude obrazem všech 

bojů a zápasů, které musí vésti každý malý český člověk, ať je to již dělník, živnostník, 

malorolník, maloúředník atd.  

                                                 
132

 Lež a zase lež v „Podvys. listech“, Kutnohorské listy. 1910, 4(6), 4. 
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 Jak volit?. Kutnohorské listy. 1911, 5(20), 1. 

134
 Před pozastavením periodika se v listu objevují četné upomínky abonentům a kolportérům, aby 

zaplatily předplatné: „K dnešnímu číslu přiloženy jsou složní lístky poštovní spořitelny a žádáme pp. 

abonenty a bratry kolportéry, aby povinné vyrovnali. – Tiskárna zadarmo netiskne a redaktor není živ 

papírem a inkoustem.“ Z toho by bylo možné vyvozovat, že list byl ve finanční tísni.  

Mám zaplaceno předplatné?. Posázavský kraj. 1911, 5(30), 3. 
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[..]  

Snahou redaktora t. l., vyslaného k řízení „Posázavského kraje“ pražským ústředním 

výkonným výborem strany národně sociální, bude, zdokonalovati list do té výše, aby se 

stal nepostradatelným druhem každému.“
135

 

List získal touto změnou bojovnější náladu, používal expresivnější výrazy a opět se 

vrátil k četným sporům s konkurenčním periodikem „Podvysockými listy“ a stranou 

mladočeskou. Např. zprávu o soudním procesu s redaktorem „Podvysockých listů“ 

nazval „Poprava mladočeského „žurnalisty“ Velínského“ a uvedl ji následujícími slovy: 

„Velinskému před soudem dokázáno, že je prolhaným denunciantem a že udržoval styky 

s lidmi stojícími ve službách policie. Varujeme proto kutnohorskou veřejnost před tímto 

individuem co nejdůrazněji, než bude pozdě.“
136

 

2.3.3 Konfiskace Kutnohorských listů (Posázavského kraje) 
před rokem 1918 

Samostatnou kapitolou jsou pro „Posázavský kraj“ konfiskace, se kterými se 

periodikum potýkalo poměrně často. Během své předválečné existence mezi lety 1908 

až 1914 bylo zabaveno minimálně pětadvacetkrát. Již z první strany prvního 

dochovaného čísla „Kutnohorských listů“ je znát, že měly problémy s úřady: „V Kutné 

Hoře persekuce strany národně-sociální pokračuje. Poslední číslo Kutnohorských listů 

bylo opět zabaveno pro hlásání hesla »Svůj k svému«. Nás však nezlomí 

pronásledování, naopak tím pevněji budeme pracovat ve prospěch drahého národa a 

bojovati proti všem, kteří jej ničí. Nelekáme se hrozeb úřadů, ani radnice a jejich 

pochopů, ani falešných a vládních poslanců.“
137

 Poslední číslo druhého ročníku mělo 

totiž vyjít 23. prosince 1908, bylo ale zabaveno kvůli podněcování zášti proti 

národnostem podle § 302
138

 tehdejšího trestního zákoníku. Závadným byl shledán 

článek „Protivníci hesla „Svůj ke svému““ na druhé straně listu. Článek měl vyzývat 

                                                 
135

 Milým čtenářům. Posázavský kraj. 1911, 5(31), 1. 

136
 Poprava mladočeského „žurnalisty“ Velínského. Posázavský kraj. 1913, 7(27), 4. 

137
 Bez nadpisu. Kutnohorské listy. 1909, 3(1), 1. 

138
 §302 trestního zákoníku 117/1852: „Kdo jiné k zášti proti rozličným národnostem (kmenům 

národním), společnostem náboženským nebo jiným, proti jednotlivým třídám nebo stavům společnosti 

občanské nebo proti korporacím zákonně uznaným, nebo vůbec obyvatele státu k nepřátelskému stranictví 

proti sobě vybízí, podněcuje nebo svésti hledí, dopustí se přečinu, ač nečiní-li čin ten trestným, na nějž 

uložen jest trest těžší, a potrestán býti má tuhým vězením ode tří až do šesti měsíců.“  

§302 trestního zákoníku 117/1852. In: SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka zákonů 1848-

1918 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 549 [cit. 2016-07-28]. ISBN 978-80-210-5093-8. 

Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html. 
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k bojkotu německých obchodníků a vybízet k nepřátelství vůči označeným osobám, 

které si předplácely německé časopisy.
139

 Pro podněcování zášti vůči národnostem byly 

„Kutnohorské listy“ a později „Posázavský kraj“ zabaveny celkem pětkrát. Příkladem 

může být zabavený článek z pětadvacátého čísla druhého ročníku v říjnu 1908, který 

„Kutnohorské listy“ převzaly od redaktora „Lidových proudů“ Karla Zachovala: „Kdo 

štve Čechy a Němce v parlamentu? Židovští novináři aby mezitím co se tito národnostně 

perou, sami hospodářsky těžili a také těží. Hříchů židovských tedy tolik, že musíme 

konečně se jim vzepříti. Nejen Němcům nedati výdělek ale i židům. Dnes míra trpělivosti 

naplněna a běda našemu národu nevzchopí-li se. Máme české závody, české obchody, 

nuže, k těm ve prospěch vlastní a i drahého českého národa! Muži na stráž, ženy ať 

konají do jedné povinnost svůj k svému! Jiným bojem tak snadno nepřátele nezmůžeme.“ 

Celkově bylo v nákladu 800 výtisků a z toho jich bylo objeveno a zabaveno pouze 

578.
140

 Dále byla dle § 302 zabavena část článku „Svůj ke svému“ z 2. září 1910, kde 

„Kutnohorské listy“ vyzývají, aby Češi v žádném případě nevycházeli Němcům vstříc, 

neposílali své děti do německých škol ani si nekupovali výrobky od německy mluvících 

podomních prodejců. Zabaveno bylo pouze 33 exemplářů, což okresní hejtman ve 

zprávě pro prezidium místodržitelství odůvodňuje tím, že redakce byla nejspíše 

informována o probíhajícím vyšetřování a pozastavila tisk zbývajících kusů.
141

 

Cenzurou neprošel ani článek „Židé kolínští vypovídají Čechům boj“ z 5. prosince 1913, 

či část článku „Hrubý útok kolínské cikorky“ z 15. srpna 1913, která vyzývá čtenáře a 

další národně sociální tisk, aby bojovali za „organizační, politickou a individuální 

svobodu“ a aby „nezanášeli své peníze tam, kde se s jejich bratry jedná hůře než u 

židovsko-německého kapitalisty.“ Z tisícového nákladu jich úředníci zvládli zabavit 

pouze 273 exemplářů. Tento neúspěch je odůvodněn pozdním vyrozuměním o nutnosti 

konfiskace listu. 
142

 Konkrétně vyrozumění o konfiskaci dorazilo v 16 hodin 20 minut a 

konfiskované číslo bylo vydáno již ve 14 hodin 46 minut.
143

 

                                                 
139

 Zabavené noviny bohužel nebyly zachovány, v archivních materiálech byla nalezena pouze zpráva o 

zabavení dotyčného periodika a popsaný důvod konfiskace.  

NA Chodovec, fond PM, karton 3725, inv. č. 12108 (8/4/10/110). 

140
 NA Chodovec, fond PM, karton 3725, inv. č. 12108 (8/4/10/110). 

141
 NA Chodovec, fond PM, karton 3725, inv. č. 12108 (8/4/10/110). 

142
 NA Chodovec, fond PM, karton 5277, inv. č. 21053 (8/4/17/19). 

143
 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, 

kart. č. 163, list 87. 
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Nejčastěji však byly „Kutnohorské listy“, respektive „Posázavský kraj“ konfiskovány 

kvůli porušení úcty k císaři. V takovém případě probíhala konfiskace podle § 63 – 65
144

 

trestního zákoníku a periodikum jí bylo postiženo devětkrát.
145

 Zajímavější průběh měla 

                                                 
144

 §63 trestního zákoníku 117/1852: „Kdo poruší úctu k Císaři, nechť se to stane osobním uražením, 

proneseným veřejně nebo před více lidmi haněním, rouháním neb posmíváním, díly tiskovými, sdělováním 

nebo rozšiřováním vyobrazení nebo spisů, dopustí se zločinu uražení Veličenstva, a potrestati se má 

těžkým žalářem od jednoho až do pěti let.“  

§64 trestního zákoníku 117/1852: „Jestliže se činí taková, nebo skutkem uražení vezmou předse jiným 

údům domu císařského, potrestati se mají jako zločin žalářem od jednoho až do pěti let, ač nejsou-li 

zločinem, na kterýž uložen jest trest těžší“ 

§65 trestního zákoníku 117/1852: „Zločinu rušení veřejného pokoje dopustí se ten, kdož hledí veřejně 

nebo před více lidmi, nebo v dílech tiskových, rozšiřovaných spisech nebo vyobrazeních 

a) Popuditi k opovrhování osobou Císařovou, jednotným státním svazkem císařství, formou vlády 

nebo správou státní, nebo hledí popuditi k nenávisti k nim, anebo 

b) Kdož vybízí, podněcuje nebo svésti hledí k neposlušnosti, k opírání se nebo k odporu proti 

zákonům, nařízením, nálezům nebo opatřením soudů nebo jiných úřadů veřejných, k odepření 

daní nebo dávek, k potřebám veřejným nařízených. Stejného zločinu dopustí se i ten, 

c) Kdož hledí zříditi spojení, která si za úkol kladou některý z účelů trestných, pod lit. a) a b) 

jmenovaných, nebo kdož jiné svésti hledí k účastenství ve spojeních takových, anebo sám v nich 

má jakýmkoliv způsobem účastenství. 

Trest zločinu tohoto jest těžký žalář od jednoho až do pěti let.“ 

§63 -65 trestního zákoníku 117/1852. In: SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka zákonů 

1848-1918 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 509 [cit. 2016-07-28]. ISBN 978-80-210-

5093-8. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html. 

145
 A to 13. srpna 1909 pro vyznačenou část věty: „Čech však pro ten žvanec, pro ten nějaký bezcenný 

titul, pro tu nějakou lesklou tretku z plechu je nejlepším policajtem ve službách našich nepřátel.“ Z 600 

kusů jich bylo zabaveno 409. Dále 19. listopadu 1909 byl zabaven článek „Císař politikem“, který začínal 

slovy: „Ale to pravíme otevřeně: Bojíme se vývoje politických věcí v Rakousku!“ a končil „Naopak. Jako 

Všichni Habsburci, tak také František Josef I. má v prvé řadě českému národu co děkovati za moc a lesk 

své vlády.“ Ze čtyř set kusového nákladu bylo zabaveno 320 kusů. K dalšímu zabavování došlo 

1. července 1910. Ve čtyřiadvacátém čísle „Kutnohorských listů“ byl dle §63 trestního zákoníku shledán 

závadným úryvek namířený proti císaři „Císař v Sarajevu se tázal ředitele akciového pivovaru Reitera 

(Němec), kolik se spotřebuje v Bosně piva. A řiditel mu odpověděl: „Musíme Bosňáky k pití piva teprve 

vychovávat.“ Také kulturträger.“ Zabaveno bylo 349 výtisků ze 600. Dále byly dne 19. srpna 1910 

konfiskovány dvě části lyrického článku s básní: „Stanul u okna – blíže mřížoví, by hltal pozdrav, který 

v kobky nesl 18. srpen  - den mocnáře, starce. – Pohnulo toť jím; neb věděl, že v něm zakořeněná hněvu 

závist potajmu ničí jej a živí, co v tisících srdcích vane.“ A část básně: „Zapadly mříže pankrácké kobky, 

pohřbily statných junáků roj! Trestnické šaty zdobí od paty těla jich šedý, císařský kroj!“ Zabaveno bylo 

360 kusů.  

NA Chodovec, fond PM, karton 3725, inv. č. 12108 (8/4/10/110).  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

163, listy 84 – 86. 

Feuilleton „Síla nacionalismu“ zase zapříčinil zabavení „Posázavského kraje“ ze 13. prosince 1912. 

Konfiskace byl provedené dle § 64a 65 trestního zákoníku. Článek měl poškozovat zemřelého člena 

„císařského domu“ a „pokoušel se vybízet k nenávisti vůči osobě císaře“. Náklad měl činit 1200 

exemplářů, ale zabaveno jich bylo pouze 70, jelikož víc jich v době zabavení ani nebylo vytištěno a 

k tisku by tedy měly jít až následující den ráno. Konfiskováno bylo také následující dvojčíslo, které mělo 

vyjít 20. prosince 1912. Článek „Obstrukce nár. soc. poslanců v parlamentě“ měl vybízet k nenávisti vůči 

městské správě dle § 65 trestního zákoníku. Jelikož redaktor „Kraje“ po předložení dvojčísla k cenzuře 

čekal s tiskem na její výsledek, bylo nakonec zabavenou pouze 8 kusů z původně plánovaného 1800 

kusového nákladu. Konfiskace pokračovaly i v roce 1913. Báseň „Pankrác a Bory“, která měla vyjít 

2. května 1913, byla zabavena dle § 63 a § 305 trestního zákoníku, jelikož hanobila císaře a vyzývala 
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konfiskace, pokud cenzor zabavil z těchto důvodů část řeči nějakého poslance. 

„Kutnohorským listům“ se to stalo hned dvakrát. Ve druhém čísle třetího ročníku 

(22. ledna 1909) se redakce ohrazuje proti zabavení listu „dřívějším c. k. státním 

návladním p. Himmrem“, který zabavil „část řeči posl. Choce na říšské radě v prosinci 

pronesené“
146

. Jako závadnou část cenzor označil dle § 63 trestního zákoníku část 

článku „Ministerské řemeslo“, které ovšem nemělo označeného autora. Nebylo tedy 

zřejmé, že se jedná o úryvek poslancovy řeči. Jednalo se o následující část: 

„Pensiovanému ministrovi vyměřuje dnes císař ze své panovnické moci skoro vesměs 

pensi vyšší. […] Nuže, a poněvadž se to děje bez schválení sněmovny, je to jistě vážné 

porušení jejího budžetního práva, které má se vždy, ba i ve státech hodně absolutisticky 

vedených, sněmovně zachovávalo! My proto tím více se divíme, že si sněmovna poslanců 

něco takového dává líbit, ačkoli se sama pořád nazývá sněmovnou „lidu“! Pro ministry 

zařizuje se znamenité invalidní a starobní pojištění!“
147

 Při této konfiskaci bylo 

zabaveno 360 kusů ze šesti set kusového nákladu.
148

 Tato konfiskace však byla nakonec 

zrušena, protože „Kutnohorské listy“ podávaly námitku a vyhrály.
149

 29. dubna 1910 

pak vyšel v patnáctém čísle periodika článek pod názvem „Stařec nad hrobem měl tolik 

svědomí“ a pokračoval slovy „tak kruté zákony podepsati. Jak možno žádati od nás dnes 

lásky a úcty k trůnu, když porušuje zákl. stát. zákony?“. Velmi krátký článek, který měl 

být výňatkem z řeči poslance Lisého na říšské radě, byl konfiskován celý podle § 63 

trestního zákoníku. Celkem bylo objeveno a zabaveno z 600 kusového nákladu pouze 

                                                                                                                                               
k zákonu, který by povolil zakázané jednání. Z nákladu 1200 exemplářů jich bylo zabaveno pouze 70, 

zbytek se dostal do rukou soukromých předplatitelů.  

NA Chodovec, fond PM, karton 5277, inv. č. 21053 (8/4/17/19) 

§305 trestního zákoníku 117/1852: „Kdo způsobem v § 303 dotčeným ústav manželský, rodinný nebo 

pojmy právní o vlastnictví zlehčuje nebo rozviklati hledí, nebo k nemravným neb v zákonech zapovězeným 

činům vybízí, podněcuje nebo svésti hledí, anebo je vychvaluje, nebo omlouvá, dopustí se přečinu, ač 

není-li čin tento činem trestným, na nějž uložen jest trest těžší, a potrestán býti má vězením od jednoho až 

do šesti měsíců. Byl-li však některý z přečinů v §§ 300 a 302 – 305 jmenovaných, vykonán prostředkem 

tiskopisů, rozšířiti se může trest podlé nebezpečnosti obmýšleného většího rozšíření, na tuhé vězení až do 

jednoho roku, a viníci vyhostiti se mohou v případu tom z místa toho neb z korunní země, a jsou-li 

cizozemci, i z veškerých korunních zemí císařských.“  

§ 305 trestního zákoníku 117/1852. In: SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka zákonů 1848-

1918 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 550 [cit. 2016-07-28]. ISBN 978-80-210-5093-8. 

Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html. 

146
Bez nadpisu. Kutnohorské listy 1909, 3(2), 1. 

147
 NA Chodovec, fond PM, karton 3725, inv. č. 12108 (8/4/10/110). 

148
 NA Chodovec, fond PM, karton 3725, inv. č. 12108 (8/4/10/110). 

149
 Konfiskace „Kutnohorských listů“ ze dne 8. ledna 1909 zrušena!. Kutnohorské listy 1909, 3(2), 7. 
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158 výtisků.
150

 „Kutnohorské listy“ se k této konfiskaci vracely i v dalších číslech, 

jelikož zabavení části řeči, které pronesl poslanec říšského sněmu, vyvolalo rozruch a 

zabývala se jím dokonce poslanecká sněmovna. „Kutnohorské listy“ neopomněly o celé 

kauze informovat v úvodním článku svého osmnáctého čísla „Proti byrokratické 

konfiskační svévoli“: „Neoprávněnou konfiskaci našeho májového čísla, v němž 

zabaven byl výňatek řeči poslance Lisého, čímž byla hrubě porušena poslanecká 

imunita, zabývala se ve středu poslanecká sněmovna. Poslanec Václ. Fresl podal 

následující dotaz: Pane presidente! Státní zastupitelství v Kutné Hoře zabavilo díl řeči 

p. kol. Lisého v poslanecké sněmovně přednesené, kterýž v tamním listu „Kutnohorské 

listy“ byl uveřejněn. Jest toto jednání tamního státního zastupitelstva jest zcela 

nekorektní, poněvadž, pak-li o imunitě řeči stává pochybnost, před zabavením její 

vyšetřování předsevzato býti má. Redakce zmíněného listu podala na tamní krajský, co 

tiskový soud odvolání, avšak tento soud, aniž by věc zkoumal, zcela jednoduše 

konfiskaci potvrdil. […]“
151

 President potvrdil neoprávněnost celého počínání a hrubé 

porušení poslanecké imunity, ze které je třeba vyvodit důsledky s tím, že postoupí tento 

dotaz ministru spravedlnosti.  

Že však v nejbližší době k žádnému rozřešení této situace nedošlo, dokládá i veřejná 

výzva redaktora Bajzy z 27. května 1910, kterou uveřejnil v „Kutnohorských listech“: 

„Při přelíčení o podaných mnou námitkách proti konfiskaci imunitou chráněné řeči 

posl. Lisého, které byly soudním senátem zamítnuty, oznámil jsem svoje odvolání k c. k. 

vrchnímu zemskému soudu a zároveň žádal jsem o vydání mi písemného rozsudku 

s důvody. Po týdnu, když mojí žádosti vyhověno nebylo, urgoval jsem osobně vyřízení 

svých nároků. Poněvadč oprávněné žádosti mé dosud vyhověno nebylo, vybízím tímto 

veřejně – po třetí a naposled – dotyčný senát krajského soudu, aby o doručení 

písemného rozsudku s důvody, který chci předložiti radě říšské, mně se postaral, bych 

nebyl zbytečně nucen prostředky mimořádnými svého práva se domáhati.“
152

 

Paradoxně, obě čísla, kde se čtenáři mohli dočíst zmíněné reakce, byla konfiskována, 

avšak kvůli zcela jiným článkům. Číslo osmnácté cenzor zabavil kvůli popouzení proti 
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armádě, důstojnictvu a duchovenstvu dle § 300
153

 trestního zákoníku a podle článku IV 

zákona č. 5 ze 17. prosince 1862
154

 pro následující úryvky: „Inu stará pravda, kropáč a 

šavle provokují nás vždy s drzým čelem v dojemné shodě“ a „Pro staré denní 

návštěvníky kostela, v takový den místa v lavicích není, ty jsou pro nějakého 

rozmařilého oficíra, který jindy o kostel nezavadí a jenž zbožnému citu věřících cynicky 

se směje.“ Konfiskační výměr byl redaktoru Bajzovi předložen k podpisu v půl deváté 

večer téhož dne. Bylo zabaveno celkem 455 výtisků a 145 jich nebylo nalezeno. 
155

 

Redaktor „Kutnohorských listů“ sice podal stížnost, avšak Vrchní zemský soud jeho 

nárok neuznal a 14. června 1910 oprávněnost zabavení listu potvrdil.
156

 Číslo 

devatenáct bylo zabaveno kvůli dvěma článkům (opět dle § 300), které posuzovaly 

opatření a rozhodnutí úředních orgánů. „Kutnohorské listy“ se zde totiž na své první 

straně kriticky vyjádřily ke konfiskaci předchozího čísla: „V šablonovitém odůvodnění 

konfiskačního nálezu se praví: „Uvedenými místy hledí se haněním, posmíváním nebo 

převracováním skutků popuditi proti důstojnictvu, tudíž proti samostatnému oddělení 

císařského vojska k nenávisti aneb opovrhování.“ Je to prastará písnička, která svojí 

                                                 
153

 § 300 trestního zákoníku 117/1852: „Kdo veřejně, nebo před více lidmi, nebo v dílech tiskových, 

rozšiřovaných vyobrazeních nebo spisech haněním, posmíváním, nepravdivým udáváním nebo 

převracováním příběhů skutečných hledí nařízení nebo rozhodnutí úřední zlehčiti, nebo způsobem 

takovým jiné k nenávisti k úřadům státním nebo obecním nebo k jednotlivým orgánům vlády, co se týče 

vedení úřadů jich, nebo k svědkovi nebo znalci některému co se týče seznání jich před soudem, anebo 

k opovrhování úřady a osobami těmito nebo k vedení bezdůvodných stížností na ně popuditi, dopustí se 

přečinu pobuřování ač není-li čin jeho činem trestným, na nějž uložen jest trest těžší, a potrestán býti má 

vězením od jednoho až do šesti měsíců. 

Byl-li by ale za tou příčinou, aby se jiní ku stížnostem takovým přidali, sbírá podpisy nebo příspěvky 

peněžité, anebo byl-li by k nim vybízel, tehdy se má trest zostřiti. 

Také může spisovatel takového stížného spisu z toho místa nebo z celé korunní země, a jestli cizozemec, i 

z veškerých císařských korunních zemí vyhoštěn býti.“  

§ 300 trestního zákoníku 117/1852. In: SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka zákonů 1848-

1918 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 549 [cit. 2016-07-28]. ISBN 978-80-210-5093-8. 
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zákonů 1848-1918 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 156 [cit. 2016-07-28]. ISBN 978-80-

210-5093-8. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html. 

155
 NA Chodovec, fond PM, karton 3725, inv. č. 12108 (8/4/10/110).  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, 

kart. č. 163, listy 114 – 116. 

156
 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, 

kart. č. 163, list 113. 



   

 

49 

  

mizernou notou už je až fádní. Takovou zkrouceninou paragrafů odůvodníte každou 

hloupost, naděláte z komára velblouda a z titěrné malichernosti máte hned zločin nebo 

přečin. Slídivé okuláry takových censorů udělají z ničeho něco mnohem rychleji, než-li 

bůh, který na to potřeboval 6 dní, aby z ničeho udělal svět.“ Zabaven byl také celý 

článek, ve kterém „Listy“ kritizovaly odsouzení bratra Hatiny ke dvěma letům těžkého 

žaláře za výrok „Zachovejte si pravý socialistický charakter stále!“, který byl označen 

jako antimilitaristický. „Kutnohorské listy“ pravděpodobně očekávaly zabavení tohoto 

čísla, které proto vyšlo ve sníženém nákladu a to pouze 300 výtisků, z toho jich bylo 

celých 268 zabaveno.
157

 I zde se redaktor periodika pokoušel odvolávat a ani tentokrát 

neuspěl. Okresní soud, který byl také soudem tiskovým, rozhodl o oprávněnosti 

konfiskace daných článků 10. června 1910.
158

 

Již zmíněný § 300 trestního zákoníku, který se zabýval zlehčováním úředních 

rozhodnutí a opovrhováním úředními osobami, byl další častou příčinou konfiskací 

listu. „Kutnohorské listy“ („Posázavský kraj“) byly v důsledku tohoto paragrafu 

zabaveny celkem šestkrát. Často byl spojený také s čl. IV zákona č. 5 ze 17. prosince 

1862, který projednával útoky proti císařské armádě. Takto byl zabavený například 

článek „Stará pára soldatesky“ z 15. dubna 1910. Důvodem byla věta „Zavaďte o 

„militerku“, která nás jako hladová pijavice všechny vysává.“ A poté odstavec 

začínající slovy „Mladočeští poslanci ve sněmovně i v delegacích proti drahému 

vojáčkování ani nemuknou, s nadšením k obraně vlasti zvedají ruku pro rekruty a 

hazardní vyhazování těžce vydřených milionů poplatnictva na vojenské parády a 

zbytečné horečné zbrojení…“ Článek se dál nese v podobné duchu, obviňuje také 

mladočeské politiky, kteří prý „jezdí na vojenské hostiny“ a zároveň kritizuje svého 

konkurenta „Podvysocké listy“, které nazývají podvysockým hafánkem, který se bojí, 

aby nebyl nazván antimilitaristickým. Z 600 kusů jich bylo konfiskováno 523.
159

 

V červenci 1910 pak byla dle § 300 zabavena hned dvě po sobě jdoucí čísla. První číslo 

dvacáté sedmé z 22. července 1910 bylo konfiskovánu kvůli článku „Moderní inkvizice 

– ve dvacátém století“. Článek informoval o výslechu Josefa Pekárka – zodpovědného 

redaktora „Školského obzoru“ a faktora Švarcovy knihtiskárny, který byl jako 
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zodpovědný redaktor souzen za článek, který měl odhalovat „některé alotrie „lehké 

kavalerie““. Překvapivě byl však trest 2 dnů žaláře či 80 korun pokuty vyměřen i 

svědkovi, typografu Ludvíku Urbanovi, který byl také bývalým zodpovědným 

redaktorem „Kutnohorských listů“. „Spravedlnost ustoupila zde do pozadí nebo 

rozhovor dvou osob v hostinci „S.“ před přelíčením, v kterém jsme zaslechli, že bylo 

umluveno předem, že budou s nimi zkrátka hotovi, usvědčuje, že nejen agitátoři a 

redaktoři strany národně sociální, ale i tiskař, zaměstnaný v závodě, kde list strany 

národně-sociální se tiskne, jest bez pardonu následkem persekuce trestán.“ 

Konfiskováno bylo 445 výtisků ze 600 kusového nákladu.
160

 Hned v následujícím čísle 

„Kutnohorské listy“ tvrdě reagují na zabavení svého předchozího čísla. Tato reakce se 

jim však nevyplatí a list je opět konfiskován, tentokrát kvůli článku „Pozbyli jste 

rozumu“, který byl uvozený ještě citátem Palackého citátem: „Byli jsme před 

Rakouskem, budeme i po něm.“ Článek byl zabaven kvůli tomu, že uráží, pomlouvá a 

zesměšňuje orgány státní správy a uvádí nepravdivé informace o jejich rozhodnutí a 

dále podněcuje ostatní k nenávisti a pohrdání vůči státním úřadům. V zabaveném článku 

se totiž opět ostře kritizuje počínání úřadů a časté konfiskace „Kutnohorských listů“: 

„Popravčí sekerou vládne tato vzácná snaživá společnost dokonale. Práci svoji jako 

„dobří“ odborníci a úctyhodné typy rakušácké strnulosti konají více než svědomitě. 

Když nejsou „Kutnohorské listy“ konfiskovány týž den, nechají je oddaní katovi 

pacholci chytati jako dravou zvěř po celém širém kraji četníky den následující.“ Listy 

také komentují dle nich neoprávněnost poslední konfiskace článku, který popisoval 

soudní přelíčení redaktora Pekárka, a kritizují vládnoucí radní, kteří dle jejich názorů 

zneužívají své postavení: „To přece není možné, aby se o kamarádech Macháčkovské 

partie psalo v novinách, že k jeho radosti zcela po právu a spravedlivě soudí jeho 

nevinné protivníky. To je přece drzost psáti o nestrannosti soudního taláru 

kutnohorského, který sem tam některý ten kamarád radničního šlendriánu na sebe 

obléká, aby zcela spravedlivě a dle svého dobrého vědomí a svědomí diktoval tomu či 

onomu zasloužený kriminál – když pochází z oposice.“ V neposlední řadě se listy snaží 

dívat do budoucnosti, přičemž dovolávají také Havlíčka Borovského a jeho zkušeností s 

cenzurou: „Neboť to, co se nám dnes béře, bývá obyčejně po nemnoha letech 

beztrestným, jako verše, pro něž náš Havlíček tolik trpěl a jež před půl stoletím strašily 
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byrokracii, čtou se dnes v anthologiích pro děti.“ Zabaveno bylo pouhých 14 

exemplářů, jelikož tiskárna nejspíše zabavení periodika očekávala a do tisku pustila 

právě pouze 14 kusů. 
161

 Podobně byly zabaveny také články „Synové Marsovci“ 

z 22. dubna 1911
162

 a „Lidský zvěřinec v Čáslavi“ z čísla čtyřicet čtyři roku 1913, 

jelikož měl pohrdat armádou: „Od časů Neronových uplynuly věky, dokonce v Čáslavi 

nikdy Nero nebyl, ale faktum jest, že v Čáslavi máme lidský zvěřinec, na nějž jest smutné 

podívání. Zvěřinec jest v kasárnách pěšího pluku č. 21. Jest nyní doba výcviku 

nováčků.“ Zabavit se jich povedlo pouze 390 z 900 exemplářů.
163

 

Chránit čest císařské armády měl také čl. V
164

 stejného zákona, který byl využíván 

současně s § 491 d)
165

 trestního zákoníku, který se zabýval urážkou na cti. Tato 

kombinace byla při konfiskacích použita celkem dvakrát. Poprvé 12. června 1912 kvůli 
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článku „Život vojenský – život veselý“, kde bylo kritizováno nepřiměřené a kruté 

zacházení důstojníků s řadovými vojíny, podruhé to byl článek „Kdo jest zlodějem práv 

dělnických“, který kritizuje jiný článek redaktora kolínských „Středočeských hlasů“ 

Koudelky a chce některé věci uvést na pravou míru. Zabaveny jsou všechny části, kde 

jsou zmíněna jména veřejných činitelů.
166

 

Posledním důvodem pro zabavení periodika byl posměch církvi dle § 303
167

 trestního 

zákoníku. Pro tento přečin byly „Kutnohorské listy“ („Posázavský kraj“) zabaveny 

alespoň třikrát. Poprvé se tak stalo v již zmíněném dvacátém osmém čísle 

z 19. července 1910, kde byl mimo jiné, shledán závadným krátký odstaveček 

nadepsaný slovy „Kde Bůh přebývá“, který podával zprávu o otrávených hostiích 

v Curychu. Trnem v oku cenzury byla nejspíše hlavně věta: „V hostii, dle učení, jest tělo 

Kristovo, jak to tedy přišlo, že se lidé mezi nimi i jeden kněz otrávili?“ Článek byl však 

konfiskován celý.
168

 K dalšímu zabavování došlo 12. května 1911. Konfiskována byla 

Besídka „Svatojánská kapitola“ a zabaven byl celý náklad, který činil 680 kusů. 

Cenzura konfiskuje všechny části besídky, kde se znevažuje a zpochybňuje postavení a 

svatost Jana Nepomuckého.
169

 A kvůli podobnému přečinu došlo ke konfiskacím i o rok 

později. Ve dvacátém prvním čísle „Posázavského kraje“ z 24. května 1912 ve článku 

„Sochy sv. Jana Nepomuckého“ je zpochybňováno svatořečení Jana z Nepomuku. 

Článek je chápán jako útok proti církvi. Zabaveno bylo však pouze 193 exemplářů 

z tisícikusového nákladu. Tento neúspěch je odůvodněn tím, že „vyrozumění státního 

zastupitelství v Kutné Hoře o konfiskaci časopisu Posázavský kraj dorazilo teprve v 6 

hodin a 10 minut, zatímco rozesílání časopisu začalo již zhruba v 5 hodin.“
170
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3 Periodický tisk na Kutnohorsku v období 1918 – 
1945 

První světová válka byla prvním konfliktem, který zasáhl celý moderní svět. Na jejím 

konci bylo jasné, že dosavadní mocenské uspořádání světa už nemůže dál platit. 

Rakousko – Uhersko se zcela zhroutilo a v poválečném chaosu zmítající se Německo a 

Rusko nebyly schopné se plnohodnotně uplatnit na mezinárodním poli. V tomto 

„mocenském vakuu“ se začaly tvořit nástupnické státy (Československo bylo vyhlášeno 

28. října 1918 Národním výborem) a Versaillská smlouva zaručující nedotknutelnost 

hranic těchto států byla podepsána v červnu 1919.
 171

 

Ukončení tohoto konfliktu však nepřineslo kýžený trvalý mír. Zejména poražené 

země nebyly spokojené s poválečným uspořádáním Evropy a s tvrdými podmínkami, 

které jim nadiktovaly vítězné státy. Napětí rostlo a v Evropě se začaly dostávat k moci 

autoritářské režimy. Československo se nakonec stalo jedním z mála nástupnických 

států, kde se udržela demokracie. Ale i Československo se muselo vypořádat se svými 

vnitřními problémy, a to nejen s požadavky národnostních menšin,
172

 ale také a vnitřním 

zápolením nově utvořených mocenských struktur Hradu, Velké pětky a levicových 

stran. Celkově bylo meziválečné období na politické scéně turbulentní a plné změn.
173

 

Pomalá stabilizace podpořená nejprve poválečnou konjunkturou byla tvrdě zasažena 

velkou hospodářskou krizí ve třicátých letech, která uspíšila radikalizaci myšlenkových 

směrů a připravila půdu pro druhý globální konflikt.
174

 

Ve třicátých letech politika usmiřování Velké Británie a Francie, jejímž cílem bylo 

vyhnout se ozbrojenému konfliktu i za cenu neustálých ústupků, dala prostor 

rozpínavým aspiracím hitlerovského Německa a v září 1938 vedla až k uzavření 

Mnichovské dohody mezi Velkou Británií, Francií. Německem a Itálií, která nařizovala 

Československu vzdát se svého pohraničního území ve prospěch Německa.
175

 Ani to již 
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však Německu nestačilo: 15. března 1939 obsadilo německé vojsko Čechy a Moravu, 

anektovalo je a vznikl Protektorát Čechy a Morava. Druhá světová válka začala 

oficiálně 1. září 1939 německým napadením Polska. Pro Čechy znamenala okupace 

nejen zánik jejich samostatného státu, ale také počátek zoufalého boje o jejich národní 

existenci. Odpor vůči německé okupaci dával český národ najevo vyjádřením své 

sounáležitosti, národními poutěmi, manifestacemi a slavnostmi a také rozšiřováním 

ilegálního tisku a formováním prvních odbojových skupin.
176

 Odboj byl však od 

počátku nelítostně stíhán a situace se ještě zhoršila dosazením nového říšského 

protektora Reinharda Heydricha v září 1941. Na něj byl 27. května 1942 spáchán 

atentát, po kterém následovalo další období krutého teroru a represí. Druhá světová 

válka skončila kapitulací Německa 8. května 1945.
177

 

3.1 Kutnohorsko v období 1918 – 1945  

3.1.1 Průmysl Kutnohorska v období 1918 – 1945 

Pro situaci na Kutnohorsku po první světové válce je typická nestabilita a sociální 

nepokoje. Svou roli v tom hrála vysoká cenová hladina, která byla extrémní i 

v porovnání s okolními městy. Poválečná konjunktura se však nakonec dotkla i 

Kutnohorska, na kterém se začaly podmínky zlepšovat od roku 1920. „Vyrostla řada 

veřejných budov, roku 1928 byla uspořádána úspěšná Krajinská výstava a zlepšily se 

sociální podmínky všech vrstev obyvatel Kutné Hory.“
178

 Leo Reiniger zakládá ve 

dvacátých letech továrnu prádla Respo, podnikatelská rodina Reinerových vybudovala 

továrnu na lampy a firmu René na výrobu fotografických desek, dařilo se také 

výrobcům varhan Janu Tučkovi a Antonínu Mölzerovi, kteří dodávali varhany do celé 

republiky.
179

 Dominantní postavení měl zemědělský průmysl. „Roku 1922 si zemědělci 

z Kutné Hory a okolí založili družstevní mlékárnu, kde vyráběli i sýry, máslo a tvaroh. 
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V roce 1924 byly přestavěny a o deset později výrazně rozšířeny Nové mlýny.“
180

 Byla 

zmodernizována Středova pekárna a bratři Benešové zahájili provoz nové parní 

pekárny.
181

 Nejslavnější továrna na Kutnohorsku Z. Koukola vyráběla cukrovinky a pod 

jménem Lidka je vyvážela do celého světa.
182

 

V roce 1930 vypukla také na Kutnohorsku hospodářská krize, která znamenala konec 

pro některé podniky.
183

 Díky plánům z let dvacátých se však stále dařilo stavebnictví, i 

když se město muselo zadlužit, aby mohlo dokončit započaté projekty.
184

 Jednalo se 

například o budovy škol, nemocnice a zejména pak o budovu Tylova divadla, která byla 

po dlouhých letech, kdy se Kutná Hora musela obejít bez vlastní kamenné divadelní 

scény, dokončena v roce 1933. 

V meziválečném období nezahálel ani tiskařský průmysl: firmu Adolfa Švarce 

převzal v roce 1920 Antonín Novák,
185

 v provozu byla zprvu také tiskárna Karel Šolc
186

 

a 1. září 1920 byla založena nová tiskařská firma jménem „Grafia“, spol. s r. o. Majiteli 

firmy „Grafia“ byli manželé Božena a Josef Gryčovi a náměstkem a vedoucím se po 
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několika letech básník Karel Novotný
187

. Firma měla kolem 6 kvalifikovaných 

zaměstnanců,
188

 byla to zcela nově vybavená a zařízená knihtiskárna, která ve 

dvacátých letech kromě periodik „Turistický obzor“ (1922 - 1942), „Sociálně 

demokratické Podvysocko“ (1920 - 1938) a „Podvysocké hlasy“ (1922) tiskla také 

adresář města Kutné Hory, turistický jízdní řád, či rozpočet města Kutné Hory.
189

 

Během druhé světové války byl 20. listopadu 1943 dle nařízení ministerstva 

hospodářství a práce zastaven její provoz a dále se zde směly tisknout jen obchodní 

tiskopisy pro místní potřebu.
190

 Během druhé světové války také vznikla v Sedlci nová 
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knihtiskárna Perný a Jelínek. Alois Perný
191

 pocházel z České Lípy, kde vedl v letech 

1934 až 1938 tiskárnu Gautsch & Seemann. Po mnichovských událostech byl však 

nucen odejít za svého působiště a v říjnu 1938 bez prostředků narychlo opustil Českou 

Lípu a přesídlil do Kutné Hory i s rodinou. V Kutné Hoře se mu nejprve podařilo zajistit 

si koncesi na provozování knihkupectví a papírnictví. Snažil se však také obnovit svou 

knihtiskařskou koncesi a to se mu nakonec povedlo. S Josefem Jelínkem vytvořili 

veřejnou obchodní společnost, které byla udělena koncese pro provozování 

knihtiskařské živnosti 21. listopadu 1941.
192

 Ve firmě pracovali 4 kvalifikovaní 

zaměstnanci. Též v této tiskárně byl provoz zastaven 20. listopadu 1943 dle nařízení 

ministerstva hospodářství a práce.
193

 

Během druhé světové války pak docházelo k arizaci židovských firem a živností a do 

významnějších podniků (českých i židovských) byli dosazeni němečtí správci tzv. 

„treuhändři“. Arizace začala roku 1940 a postiženy byly například i Reinigerova 

továrna na pletené zboží, podniky rodiny Reinerových (firma René a továrna na lampy), 

nebo Strakoschova továrna na obuv.
194

  

3.1.2 Obyvatelstvo na Kutnohorsku v období 1918 - 1945 

Se vznikem první republiky po první světové válce se na Kutnohorsku (zejména pak 

v Kutné Hoře) ještě zvýšila politická aktivita občanů, kteří se uplatňovali v nových či 

tradičnějších politických stranách nebo zakládali nejrůznější podpůrné spolky. 

V meziválečném období v Kutné Hoře existovalo celkem devět politických stran. 

Původní mladočeské vedení města se transformovalo na stranu národně demokratickou, 

jejímiž hlavními představiteli byly Jan Macháček a Jaromír Dajbych. Národní 

demokraté se orientovali na zájmy živnostníků, továrníků a podnikatelů a 
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v meziválečném období se již nikdy nestali vládnoucí stranou města. Dalšími drobnými 

stranami s podobným programem byly strana živnostníků představovaná hlavně 

výrobcem varhan a dlouholetým radním Antonínem Mölzerem a strana středostavovská 

a obchodní, jejímž nejvýraznějším představitelem byl J. Středa.
 195

 

Až do roku 1929 byla v Kutné Hoře nejsilnější stranou strana národních socialistů, 

kterou na kutnohorské radnici zastupoval zejména starost Ferdinand Raiman. Jejich 

program však město hospodářky vyčerpával, což postupně snižovalo jejich popularitu a 

v roce 1929 byli ve volbách poraženi sociálními demokraty v koalici s občanským 

blokem.
196

  Sociální demokraté však z počátku první republiky nebyli na Kutnohorsku 

příliš silnou stranou. Mohly za to zejména vnitřní problémy a nejednotnost strany, které 

v říjnu 1920 vyústily rozštěpení strany na dva proudy. Z levicového proudu vedeného 

Antonínem Linhartem byla založena komunistická strana. Zbytek sociální demokracie si 

zvolil za svého předsedu Jaroslava Boušku, který se po volbách roku 1929 stává 

starostou Kutné Hory.
197

 

Celý kutnohorský okres (v němž převažoval zemědělský ráz hospodářství) měl jako 

svůj nejsilnější politický proud agrárníky a jejich Republikánskou stranu zemědělského 

a malorolnického lidu. Kolem této strany se sdružovaly další spolky a instituce – 

zejména pak rolnická škola nebo Hospodářské družstvo. V samotném městě Kutná Hora 

však tato strana měla velmi slabou pozici.
198

 Své místo na kutnohorské radnici měla i 

strana lidová, která však byla spjatá s katolickou církví a s prorakouským postojem, 

proto po válce ztratila svou sílu. Dle výsledků voleb zle usuzovat, že v Kutné Hoře měli 

své příznivce i fašisté. „O jejich činnosti však existuje jen minimum zpráv.“
199

 

V kulturním životě Kutné Hory hrálo nejdůležitější roli divadlo. Kromě 

ochotnického spolku Tyl vznikaly i další soubory, které si vytvářeli sociální demokraté, 

komunisté nebo Klub akademiků kutnohorských. Novým prvkem v životě Kutnohořanů 

se staly biografy: v roce 1920 bylo postaveno kino Modrý kříž a ve staré sokolovně 
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vzniklo kino Viktoria. Stále fungoval také Pěvecký spolek Tyl. Mezi nové spolky, které 

se podílely na kulturním rozvoji města, patřil populární Klub kutnohorských 

fotoamatérů, který často pořádal fotografické výstavy. O propagaci města a turistický 

ruch v Kutné Hoře se zprvu starali turisté, ve třicátých letech vznikla Městská cizinecká 

kancelář. Tělovýchovné organizace zastupoval nadále nejen Klubu českých turistů 

v Kutné Hoře, populární byla také kopaná a vedle tělovýchovné organizace Sokol byly 

populární také lidovecký Orel, sociálně demokratická DTJ, či komunistická FDTJ.
200

 

Po vypuknutí druhé světové války se Kutnohorsko stalo také díky svému 

kopcovitému reliéfu přirozeným prostředím pro odbojovou činnost. Navíc v Kutné Hoře 

nemělo centrum gestapo, SS ani jednotky SA.
201

 Vlastní odbojová činnost se 

soustřeďovala hlavně na zpravodajské úkoly. Do června roku 1940 fungovala v Kutné 

Hoře ilegální stranická organizace komunistů, která rozšiřovala ilegální časopisy 

„Úder“ a „Svědomí“, na Uhlířskojanovicku působila v letech 1941 až 1943 skupina 

organizovaná Leo Burešem.
202

 Dále na Kutnohorsku existovaly přidružené organizace 

odbojových skupin V boj, Obrana národa, či Petiční výbor Věrni zůstaneme a Národní 

obranný svaz.
203

 Tragický osud potkal nepočetnou kutnohorskou židovskou menšinu, 

jejíž příslušníci byli zařazeni do terezínského transportu v červnu 1942. Židovská 

menšina na Kutnohorsku po druhé světové válce prakticky zanikla.
204

 Nálety Kutnou 

Horu nezasáhly – na jejím území se totiž nevyskytovaly strategické vojenské cíle, jako 

důležité železniční spoje, či těžký nebo zbrojní průmysl.
205
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3.2 Periodický tisk v období 1918 – 1945 

Po skončení první světové války se na Kutnohorsku postupně začíná obnovovat život 

periodických tiskovin. Jeho struktura se zde (stejně jako v celém Československu)
206

 

vytvořila již během vlády Rakouska – Uherska. Jádro periodického tisku tvořily 

zejména týdeníky politických stran, které doplňovaly listy spolků a organizací cílené na 

určité zájmové skupiny. Můžeme tedy sledovat, že nejvýznamnější předválečné 

politické týdeníky „Podvysocké listy“ a „Posázavský kraj“ navazují na svou činnost 

před rokem 1918. Ze spolkových periodik vydávali i po válce až do roku 1921 turisté 

svůj „Věstník klubu českých turistů v Kutné Hoře“, sokolové pokračovali s vydáváním 

svého listu „Za bratrstvím“, obnoven byl také list „Česká hudba“.  

Začíná se však také objevovat poměrně velké množství zcela nových periodik, ať už 

politických či spolkových. Mezi nově vzniklá politická periodika patřily zejména listy 

sociální demokracie „Voskův kraj“ (později přejmenován na „Vůle pracujícího lidu“ a 

převzat stranou komunistickou) a „Sociálně demokratické Podvysocko“, dále listy 

československých národních demokratů „Kutnohorské listy“ a „Pravda“ a konečně listy, 

které sice nebyly vydávány přímo politickou stranou, ale které se svým obsahem hlásily 

k určitému politickému směru jako „Pachtýřské listy“, „Hlas dělnické fronty“, či „Zájmy 

mlynářského dělnictva“. Nově vznikly také úzce zaměřené listy jako „Hospodářský 

věstník“, „Československý soudce“, „Turistický obzor“, „Kutnohorský fotoamatér“, 

„Katolické jeviště“, „Zemědělský věstník“ a další a také periodika zaměřená zejména na 

kulturu Kutnohorska „Kutnohorský rozhled“ a „Krásné město“. 

Události kolem mnichovské dohody a následná okupace znamenaly pro kutnohorský 

regionální tisk pohromu. Do konce roku 1939 byla na Kutnohorsku zastavena veškerá 

politická periodika. Vycházely zde však alespoň stále listy spolků a zájmových 

organizací jako „Kutnohorský fotoamatér“, „Paleta“, „Turistický obzor“, či „Za 

bratrstvím“. Zvláštní postavení měl mezi listy propagační měsíčník „Krásné město“, 

který byl vydáván přímo městem Kutná Hora. I tento periodický tisk byl však na 

Kutnohorsku postupně zastaven a od roku 1943 zde pak nevychází žádné regionální 

periodikum. 
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3.2.1 Tisk politický 

Z periodického tisku politických stran byly po první světové válce obnoveny dva 

největší kutnohorské listy: „Posázavský kraj“, který následně vycházel téměř po celé 

meziválečné období a kterému je věnována samostatná kapitola, a „Podvysocké listy“, 

které si prošly poměrně bouřlivým vývojem, až nakonec zanikly v roce 1922. 

„Podvysocké listy“ vznikly 20. září 1890 jako orgán Politického spolku 

Podvysockého, který zastupoval zájmy mladočechů na Kutnohorsku. V roce 1900 však 

přešly do soukromého vlastnictví vydavatele Josefa Hejnice, po jehož smrti je jeho žena 

prodala politikům Janu Macháčkovi a Bedřichu Pacákovi, kteří se tou dobou podíleli na 

vedení města. Po válce bylo těmito osobami založeno družstvo pro vydávání 

„Podvysockých listů“
207

. Družstvo však své stanovy nepodalo k zápisu do obchodního 

rejstříku a bylo tím pádem pouze soukromou společností. Tudíž když se v květnu po 

neshodách s vydavatelstvem
208

 dosavadní redaktor Václav Velinský pokusil sám převzít 
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inserci a z prodeje téhož listu v městech Kutná Hora, Uhl. Janovice, Zbraslavice, a v Praze od čtvrtého 
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Naproti tomu prohlašuje zase Tiskařské a vydavatelské družstvo v Hoře Kutné, že pana Václava 

Velinského do svých služeb jakožto zodpovědného redaktora na základě podmínek, jež zvláštní smlouvou 

ujednány budou, přijímá.“ Jelikož se však družstvo nezapsalo do obchodního rejstříku, bylo toto 

prohlášení neplatné a Václav Velinský získal následně list do svého majetku.  
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vydavatelství listu a na základě postupní listiny Jana Macháčka
209

 se prohlásil za 

jediného majitele listu, byl úspěšný a družstvo listu se po zdlouhavých právních 

poradách 10. července 1919 rozhodlo pro svou likvidaci.
210

  

Václav Velinský se jako soukromá osoba považoval za hlasatele idejí Státoprávně 

demokratické strany, která vznikla v únoru roku 1918 sloučením čtyř českých stran 

včetně strany mladočeské. V březnu 1919 došlo k přejmenování této strany na 

Československou národní demokracii.
211

 „Podvysocké listy“ se k tomuto politickému 

proudu zprvu hlásí ve svých podtitulech, které byly Orgán české demokracie a od 

12. dubna 1919 Orgán Československé národní demokracie. Sama Národní demokracie 

však „Podvysocké listy“ nepovažovala za svůj oficiální orgán a to zejména po převzetí 

listů Václavem Velinským. 14. ledna 1920 začíná tedy národní demokracie vydávat 

v Kutné Hoře svůj vlastní týdeník „Kutnohorské listy“: „S „Podvysockými listy“ 

rozcházíme se tentokráte definitivně. Část našeho členstva po poválečném 

znovuvycházení těchto jevila upřímnou snahu, aby se staly orgánem Československé 

národní demokracie. Počaly zpočátku vycházeti financovány anonymními jednotlivci 

jako neodvislý týdeník. V té době utvořené vydavatelské družstvo z našich příslušníků 

přejalo list, rozejdouc se po kratičkém čase s bývalým redaktorem p. V. Velinským, když 

nechtěl se podříditi redakční radě a prohlásil se majitelem listu. Tím okamžikem 

přestaly býti „Podv. l.“ orgánem strany, ač přes naše důtklivé protesty a proti naší vůli 

                                                                                                                                               
nesouhlasil, ale na schůzi 14. dubna 1919 se zavázal, že se o změnu formátu od příštího čísla postará. 

Neučinil však tak, což vedlo na další schůzi 24. dubna 1919 k dlouhé diskuzi, na jejímž konci Velinský 

podává výpověď s tím, že bude list vést dle výpovědní lhůty ještě do června. Velinský však 

pravděpodobně zjistil své právní možnosti a převzal list opět do svého vlastnictví.  
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nesly do poslední chvíle podtitul Orgán Československé národní demokracie. To by 

ovšem byly vnější příčiny určující náš rozchod. Vlastní tkví daleko hlouběji a jsou 

povahy etické. Příchod nového redaktora nemohl ovšem na našem definitivním 

rozhodnutí ničeho měniti. „Kutnohorské listy“ řízeny budou veřejnosti zodpovědným 

redakčním kruhem, v jehož čele postaven p. J. Černý
212

“, řiditel v. v., bývalý redaktor 

Učitelského přehledu. Jemu a redakčnímu kruhu bude zdokonalování listu netoliko 

potřebou, ale rozkazem a ctižádostí.“
213

 „Kutnohorské listy“ měly obvykle šest stran a 

text rozčleněný do tří sloupců byl rozdělen na nepravidelně se opakující úzce zaměřené 

rubriky jako: Samosprávná hlídka, Sokolská hlídka, Vojenská hlídka, Umění, Sportovní 

hlídka, či Technická hlídka. Pravidelně se naopak objevovala rubrika Různé zprávy, 

která přinášela souhrn toho nejdůležitějšího, co se odehrálo v kutnohorském kraji. 

„Kutnohorské listy“ vycházely pouze do 9. října 1920, kdy byly sloučeny s „Kolínskými 

listy“ a nadále vycházely v Kolíně pod názvem „Hlas demokracie“
214

. 

„Podvysocké listy“ mezitím prošly několika změnami a nakonec přehodnotily i svou 

politickou náklonnost. První změna nastala v červenci 1919, kdy Václav Velínský 

dosadil na post zodpovědného redaktora svou ženu Otýlii.
215

 V říjnu téhož roku však 

přebírá zodpovědné řízení listu Jaroslav Pelc, který byl dosud redaktorem obdeníku 

„Národní demokracie“ a tajemníkem okresní organizace Československé národní 

demokracie v Prostějově.
216

 Téhož roku v prosinci se pak konečně změnil podtitul listu 

na Neodvislý týdeník politický a národohospodářský. V prosinci získala redakce 

„Podvysockých listů“ vlastní telefonní stanici a od ledna 1920 začaly listy vycházet 

dokonce dvakrát týdně: „Zařízením vlastní telefonní stanice je nám nyní umožněno 
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PRAŽÁKOVÁ, Hana. Periodický tisk na Kolínsku v období 1945 – 1948. Praha, 2013. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra 

mediálních studií. Vedoucí práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., s. 18. 

215
 Oznámení Velinský učinil 28. června 1919, na tiráži je Velinská uvedena od 5. července 1919. Sám 

Velinský zůstává v listu činný jako majitel a hlavní redaktor.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign 8/4, inv. č. 791, kart. 163. 

216
 Bez nadpisu. Podvysocké listy. 1919, 27(42), 2. 
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přijímati a uveřejňovati v listě našem ihned ty nejnovější telefonické i telegrafické 

zprávy z naší vlasti i ze zahraničí, dále politické referáty, ukázky volebního boje i druhé 

nutné lokálky (schůze, úmrtí apod.), které odkladem příštího čísla ztratily by jinak úplně 

na ceně.“
217

 Telefon využila redakce i jiným způsobem: „Zavedli jsme zajímavou 

novinku, a sice oznamování všech pozoruhodných událostí naší veřejnosti ihned jakmile 

jsou nám telefonicky hlášeny. Nejnovější zprávy tyto bude lze čísti za následujícími 

výklady a okny: v hotelu u „Černého koně“, u dřív. jednat. p. Karla Grima, v hotelu „U 

zlaté stoupy“, v knihkupectví p. Šolce a na domě naší tiskárny. (V pondělí ráno ohlásili 

jsme již tímto způsobem srážku vlaků v železniční stanici Kladrubech u Pardubic).“
218

 

K další změně došlo 28. ledna 1920, kdy se nakonec skutečně zmenšil formát listu: „Na 

přání našich odběratelů a čtenářů, jakož i následkem citelného nedostatku papíru místo 

našeho obvyklého formátu zavádíme na zkoušku (jak v listopadu jsme ohlásili) formát 

„Národní politiky“, který je dnes normálním formátem takřka všech listů v republice 

vycházejících. Rozsah textu zůstane nezměněn. Příští sobotní číslo vyjde s rozšířeným 

obsahem. (Každé středeční pak o 4 stranách.)“
219

 List vycházel do té doby ve velkém 

formátu, měl čtyři až šest stran a text byl rozčleněn do čtyř sloupců. Nově se velikost 

listu zmenšila, počet stran zvětšil a text byl uspořádán pouze do tří sloupců. Obsahově 

zůstal list, alespoň zpočátku, stejným. Na první straně se nacházel větší článek, 

následovaly menší rubriky jako Různé zprávy, Hlídka našeho venkova, Hlídka 

živnostenská, či „Divadlo“, občas byla zařazena Besídka a list byl zakončen inzertní 

stranou. Postupně však obsahu ubývalo na úkor inzerce, v posledních letech svého 

vydávání (1921 a 1922) měl list i ve zmenšeném formátu pouze čtyři strany. List 

vycházel o nákladu necelých tisíc kusů.
220

  

Menším obsahem však změny, které se v „Podvysockých listech“ děly, nekončily. 

Redaktor Jaroslav Pelc způsobil v roce 1920 „Podvysockým listům“ poměrně velké 

nepříjemnosti. Zůstal nejspíše loajální Československé národní demokracii, a tak v říjnu 

roku 1920, kdy došlo ke spojení „Kolínských“ a „Kutnohorský listů“ v „Hlas 

                                                 
217

 Našim milým čtenářům!. Podvysocké listy. 1920, 28(2), 1. 

218
 Zpravodajská rychlost. Podvysocké listy. 1920, 28(6), 1. 

219
 Bez nadpisu. Podvysocké listy. 1920, 28(8), 1. 

220
 Lze tak usuzovat alespoň dle konfiskační zprávy. Obecně neměly „Podvysocké listy“ s konfiskacemi 

velké problémy, byly ale zabaveny 17. července 1920 dle § 300 tr. zák. pro článek „Prohlášení“ 

(zasláno). Náklad toho čísla činil 955 kusů, z toho bylo zabaveno 273 kusů.  

NA Chodovec, fond PM, karton 5278, inv. č. 21073 (8/4/17/39). 
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demokracie“, změnil název „Podvysockých listů“ na „Podvysocké noviny“, ve kterých 

oznámil jejich splynutí s „Hlasem demokracie“ a převedení předplatného i inzertů na 

tento nový list, jehož se následně stal zodpovědným redaktorem. „Podvysocké listy“ 

v následujícím čísle tuto zprávu dementují a vysvětlují situaci: „Bývalý redaktor 

„Podvysockých listů“ p. Jaroslav Pelc, jsa vydavatelem našeho listu propuštěn, učinil 

v poslední chvíli před svým odchodem z redakce „Podvysockých listů“ pokus o 

podvodné oklamání celé naší veřejnosti tím, že na místě pravidelného vyjití 

„Podvysockých listů“ vydal pro zmatení celé naší veřejnosti jedno číslo „Podvysockých 

novin“, v nichž prohlásil, že spojuje se s časopisem „Hlas demokracie“ v Kolíně.  

Mnozí naši přátelé, odběratelé a inzerenti přehlédli tento podvod a byli v domnění, 

že s „Hlasem demokracie“ sloučily se „Podvys. listy.“ 

Bývalý red. Pelc, aby znemožnil vydavatelstvu okamžitě vydati list a tu tento jeho 

podvodný čin odhaliti, ukradl hlavní administrační knihy, adresáře, razítka, dopisní 

papíry, z čehož teprve část jsme následkem zakročení našeho četnictva dostali zpět. 

Pro tyto jeho činy jest naň vydavatelstvem „Podvysockých listů“ učiněno trestní 

oznámení pro podvod a zcizení našeho majetku a v brzku se tímto jeho bolševismem 

bude zabývati trestní soud. 

Aby celé naší veřejnosti bylo zjednáno úplně jasno, prohlašujeme: „Podvysocké 

listy“ v Kutné Hoře vycházejí co samostatný, neodvislý a nejstarší list našich krajů 

nerušeně nadále a s žádným listem se nesloučily a nesloučí. 

„Podvysocké listy“ upozorňují všechny své abonenty a inzerenty, kteří podvodem 

býv. redaktora Pelce byli převedeni v rámec časopisu „Hlas demokracie“ v Kolíně, že 

nejsou nijak povinni ani předplatné ani insertné platiti neb všechny jejich objednávky 

listů, jakož i inserce zněly jedině pro „Podvysocké listy“ a pro žádný jiný časopis. 

[…]“
221
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 VELINSKÝ, Václav. Všem čtenářům, předplatitelům a inzerentům „Podvysockých listů“!. 

Podvysocké listy. 1920, 28(51), 1. 
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Jaroslav Pelc s touto verzí nesouhlasil a zaslal proto „Podvysockým listům“ svou 

verzi na opravu, kterou časopis dle § 19
222

 musel uveřejnit
223

: „Zpráva prvého článku 

v posledním (51. čísle), že by redaktor Jaroslav Pelc byl vydavatelstvem „Podvysockých 

listů“ propuštěn, nezakládá se na pravdě, jelikož týž sám vydavatelem „Podvysockých 

listů“ a tyto sám dobrovolně přestal vydávati, což také zdejší politickou správou pod 

čís. 44626/20 ze dne 4. října t. r. bylo vzato na vědomí a jemu úřadem osvědčeno. 

Současně ohlásil vydávání „Podvysockých novin“ (vzato na vědomí zdejší politickou 

správou pod číslem 44625/20), které se později spojily s „Hlasem demokracie“, jelikož 

vydavatel jich redaktor Pelc k poslednímu listu vstoupil co zodpovědný redaktor. 

Není pravdou, že by byl redaktor Pelc odcizil administrač. knihy atd., ale pravdou je, 

že jak hlavní knihu administrační, tak i inzerentů, které redaktor Pelc převzal od 

dřívějšího administrátora Podvysockých listů“ p. Vysypala, odnesla z uzamčené 

redakce pí. Velinská, vstoupivši do této vylomeným oknem (jak sám re dred. Pelcem 

přivolaný četník vyšetřil a dosvědčiti může.) 

Pravdou ale také je, že i razítka, 3 archy s adresami, 1 knížku na odběr známek, 2 

staré sešity poslány byly panu Velinskému rekomandovaně poštou, takže jemu z jeho 

věcí nic zadrženo nebylo. […]“
224

 Ať už prostředky, které Jaroslav Pelc použil, byly 

                                                 
222

 § 19 zákona 3/1863: „Žádal-li by úřad nebo osoba soukromá spisem periodickým dotknutá za opravu 

skutku nějakého, spisem periodickým v známost uvedeného, položena buď oprava taková do listu neb 

sešitu, který od učiněného požádání nejprve vyjde, a to zcela týmž způsobem, jak byl vytištěn článek, ježto 

se má opraviti, jak co se týče místa, kde se má oprava vytisknouti, i co se týče písma (liter). 

Opravy úřední vytištěny buďte vždy zdarma, opravy, za které žádá nějaká osoba soukromá, jen potud, 

pokud neobsahují více než dvojnásobně tolik, co obsahuje článek, proti němuž směřují; obsahovala-li by 

oprava více než řečeno, budiž za to, co více obsahuje, zapraven obyčejný plat za inzeráty. 

Žádá-li se za vytištění opravy, budiž na to k požádání vydáno potvrzení. Nechtěla-li by redakce opravy 

vytisknouti, učiň státní zástupce, aby se to stalo; pakli by se redakce dále zpěčovala, má státní zástupce 

právo, dle potřeby vydávání spisu periodického prostředkem úřadu bezpečnosti zastaviti dotud, pokud se 

povinnosti dosti neučiní. Podala-li by se z příčiny nařízení státního zástupce, aby se oprava vytiskla, 

stížnost na vrchního zástupce, nemá odkládacího účinku. 

Nepovolil-li by státní zástupce žádosti, aby vydal rozkaz, by se oprava vytiskla, anebo nechtěl-li by ten, 

kdo byl spisem periodickým dotknut, ke státnímu zástupci se obraceti, může pomoci žádati na soudu, 

kterýž v tom má předejíti dle § 21.“  

Tiskový zákon 3/1863. In: Dějiny médií [online]. Praha: Webnode, 2008 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: 

http://www.koncelik.eu/tiskovy-zakon-3-1863/. 

223
 Při zveřejnění opravy si však neodpustil tuto poznámku: „Oprava nám dle § 19 vnucena, musí se 

uveřejnit, ač rozhodnutím soudním se teprve zjistí, kdo koho okradl.“  

Bez nadpisu. Podvysocké listy. 1920, 29(1), 1. 

224
 PELC, Jaroslav. Všem čtenářům, předplatitelům a inzerentům „Podvysockých listů“!. Podvysocké 

listy. 1920, 29(1), 1. 
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jakékoli, jeho záměry byly zřejmé: chtěl udělat reklamu „Hlasu demokracie“ a získat 

mu co nejvíce čtenářů.  

„Podvysocké listy“ mezitím 29. října 1920 přebrala strana živnostenská, obchodní a 

středostavovská, která se stala vydavatelem listu: „Přebírajíce „Podvysocké listy“ do 

naší správy, slibujeme tyto psáti nejen pro stranu živnostenskou, obchodní a 

středostavovskou, ale také přinášeti budeme články a úvahy národohospodářské, 

kulturní; zábavní podniky, divadlo, zpěv i ušlechtilý sport najdou ohlasu v našich 

listech. Nebudeme stavěti stanovisko výbojné, naopak budeme podporovati každou 

dobrou snahu našeho města, okresu i celého kraje.“
225

 Majitelem listu zůstal Václav 

Velinský a zodpovědným redaktorem se stal František John.  

Poslední číslo „Podvysockých listů“ vyšlo 17. srpna 1922
226

. Od 25. srpna 1922 

začínají vycházet „Podvysocké hlasy“, které se ve svém podtitulu na „Podvysocké listy“ 

odkazují. Majitelem a vydavatelem se stala místní organisace čsl. strany živnostensko 

obchodnicko středostavovské a odpovědným redaktorem byl Antonín Mölzer
227

. 

Z úvodního článku je patrné, že se vydavatelstvo snažilo udělat jistý předěl a že nový 

název má znamenat i novou fázi listu: „Tímto číslem vydáváme prvé číslo našeho 

vlastního časopisu, jejž nazvali jsme „Podvysocké hlasy“. Tužba, kterou jsme stále 

v srdci nosili, stala se skutkem: máme vlastní časopis, vydržujeme si jej sami, bez 

subvencí, jež by v podobě inserce nám dávaly, bez podpory politických veličin a bez 

úplatků, abychom o tom neb onom psali tak neb jinak. Časopis náš je živ z čisté lásky, 

jíž naše členstvo projevuje své vlastní straně.“
228

 Formát i rozsah zůstal stejný jako u 

„Podvysockých listů“. „Podvysocké hlasy“ měly ale rozšířenou územní působnost. 

                                                 
225

 Váženým čtenářům „Podvys. listů“ a celé naší veřejnosti. Podvysocké listy. 1920, 28(52), 1. 

226
 Ke svazku navazujícího periodika „Podvysockým hlasům“ byl v Národní knihovně přiložen následující 

lístek: „K přiloženému dožádání sděluji, že Podvysocké listy, tištěné v tiskárně A. Švarce v Kutné Hoře 

zanikly dne 17. srpna 1922 a poslední číslo bylo 42. Na to dnem 26. srpna 1922 započato s vydáváním 

Podvysockých hlasů, které zanikly dnem 13. listopadu 1922, poslední vydané číslo 14.“  

Národní knihovna ČR, Podvysocké hlasy, roč.,1, sign. 54B1696 

Poslední dochované číslo „Podvysockých listů“ je však (i dle bibliografie od Kubíčka) jedenácté číslo 

třicátého ročníku z 13. ledna 1922 a poslední dochované číslo „Podvysockých hlasů“ je až číslo patnáct 

z 1. prosince 1922.  

227
 Antonín Mölzer (po roce 1918 též Melzer) byl kutnohorský výrobce varhan, redaktor, politik a svého 

času náčelník sokolské župy Havlíčkovy. Zemřel 19. května 1925.  

Kutná Hora. Za bratrstvím. 1925, 7(6), 123 – 124. 
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Jejich celý název od druhého čísla i s podtitulem totiž zněl: „Podvysocké hlasy (dříve 

Podvysocké listy) – Orgán strany středostavovské okresů: Kutné Hora, Kolín, Čáslav, 

Německý Brod, Humpolec atd“. Kromě toho byla nově v některých číslech alespoň 

jedna regionální rubrika – střídaly se Českobrodsko, Čáslavsko, nebo Kolínsko. Poslední 

číslo „Podvysockých hlasů“ vyšlo 1. prosince 1922. „Podvysocké hlasy“(s 

předcházejícími „Podvysockými listy“) tak byly jediným krajinským periodikem strany 

středostavovské, který na Kutnohorsku v meziválečném období vycházel.
229

 

Na druhou stranu „Kutnohorské listy“ (a zpočátku také „Podvysocké listy“) nebyly 

v tomto období jediným regionálním časopisem československé národní demokracie na 

Kutnohorsku. Ta se nejspíš rozhodla posílit svůj vliv ve volbách do městského 

zastupitelstva v Kutné Hoře a tak necelý měsíc před volbami (1. května 1929)
230

 začala 

vydávat týdeník „Pravda – List československé národní demokracie v Kutné Hoře“. 

První čísla „Pravdy“ stála pouze 20 haléřů a vyšla v nákladu 600 kusů
231

. V ohlášeném 

programu listu byl „kulturní, hospodářský a politický život města Kutné Hory a politický 

život okresu kutnohorského v nejširším slova smyslu, vedle povšechných zpráv a 

informací čtenářstva o událostech kulturních, hospodářských a politických ve státě i 

v cizině.“
232

 Strana však list používala zprvu zejména k volebnímu zpravodajství a k 

dramatickému upozorňování na skandály svých konkurentů, zejména pak na nedostatky 

v hospodaření národních socialistů, kteří byli v té době v Kutné Hoře nejsilnější stranou. 

„Pravda“ tak činila krátkými graficky poutavými texty („Zajímavé zprávy o hrozném 

                                                 
229

 1. dubna 1936 oznámila československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská, že pro své 

čtenáře přidává do svého ústředního deníku „Nového večerníku“ každý pátek přílohu „Čáslavsko-

Kutnohorsko“, jelikož vzhledem k hospodářské tísni nebylo možno středostavovské organisaci vydávati 

v Kutné Hoře vlastní krajinský časopis. Redakce „Nového večerníku“ prosila též Okresní úřad v Kutné 

Hoře o zasílání „všech zpráv týkajících se širší veřejnosti.“  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, list 6. 

230
 Oznámení o vydávání časopisu bylo okresnímu úřadu zasláno již 24. dubna 1929.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791; 

kart. č. 164, list 97. 

231
 Výjimečně mohl být náklad i vyšší. Vydavatelstvo „Pravdy“ oznámilo 24. května 1929 okresnímu 

úřadu, že vyjde zvláštní vydání o nákladu 2000 kusů, a 7. června 1929 přišlo opět oznámení o zvláštním 

vydání, tentokrát o nákladu 1500 kusů.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. 

č. 164, listy 97, 102, 103. 

232
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hospodářství v elektrárně za vedení národních socialistů přineseme v příštím čísle“
233

) i 

rozsáhlými články, ve kterých polemizovala se zprávami z listu národních socialistů 

„Posázavského kraje“. Časopis se stal úspěšným a vycházel nadále i po volbách
234

 až do 

konce roku 1938. List měl čtyři až šest stran, zpočátku byl menšího formátu, text byl 

uspořádán do tří sloupců, výjimečně do dvou. Po volbách „Pravda“ již nepoužívá tolik 

výraznou grafiku. Na prvních dvou stranách se nacházely hlavní články, které se 

většinou týkaly politiky na Kutnohorsku, na dalších stranách se objevovaly pravidelné 

rubriky. Zprvu to byly pouze dvě: Zprávy z města, kde se objevovaly informace o dění 

ve městě, včetně úmrtí a pohřbů, a poté rubrika Samospráva, která přinášela zprávy ze 

schůzí městské rady. Pokud bylo třeba informovat členy Národních demokratů o dění ve 

straně, byla zařazena rubrika Organisační zprávy. Postupně přibývaly další rubriky jako 

Politické zprávy, Sokol, Divadlo, Biografy, Sport, či Živnostenská hlídka. „Pravda“ se 

obecně hodně soustřeďovala na ekonomickou problematiku a kromě zpráv o 

hospodaření města a vývoje hospodářské krize, přinášela daňové zpravodajství, či 

poradenství pro živnostníky. Po třech letech shrnuje „Pravda“ své působení takto: 

„Dnešním číslem vstupuje Pravda do svého čtvrtého ročníku. A již dnes po třech letech 

se můžeme hrdě ohlédnouti na bilanci za minulá léta. Ač mnozí nevěřili v naši existenci, 

stala se Pravda nutnou částí veřejného života v Kutné Hoře. Zachycovali jsme vždy 

politické i hospodářské aktuality, zvláštní zřetel věnovali jsme našemu živnostnictvu a 

jeho záležitostem daňovým a svým bojem pro očistu a spravedlnost stali jsme se 

mnohým trnem v očích. Nebáli jsme se vytknouti nikdy zlořády a okrádání města, i když 

jsme věděli, že v nejbližších dnech jména představitelů strany budou skandalizována. 

Nebáli jsme se veřejně ukázati na ty, kdož pod rouškou socialismu dovedli připravovati 

o existence a možnost výdělku naše spoluobčany. A vždy jsme zvítězili. Hájili jsme 

spravedlivě zájmy poplatnictva a dovedli jsme mu otevříti oči nad tím, že je možno, aby 

někdo kryl ty, kdož mají 60 tisícové příjmy z obecní pokladny, nebo ty, kdož při stavbě 

obecních budov poškodili město o několik milionů. V odvetu za hájení pravdy dostalo se 

nám skandalizování a vymyšlených útoků na některé naše členy, ale přes to nemáme 

obav a s heslem práva a spravedlnosti jdeme i do čtvrtého ročníku.“
235

 Od 16. července 

                                                 
233

 Bez nadpisu. Pravda. 1929. 1(3), 1. 

234
 Národní demokraté byli s výsledky voleb spokojeni, jelikož si od posledních voleb hodně polepšili a 

národní socialisté (i když v celkovém počtu hlasů zvítězili) si naopak pohoršili.  

235
 Do čtvrtého ročníku. Pravda. 1932, 4(1), 1. 
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1936 se „Pravda“ stává listem i pro další okresy
236

, zvětšuje formát
237

 a má čtyř 

sloupcovou úpravu. Nově se objevují rozsáhlejší pravidelné zpravodajské rubriky úzce 

zaměřené na dění v jednotlivých okresech. Od 20. října 1938 se však vrací ke svému 

původnímu formátu. 

Během svého vydávání vystřídala „Pravda“ několik zodpovědných redaktorů. 

Prvním se stal Jan Čížek
238

 a byl jím až do 16. července 1931, kdy jej nakrátko vystřídal 

JUC. Vladimír Minařík, na jehož místo zase přišel již v říjnu 1931 JUC. Jan Brdička
239

. 

Dalšími odpovědnými redaktory byly Karel Richter, Karel Šípek
240

 a nakonec Jan 

Forman
241

. Kromě těchto osob se na podobě „Pravdy“ výrazně podepsali Petr Veselý
242

, 

jehož články se často objevovaly na prvních stranách listu, a Ing. Jaromír Dajbych
243

, 

                                                 
236

 Jednalo se o okresy: Kutná Hora, Čáslav, Humpolec, Chotěboř, Ledeč, Něm. Brod a Uhl. Janovice. 

„Máme nyní před sebou novou práci. Náš list vybočuje z úzkých mezí okresu a stává se mluvčím oblasti 

daleko rozsáhlejší. Bude vycházeti v mnohem větším počtu výtisků i ve větším rozsahu. Práce, jež nás 

čeká, je často těžká, ale nutná.“ 

Nový lán před námi. Pravda. 1936, 8(28), 1. 

237
 Přibližně z velikosti větší A4 na větší A3. 

238
 Jan Čížek se narodil 25. března 1897 v Kutné Hoře. V době jeho dovolené v prosinci 1930 jej na 

redaktorském postu zastupoval Jan Tuček.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

164, list 91. 

Jan Tuček (též dle inzerce z listu za „Za bratrstvím“ z roku 1909) vlastnil továrnu varhan a harmonií.  

239
 Jan Brdička se narodil 7. června 1910 na Smíchově.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

164, list 95. 

240
 Karel Šípek byl technickým úředníkem u p. Ing. J. Průši.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign. III/18a,inv.č.1147, kart. 

č.471, list 87. 

241
 Jan Forman byl správce okresního ústavu práce v. v. v Kutné Hoře. Zpočátku vydávání „Pravdy“ 

vystupoval jako její jednatel.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign. III/18a,inv.č.1147, kart. 

č.471, list 87. 

242
 Petr Veselý se narodil 14. května 1866 v Žirovnici. Po vyučení si zařídil koloniální obchod v Kutné 

Hoře. Účastnil se zde i politického života. Stal se městským radním, starostou obchodního grémia, 

předsedou městské spořitelny a finanční komise. Podílel se na založení Sdružení kupců z. s. s r. o. 

v Kutné Hoře a v jeho čele stál téměř 20 let. Zemřel v Kutné Hoře po delší nemoci 25. července 1938.  

Našemu milému jubilantovi p. Petru Veselému k sedmdesátinám. Pravda. 1936, 8(19), 1. 

Petr Veselý mrtev. Pravda. 1938, 10(29), 2. 

243
 Jaromír Dajbych byl kutnohorským stavitelem. Narodil se 20. ledna 1883 v Kutné Hoře jako syn 

stavitele Čeňka Dajbycha. Po studiu techniky na vysoké školy odjel do ciziny na praxi. Po smrti svého 

otce převzal v Kutné Hoře jeho závod. Byl také velice aktivní ve veřejném a společenském životě. Stal se 

starostou tělocvičné jednoty Sokol v Kutné Hoře, pěstoval fotbal i lehkou atletiku. Za mladočeskou stranu 

byl členem městské rady i náměstkem starosty. Z dalších jeho funkcí můžeme zmínit například členství 
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který stál u zrodu listu jako předseda místní a okresní organizace československé 

národní demokracie a později stál také v čele Tiskařského družstva „Pravdy“
244

. 

„Pravda“ byla jako bývalý orgán československé národní demokracie, která se 

začlenila pod stranu Národní jednoty, roku 1939 sloučena s „Prokůpkovým krajem“. 

Poslední číslo „Pravdy“ vyšlo 23. prosince 1938: „V důsledku sjednocení politických 

stran se jedná – mimo jiné – i z důvodů hospodářských, o sjednocení krajinského tisku. 

V předpokladu, že bude docíleno dohody a ofic. orgánem strany Národní jednoty bude 

„Prokůpkův kraj“, zastavujeme zatím vydávání „Pravdy“ a děkujeme srdečně všem P. 

T. předplatitelům, inzerentům, čtenářům a příznivcům a žádáme, aby svou přízní 

podpořili oficiální orgán strany – „Prokůpkův kraj.“ Kdyby z technických důvodů 

nebylo možno včas dosíci dohody, vyjdeme normálně po Novém roce.“
245

 

Po první světové válce začali v Kutné Hoře vydávat své vlastní periodikum 

také sociální demokraté. Na Kutnohorsku se jednalo o jejich úplně první list
246

 – 

týdeník, který nesl název „Voskův kraj“. Pro jméno listu si sociální demokraté 

vypůjčili příjmení slavného kutnohorského rodáka, někdejšího člena spolku 

Komenský a kapitána americké armády Emanuela Vosky
247

. První číslo „Voskova 

                                                                                                                                               
v předsednictvu Společenstva stavitelů v Praze, či Zemské živnostensko-obchodnické organizace čsl. 

národní demokracie.  

Ing. Jaromír Dajbych padesátníkem. Pravda. 1933, 5(3), 1. 

244
 Tiskařské družstvo „Pravdy“ bylo založeno v prosinci roku 1936, kdy se také stalo majitelem a 

vydavatelem listu. V čele družstva stáli stavitel, Ing. Jaromír Dajbych, advokát Ing. JUDr. Adolf Plaček a 

správce okresního ústavu práce v. v. v Kutné Hoře Jan Forman. Po rozšíření působnosti Pravdy i na další 

okresy, přibyly v březnu 1937 do družstva další osobnosti, které měly nejspíše na starosti čáslavskou 

redakci: ředitel kůru v Čáslavi Josef Malý, spolumajitel parní pily v Čáslavi Josef Chalupa a čáslavský 

odborný učitel Antonín Sedláček, který byl na listu také uveden jako jeho hlavní redaktor.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign. III/18a,inv.č.1147, kart. č. 

471, listy 90, 85. 

245
 Z redakce. Pravda. 1938. 10(48), 1. 

246
 „Od těchto začátků činnosti strany v Kutné Hoře po plných dvacet pět let měli jsme tiché a skromné 

přání: Míti samostatný časopis. A nemusíme se tajiti, že kdyby se tak bývalo stalo po památném roce pro 

dělnictvo 1907, kdy dosaženo bylo všeobecného práva hlasovacího, mohlo naše hnutí na Kutnohorsku o 

polovinu býti silnější a mohli jsme si ušetřiti mnohý trpký boj v dobách pozdějších. Měli bychom vždy 

pohotově masy politicky propracované. Leč zásada našinců vždy vlastní silou ku předu jíti rozhodla i 

v tomto směru a my podáváme veřejnosti tímto časopis do ruky sice o několik let později, ale náš, plně 

náš.“ 

Naší prací, naší silou – náš list!. Voskův kraj. 1919, 1(1), 2. 

247
 Emanuel Voska se narodil 4. listopadu 1875 v Kutné Hoře do chudé rodiny. Jeho otec zemřel při 

práci v lomu, když bylo Emanuelovi Voskovi šest let. Jakmile mohl, začal Voska při svých studiích na 

odborné škole sochařsko-kamenické finančně vypomáhat své matce. Aktivně se již od mládí účastnil 

společenského života, stal s členem vzdělávacího spolku Komenský. V červnu 1894 vystoupil proti 
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kraje“ vyšlo 8. března 1919 a program svého týdeníku v jeho úvodním čísle 

popisují sociální demokraté následujícími slovy: „Jsme dobře pamětliví doby, ve 

které nastupujeme pouť po našem Kutnohorsku a jsouce prodchnuti čistou i 

pravou láskou ku rodným lánům, chceme v našem časopise pěstovati v prvé řadě 

vzdělání lidu, jak politické, tak kulturní. Tato pravá láska k okresu nutí nás 

k tomu, abychom také věnovali nemalou pozornost našim obcím, korporacím i 

spolkům všude tam, kde jedná se o zájmy malého lidu. Budeme je hájiti a také 

jednání jednotlivců podrobíme kritice – bez výjimky. Chceme s veškerou váhou 

pracovati ku kulturnímu povznesení ženy z dosavadního vleku klerikalismu a 

všude tam, kde pouta její příliš spjata jsou se zpátečnictvím, chceme s tím větší 

silou tyto pomáhati rozetnouti. Dělnictvu podáme pomocnou ruku k hospodářské a 

kulturní práci. V listě otevřeme pro všecky odbory vzdělávací rubriky, které 

povedou osvědčení soudruzi.“
248

 Obsahově list přinášel zejména zpravodajství 

z Kutnohorska a různých spolků a odborů, zejména z těch, které se týkaly sociální 

demokracie. K pravidelným rubrikám patřily: Ženská hlídka, Hlídka mládeže, 

Hnutí odborové, Z města i okolí, Uhlířskojanovicko, Sportovní hlídka, Hlídka 

D. T. J., či Listárna redakce. Text byl uspořádán do tří sloupců a celkově měl list 

čtyři až šest stran
249

.  

„Voskův kraj“ zpočátku bojoval s finanční tísní. Žádost o udělení finanční 

podpory byla zamítnuta, jelikož ústředí sociálních demokratů v Praze nevidělo 

důvod k vydávání tohoto krajinského tisku. Nesouhlasili ani s názvem listu.
250

 

                                                                                                                                               
okresnímu hejtmanovi na veřejné schůzi žen při ostré kritice podmínek v sedlecké tabákové továrně. Před 

hrozbou vězení emigroval do Ameriky, kde si pilnou prací doslova vybudoval svůj „americký sen“ a 

během několika let se stal majitelem jedněch z největších mramorářských závodů ve Spojených státech. 

Stále se aktivně účastnil společenského života: stal se starostou amerického Sokola, často se stýkal 

s význačnými osobnostmi budoucí české politické scény: Masarykem, Klofáčem, Habrmanem či 

Soukupem. Během první světové války byl kapitánem americké výzvědné služby. Po válce organizoval 

potravinovou pomoc pro Československo i Polsko. Po druhé světové válce, během níž působil také jako 

americký agent v Istanbulu, se vrací zpět do Prahy. V roce 1950 je obviněn ze špionáže pro USA, zatčen 

STB a vězněn až do roku 1960, kdy je ze zdravotních důvodů propuštěn. Zemřel dva měsíce po svém 

propuštění 1. dubna 1960.  

Soudruh Em. Voska, kapitán U. S. A., slavný náš krajan. Voskův kraj. 1(1), 1 – 2.  

Emanuel (Viktor) Voska. České muzeum stříbra, příspěvková organizace [online]. 2016 [cit. 2016-07-

13]. Dostupné z: http://www.cms-kh.cz/clanek-emanuel-viktor-voska. 

248
 Naší prací, naší silou – náš list!. Voskův kraj. 1919, 1(1), 2. 

249
 Šest stran měl, pokud obsahoval i tzv. Mimořádnou přílohu. Ta nebyla nijak tematicky zaměřena. 

Jednalo se o prosté přidání obsahu listu. 

250
 „Za okolností, které by každý náš soudruh nazval šílenými, při drahém tisku, zápasivše o tiskárnu a 

s poměry tiskovými, které se čím dále tím více zdražovaly, počali jsme, majíce v pokladně 200 K, vydávati 
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Vydavatelstvo a redakce tedy připravovaly každé vydání čísla po práci ve svém 

volném čase
251

 a další finance na vydávání listu vydavatelstvo shánělo pomocí 

sbírek
252

, vypisování podílů
253

 a důsledným výběrem předplatného
254

. O tom, že 

se list stal životaschopným, svědčí i přidání přílohy pro brandýský okres s názvem 

„Odboj“. Tato příloha poprvé vyšla 29. listopadu 1919 k číslu třicet devět, měla 

čtyři strany, na kterých částečně kopírovala strukturu „Voskova kraje“, pouze se 

více soustřeďovala na události, které se odehrály v Brandýse, případně doplňovala 

některé hlídky, které se svým obsahem hodily pro oba okresy a do „Voskova 

kraje“ se již nevešly. Rukopisy pro „Odboj“ přijímal Antonín Plaček.  

„Voskův kraj“ byl nejprve tištěn u firmy J. L. Bayer v Kolíně, od čísla dvacet sedm 

prvního ročníku byl však „z technických příčin redakčních i administrativních“
255

 

přesunut do kutnohorské tiskárny Adolfa Švarce. Jeho odpovědným redaktorem byl od 

počátku vydávání typograf Jaroslav Červený.
256

 S odchodem Červeného z redakce 

                                                                                                                                               
týdeník. Nevěděli jsme, čím zaplatíme nejbližší číslo. Po vyjití pátého čísla vzali jsme do ruky tužku a 

počítali, násobili, dělili, sčítali. Nevycházelo ještě to, co jsme chtěli míti: list zabezpečený. Vydali jsme se 

do Prahy a přednesli žádost na udělení podpory pro list. Podporu tu jsme se uvolovali ihned spláceti, 

jakmile naše finance se trochu zotaví. Ale byli jsme šeredně zklamáni. V Praze tomu nerozuměli, že Kutná 

Hora potřebuje dělnický časopis. Jim šlo hlavně o to, jaký má ten časopis titul a zda-li bude ten titul 

změněn, aby nedráždil pány soudruhy z levice.“  

ČERVENÝ, Jaroslav. Našim čtenářům. Voskův kraj. 1919, 1(39). 1. 

251
 „A řekli jsme si: Pomoz si sám a bohové ti pomohou. Bez ohledu napravo a nalevo sedli jsme 

k redakčnímu stolu a psali po své denní práci číslo, vedli administraci a expedici, všecko v jedné osobě 

jen proto, abychom list vytrhli z peněžní mizérie a postavili jej na zdravý hospodářský základ.“  

ČERVENÝ, Jaroslav. Našim čtenářům. Voskův kraj. 1919, 1(39). 1. 

252
 „…prosíme naše čtenářstvo: podporujte naše snahy dále, pořádejte pilné sbírky ve prospěch listu a 

přistupujte rádi a ochotně za podílníky časopisu. Starejte se o rozšíření inserce v našem listě a 

odvolávejte se při nákupech na náš list u firem u nás inzerujících.“  

ČERVENÝ, Jaroslav. Našim čtenářům. Voskův kraj. 1919, 1(39). 1. 

253
 „Povinnost každého soudruha jest státi se podílníkem časopisu. Podíly po 10 K. Rozšiřujte list. 

Pořádejte sbírky a zábavy ve prospěch časopisu. Doporučujte inserování v listě nejhlavnějším a 

nejčtenějším na Kutnohorsku. Tím jest časopis: Voskův kraj.“  

Bez nadpisu. Voskův kraj. 1919, 1(19), 4. 

254
 „Veškeré kolportéry i pp. odběratele důtklivě žádáme, aby nám zaslali nedoplatky i předplatné, a to 

obratem. Kdo nezaplatí dluh, neb nezašle předplatné, tomu časopis dále zasílati nebudeme. Všecky 

dlužníky, kteří přes upomínání nám nezaplatili, budeme v příštím čísle jmenovati plným jménem a seznam 

dlužníků povedeme v každém čísle. Kdo vědomě, hmotně poškozuje dělnický tisk, ten zasluhuje našeho 

odsouzení.“  

Bez nadpisu. Voskův kraj. 1919, 1(25), 1. 

255
 Bez názvu. Voskův kraj. 1919, 1(27), 1. 

256
 Jaroslav Červený se narodil 14. března 1881 v Kutné Hoře, kde se také vyučil typografem. Od března 

1909 byl činným členem spolku Dělnický dům v Kutné Hoře. Stal se také členem archeologického spolku 

Vocel. 6. února 1909 se oženil s Růženou Jiroušovou. Vyučoval též v rakouské zbrojovce ve Štýru práci 
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11. června 1920 „Voskův kraj“ zanikl
257

. Ihned však došlo k vytvoření listu nového. Byl 

pojmenován „Vůle lidu pracujícího“ (či zkráceně jen „Vůle lidu“) a jeho první číslo 

vyšlo pravidelně 18. června 1920 - týden po zániku „Voskova kraje“. Odpovědným 

redaktorem se stal Antonín Linhart
258

, který oznamuje: „Z rozhodnutí kompetentních 

institucí organisace strany sociálně demokratické, ujímám se redakce organizačního 

časopisu za změněného názvu „Vůle lidu“ s prosbou, aby mně všichni dřívější 

spolupracovníci byli nápomocni nejen po stránce redakční ale i agitační pro rozšíření 

tohoto listu, který svoji tendencí bude jedinečným hajitelem a propagátorem zájmů 

pracujících vrstev.“
259

 Koncem roku 1920 došlo k definitivnímu rozštěpení kutnohorské 

sociální demokracie na dvě části. Levicově zaměřená část, která také převzala vydávání 

„Vůle lidu“, se později programově přihlásila ke komunistické straně a zbytek sociální 

demokracie začal vydávat svůj vlastní list „Sociálně demokratické Podvysocko“. Nějaký 

čas tak vycházely dva listy se stejným podtitulem: Týdeník Československé soc.-dem. 

strany dělnické pro okres Kutnohorský a Uhlířskojanovický. List „Vůle lidu 

pracujícího“ změnil svůj podtitul na Týdeník československé strany komunistické až 

                                                                                                                                               
na sázecím stroji „Monolina“. Byl redaktorem periodik „Voskův kraj“ a „Sociálně demokratické 

Podvysocko“ vydávaných sociálními demokraty na Kutnohorsku. Roku 1921 opustil Kutnou Horu a 

redakci „Sociálně demokratického Podvysocka“ a stal se vrchním korektorem ve Státní tiskárně v Praze. 

Manželé Červení opět přesídlili z Prahy do Kutné Hory v červenci 1938. Kromě redigování „Sociálně 

demokratického Podvysocka“ byl Jaroslav Červený také literárně činný. Napsal řadu děl týkajících se 

historie knihtisku v Kutné Hoře nebo života slavných kutnohorských rodáků. Sám se však za spisovatele 

nepovažoval a psaním knih a článků si příliš nevydělal, což popisuje ve svém dopisu kutnohorskému 

básníkovi N. K. Novotnému: „Zdá se, že časy se mění a moji krajané mi laskavě nechají druhou, velmi 

nákladnou knížku, kterou jsem vydal jenom v 65 výtiscích – jako ležák. U nás se zkrátka nenajde 60 lidí, 

kteří jsou vlastenci a to ve skutečnosti a v pravdě. Prosím Vás, titulujte mne kolego – spisovatelem myslím 

muže, který se tím živí a uznáte, že mne psaní do Podvysocka ani mých knížek neživí, musím na to 

doplácet a hodně!“ Zemřel 30. března 1956 v Kutné Hoře.  

SOkA Kutná Hora, Osobní fond Jaroslav Červený, Tiskové zprávy, karton č. 4, inv. č. 96. 

SOkA Kutná Hora, Osobní fond Jaroslav Červený, Jaroslav Červený šedesátníkem (1941), karton č. 4, 

inv 94. 

SOkA Kutná Hora, osobní fond Novotný Karel N., Osobní korespondence: Červený Jaroslav, 1931 – 

1940, karton č. 1, inv. č. 3. 

Ex libris. Josef Váchal (1884 - 1869) [online]. [cit. 2016-07-12]. Dostupné z: 

http://www.vachal.cz/ukazky/exlibris.htm. 

257
 „Odběratelům a čtenářům! Tímto číslem zastavuji vydávání časopisu. Kapitánu E. V. Voskovi děkuji, 

že mně dovolil, aby časopis až do tohoto čísla nesl jeho jméno.“  

ČERVENÝ, Jaroslav. Odběratelům a čtenářům!. Voskův kraj. 1920, 2(23), 2.  

258
 Antonín Linhart se stal vedoucí osobností komunistické strany na Kutnohorsku. Byl nejspíše krejčím. 

V sokolském listu „Za bratrstvím“ měl někdo toho jména následující inzerát: „Anglické kostýmy a 

francouzské úbory zhotovuji dle nejnovějších vzorů. Též půjčuji maškarní obleky úplně nových vzorů 

velice levně.“  

Bez nadpisu. Za bratrstvím. 1909, 1(3), 45. 

259
 LINHART, Antonín. Našim odběratelům a čtenářům!. Vůle lidu pracujícího. 1920, 1 (1),2. 
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27. května 1921 s číslem padesát. Od tohoto čísla se list hlásí ke komunistické straně 

nejen nadpisem, ale i názvy některých rubrik (např. Hlídka komunistické mládeže), či 

obsahem článků: „Vstupem bývalé „levice“ sociálně-demokratické do III. 

Internacionály nastalo jasno, a dělnické hnutí v Československé republice má nyní 

novou jasnou orientaci. S převzetím zodpovědnosti naše komunistická strana má nyní 

úlohu, aby politicky dokázala, že její postup a cíle jsou jedině správné, a že ustanovení 

její odpovídá dějinné nutnosti v době přítomné.“
260

 S druhou změnou podtitulu na 

Týdeník československé strany komunistické, která nastala 10. února 1922, začal list 

tematicky pokrývat i větší územní rozsah a přibyly i pravidelné velké rubriky Kolínsko 

nebo Brandýsko.  

Listy „Vůle lidu pracujícího“ a „Voskův kraj“ (respektive zejména jejich příloha 

„Odboj“) se nevyhnuly konfiskacím. Celkem byly zabaven nejméně pětkrát a to: 

22. května 1920 kvůli článku „Kam to spějeme“
261

, 10. prosince 1920 kvůli článku „Pro 

sociální demokracii a Masaryka uděláme všechno, pro buržoasní republiku nic“
262

, 

                                                 
260

 BUBNÍK, Josef. Komunistická politika a dělnictvo. Vůle lidu pracujícího. 1921, 1(51), 1. 

261
 Zabaven článek z přílohy „Odboj“, sám článek ani odůvodnění se nedochovalo.  

NA Chodovec, fond PM, karton 5309, inv. č. 22115 (8/4/24/268). 

262
 Opět šlo o článek z „Odboje“ . Zabavení proběhlo dle §§ 58a, 65b, 9, 222 a 491 tr. z. a dle článku V. 

zákona ze dne 17. prosince 1862. Z celkového 2200 nákladu výtisků bylo zabaveno 1700 kusů. 

Zbývajících 500 kusů bylo mezitím již zasláno do Brandýsa a následně byla kontaktována „okresní 

správa politická v Brandýse spolu s tamním poštovním úřadem“. Zabavený text se nedochoval.  

NA Chodovec, fond PM, karton 5309, inv. č. 22149 (8/4/24/302). 

§ 58a trestního zákoníku 117/1852: Zločinu velezrady dopustí se: kdo něco předse vezme, a) čímž se má 

osobě Císaře Pána na těle, na zdraví neb na svobodě ublížiti nebo osoba jeho v nebezpečenství uvésti, 

nebo překážka nějaká u vykonávání práv jeho vladařských způsobiti. 

§ 65b trestního zákoníku 117/1852: Zločinu rušení veřejného pokoje dopustí se ten, kdož hledí veřejně 

nebo před více lidmi, nebo v dílech tiskových, rozšiřovaných spisech nebo vyobrazeních b) kdož vybízí, 

podněcuje nebo svésti hledí k neposlušnosti, k opírání se nebo k odporu proti zákonům, nařízením, 

nálezům nebo opatřením soudů nebo jiných úřadů veřejných, k odepření daní nebo dávek, k potřebám 

veřejných nařízených.  

§ 9 trestního zákoníku 117/1852: Kdo někoho k zločinu nějakému vybízí, podněcuje nebo svésti hledí, 

dopustí se, bylo-li působení jeho bez účinku, nedokonaného svádění k zločinu tomu, a odsouzen býti má 

k tomu trestu, kterýž by se měl uložiti na zločin ten, když zůstane nedokonaný. 

§ 222 trestního zákoníku 117/1852: Kdo muže, k c. k. službě vojenské povinného, ač sám žádné takové 

povinnosti na sobě nemá, ku zpronevěřilému opuštění služby vojenské (dezerci), nebo k jakémukoli 

porušení přísežně slíbené věrnosti, poslušnosti, strážlivosti, nebo jiných služebních povinností 

vojenských, kteréž porušení se podle zákonů trestních, pro c. k. vojsko vydaných, pokládati má za zločin, 

svede, vybízí, podněcuje nebo svésti hledí; a nebo mu při páchání nějakého zločinu vojenského jakýmkoli 

způsobem jest nápomocen, vyšetřován a trestán bude od soudů vojenských podlé předpisů zvláštních o 

tom vydaných.  
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29. července 1921 kvůli článku „Četnická zvůle“
263

, kvůli básni „Vzpomínka na 

prosinec“ z 1. prosince 1921
264

, nebo kvůli článku z „Odboje“ z 22. února 1922, na 

který poté reagují v dalším čísle následujícím způsobem: „3.500 duší zachráněno před 

propadnutím se do hlubiny na dno republiky!!! Jak to? Inu dobře! Nějaký ferina psal 

v minulém čísle Odboje, jak se jedná u různých soudů a za to propadl časopis 

konfiskaci. Ač ti, co konfiskovali, viděli v tiskárně, že není ani jedno číslo vytištěné, 

přece bylo vidět četnictvo, jak horlivě prohlíželo na poště všechny balíčky našeho 

časopisu před odesláním na adresáty. Tímto způsobem teda základy utuženy. Hlad, 

                                                                                                                                               
§§ 58a, 65b, 9, 222 trestního zákoníku 117/1852. In: SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka 

zákonů 1848-1918 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. s. 499, 507-509, 536 [cit. 2016-07-28]. 

ISBN 978-80-210-5093-8. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html. 

263
 Zabaven článek z „Odboje“ dle §308, 310, 488 tr. z. a čl. V. ze dne 17. prosince 1862. Celý text zněl: 

„Četnická zvůle není jen patrná při vystupování četníků vůči dělnickým projevům, ale ona se projevuje 

také i uvnitř četnického sboru, kde zejména legionářům dává se četnickými důstojníky pociťovati jejich 

stará zášť vůči všemu pokrokovému. Tuto skutečnost dosvědčuje zejména následující případ, udavší se 

v Užhorodě: Dne 14. dubna t. r. byl legionář Matěj Vaic při presentaci ve vojenských kasárnách 

v Užhorodě uznán po několikaměsíční nezaměstnanosti způsobilým ke službě u četnictva. Po přísaze a 

jiných formalitách byl velitelem zemského četnického velitelství pro Podkarpatskou Rus, plukovníkem 

Jirkou tázán, k jaké církvi přináleží. Když na otázku „proč je bez vyznání“ odpověděl, že mu to přikazuje 

jeho svědomí a přesvědčení, osopil se naň plukovník Jirka slovy: „To je ten pravý, a jaký drzý, mrzácký 

krypl a jaký padouch…, toho obzvláště poznamenejte, bude ihned vyhozen. Mohu potřebovati pouze lidi 

v Boha věřící.“ Na to rozkázal provázejícímu jej podporučíku, aby jmenovaného vyvedl, vysvlékl ze 

stejnokroje a propustil. Takovéto poměry středověké panují v řadách ochránců buržoasního pořádku, 

jímž po prosincových řežích byl vysloven z nejvyšších vládních míst dík a uznání.“ NA Chodovec, fond 

Soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 142/31, č. j. 13185. 

§ 308 trestního zákoníku 117/1852: Kdo prostředkem veřejného ohlašování (přibitím na zdi, veřejnými 

řečmi nebo přednáškami a p.) roztrušuje, nebo dále rozšiřuje pověst nepravdivou, co do veřejné 

bezpečnosti znepokojující, nemaje důvodů dostatečných, aby ji měl za pravdivou, a nebo kdo roztrušuje 

neb dále rozšiřuje něco způsobu toho, což vydává za předpovídání, vinen jest přestupkem, a potrestán býti 

má tuhým vězením od osmi dnů do tří měsíců.  

§ 310 trestního zákoníku 117/1852: Kdo způsobem v § 308 dotčeným zavádí nebo u veřejnosti uvádí 

sbírky neb subskripce k tomu konci, aby se zahradila nebo nahradila kauce propadlá, nějaká pokuta 

peněžitá nebo náprava škody pro trestné činy, dopustí se přestupku a potrestán býti má vězením od 

čtrnácti dnů až do tří měsíců. Byl-li ale čin některý §§ 308 – 3010 jmenovaný vykonán tiskopisem 

nějakým, potrestati se má jakožto přečin tuhým vězením od jednoho až do šesti měsíců.  

§ 488 trestního zákoníku 117/1852: Uražení na cti se dopustí kdo i jinak vyjmenováním smyšlených 

nebo převrácených skutků někoho zejména nebo znamení na něho připadajícími křivě viní z nějakého 

určitého nepočestného nebo takového nemravného činu, kterýž by jej u obecného mínění mohl 

v opovržení uvésti nebo snížiti.  

§§ 308, 310, 488 trestního zákoníku 117/1852. In: SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka 

zákonů 1848-1918 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 550, 551, 581 [cit. 2016-07-28]. ISBN 

978-80-210-5093-8. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html.  

264
 Zabavena z hlavní části listu dle 302, 308, 310, čl. V. a 491 tr. z.  

NA Chodovec, fond Soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 142/31, č. j. 

13185. 
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bída, bezpřístřeší, to není škodlivé státu, ale pravdivá zpráva novinářská jest 

škodlivější, než vše jiné lidu všemu na zdraví škodící!.“
265

 

List „Vůle lidu pracujícího“ naposledy vyšel 26. ledna 1923.
266

 Jeho příloha „Odboj“ 

se však osamostatnila a na Brandýsku tento list pak s podtitulem Časopis 

komunist. strany v Československu pro okresy: brandýský, karlínský a mělnický 

vycházel až do 31. prosince 1928.
267

  

Déle vydržel vycházet list druhé („pravicové“) větve sociální demokracie „Sociálně 

demokratické Podvysocko“, které vzniklo v prosinci roku 1920 po rozkolu 

československé sociálně demokratické strany dělnické na dvě části. „Sociálně 

demokratické Podvysocko“ prezentuje důvody rozštěpení strany již v úvodníku svého 

prvního čísla a uvádí i proč bylo nutné založit si vlastní list: „Ještě jedna okolnost 

uspíšila tento náš krok. Mnozí naši lidé vidouce, že čtenářstvo okresního listu jest příliš 

jednostranně informováno, dávali redakci materiál, který by sloužil ku povšechné 

informaci. Redakce však tento materiál odepřela otisknouti. To bylo již zřejmé 

znásilňování většiny čtenářstva listu a naši soudruzi byli povinni proti němu zakročiti. 

Vždyť list byl založen a veden z valné části sociální demokracií a pouze podskokem 

bolševické menšiny dostalo se jmění i redakce listu do jejich rukou.“
268

 List vycházel 

jednou za čtrnáct dní, měl 6 stran, z toho dvě poslední byly zcela inzertní. Odpovědným 

redaktorem byl zprvu původní redaktor „Voskova kraje“ Jaroslav Červený, ten se však 

v prosinci 1921 stal vrchním korektorem Státní tiskárny a odešel z Kutné Hory do 

Prahy. Se čtenáři se loučí: „Odcházeje po celoročním redigování časopisu za svým 

                                                 
265

 3.500 duší zachráněno. Vůle lidu pracujícího. 1922, 2(38), 1 – 2. 

266
 Redaktor Linhart v tomto čísle oznamuje: „Dnešním číslem přestávám býti zodpovědným redaktorem 

„Vůle lidu“ i „Rudého praporu“, neboť časopis bude nyní tištěn v Liberci, proto bude zodpovědným 

redaktorem soudr. Hampl v Liberci.“  

LINHART, Antonín. Poděkování a upozornění! Vůle lidu pracujícího. 1923 4(4), 2.] 

V Liberci pak dle bibliografie od Kubíčka, ani jeden z těchto listů nikdy nevycházel, avšak ve Státním 

okresním archivu Kutná Hora bylo nalezeno několik čísel liberecké „Vůle lidu“ vydávané Vojtěchem 

Hamplem v roce 1923. (Viz příloha č. 6). Posledním číslem bylo číslo padesáté první čtvrtého ročníku 

vydané 20. prosince 1923. List měl odlišnou grafickou podobu než kutnohorská „Vůle lidu pracujícího“ a 

měl samostatné rubriky pro mnoho regionů včetně Kutnohorska. Vojtěch Hampl vydával v Liberci také 

list „Komunistická mládež“ a dále německé listy „Die Arbeit“ a „Der Kampf“.  

KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 2, Noviny České 

republiky 1919-1945 (CERBI N2). Brno: Sdružení knihoven ČR, 2004. s. 118-119. ISBN 80-86249-27-1. 

267
 KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 2, Noviny České 

republiky 1919-1945 (CERBI N2). Brno: Sdružení knihoven ČR, 2004. ISBN 80-86249-27-1. 

268
 ČERVENÝ, Jaroslav. Proč jsme se rozešli? Sociálně demokratické Podvysocko. 1920, 1(1), 1. 
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povoláním, děkuji všem, kteří mne v těžké úloze redaktora po dobu nejvášnivějších bojů 

s komunisty podporovali, a prosím, aby stejnou přízeň zachovali mému nástupci. 

Nejhorší doby nepřátelského fanatismu máme za sebou, a budeme-li dále usilovně 

pracovati, vítězství sociální demokracie na Kutnohorsku jest zajištěno.“
269

 Jaroslava 

Červeného vystřídal kutnohorský učitel
270

 Václav Šmejkal: „Ujímaje se po dobu 

potřeby redakce listu netajím se nikterak, že přejímám na sebe úkol velmi vážný a 

zodpovědný. Mám však poctivou snahu svého předchůdce zvyšovati niveau listu a 

povznášením kulturní úrovně lidové pracovati podle hesla presidentova: „Lidem a pro 

lid!“ Nejsa politikem z povolání, nejde mi o dosažení politické prestiže, ale ideály 

sociálního bytí, v něž věřím, ochotně chci dle skromných sil s lidem sdíleti.“
271

 Od 

třetího ročníku se ze „Sociálně demokratického Podvysocka“ stává týdeník. Václav 

Šmejkal byl zodpovědným redaktorem až do 13. června 1930, kdy jej vystřídal Jindřich 

Čermák.
272

 

Tematicky bylo „Sociálně demokratické Podvysocko“ politickým listem, který se 

zajímal jak o dění v regionu, tak v celé republice. Text byl uspořádán klasicky do tří 

sloupců a pravidelně se v něm vyskytovaly rubriky jako Zprávy a dopisy, které 

přinášely drobné články z regionu s vlastními tučnými podnadpisy, regionální rubriky 

Čáslavsko, Uhlířskojanovicko, či Ledečsko, které obsahovaly podrobnější zpravodajství 

z dané oblasti, rubrika Samospráva, která se zabývala schůzemi a děním v městské radě, 

a část Organisační, která upozorňovala členy na schůze, konference, či zveřejňovala 

jména členů, kteří přispěli na tiskový fond. Nepravidelně se v listu objevovala 

beletristická část pod označení Besídka či Rozmanitosti. Objevovaly se zde i různě 

zaměřené hlídky, jako třeba Ženská, Zemědělská, nebo Odborová. Vyskytovaly se zde i 

rubriky zaměřené na divadlo, hudbu, či literaturu. 

Důkaz, že články z regionálního periodického tisku mohly upozornit úřady a policii 

na přestupky a trestné činy dokládá i vyšetřování postupu při ohledání mrtvolky dítěte 

                                                 
269

 ČERVENÝ, Jaroslav. Příznivcům listu a čtenářům. Sociálně demokratické Podvysocko. 1921, 2(1), 1. 

270
 SOkA Kutná Hora, archivní fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, 

inv. č. 791, kart. č. 163. 

271
 ŠMEJKAL, Václav. Soudruh Červený odešel Sociálně demokratické Podvysocko. 1921, 2(1), 1. 

272
 Jindřich Čermák se narodil 2. května 1884 v Pardubicích. 

SOkA Kutná Hora, archivní fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign 8/4, inv. č. 791, 

kart. č. 163. 
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dělníka Veselého. „Sociálně demokratické Podvysocko“ zveřejnilo 22. dubna 1938 

následující článek s nadpisem Lidumilnost: „Dělníkovi Veselému v Kaňku zemřelo 

v neděli 17. t. m. děcko. Sháněl lékaře za účelem vydání ohledacího listu, aby mrtvolka 

byla co nejdříve pohřbena. U obvodního lékaře bylo mu řečeno, že na svátky odjel a že 

je zastupován druhým obvodním lékařem, u druhého se dozvěděl, že není doma, aby 

počkal do úterý nebo aby zašel k dalšímu zastupujícímu lékaři; ten mu sdělil, že s tím 

nemá co dělat a čtvrtý prohlásil, že tam nepojede. Konečný výsledek pochůzek 

rozžalostněného otce nevíme, ale tato ukázka již stačí k posouzení, jak se projevují city 

lidskosti ve dnech zdůrazněného „Velikonočního míru“.“ Celá událost byla následně 

vyšetřována. Dítě, které zřejmě zemřelo přirozenou smrtí na „dětský psotník“, bylo 

nakonec ohledáno s dvoudenním zpožděním až prvním obvodním lékařem po jeho 

návratu z dovolené. Byl vyšetřován postup a povinnosti dalších lékařů zahrnutých do 

této kauzy. Na základě vyšetřování dostal v květnu 1938 první zastupující lékař důtku 

za opomenutí ve výkonu povinností.
273

 

I „Sociálně demokratické Podvysocko“ podlehlo několikrát konfiskaci. K jedné 

z prvních konfiskací došlo 22. června 1922, kdy list s kritickým komentářem otiskl 

nezabavenou část z jiného listu, která pomlouvala republiku a prezidenta.
274

 Další 

konfiskace proběhla dle § 300 trestního zákoníku 8. června 1923 na článku 

„Spravedlnost rozhodčích soudů“
275

. Z téměř celostránkového úvodního článku 

z 18. dubna 1924 „V soumraku klerikalismu“ cenzura povolila pouze doprovodný 

Kupkův obrázek, jelikož „byl již často – a to i v době předpřevratové, za Rakouska – 

přes ustanovení § 302 tr. z. bez závady censurou propouštěn.“
276

 Ke dvěma dalším 
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 SOkA Kutná Hora, OÚ – Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, listy 321 – 325. 

274
 Totéž se stalo „Posázavskému kraj“. Viz pozn. č. 441.  

NA Chodovec, , soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 48/61 č. j. 9474. 

275
 Zabavená byla například tato část textu: „Mzdový spor cihlářského dělnictva se zaměstnavateli 

projednáván byl u rozhodčího mzdového soudu v Praze, jehož nález jest neslýchanou kuriositou. 

Šalamounským soudcováním rozhodnuta, že městská cihelna a cihelna p. ing. Dajbycha v Přítokách bude 

platiti mzdy o 25 % nižší oproti roku 1921, ale privilegovaným kapitalistickým firmám K. 

Schwarzenbergovi v Sedlci a M. B. Tellerovi povoleny srážky 30 %. Tento neudržitelný způsob 

spravedlnosti (?) jest dokladem dvojího lokte v soudnictví a nesmazatelným dokumentem o favorizování 

velkokapitalistických firem […]“  

NA Chodovec, soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 112/232 č. j. 9412. 

276
 NA Chodovec, soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 112/232 

č. j. 6548. 

Porovnání stránky před a po konfiskaci článku zabaveného dle § 300 zle nalézt v příloze č. 7. 
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zabavením došlo při sérii článků, které se týkaly dvou lékařů kutnohorské nemocnice, 

kterým někdo zřejmě přimíchal do jídla skelný prášek. Jeden z lékařů na následky 

mechanické otravy zemřel. Byla zabavena část článku „Vražda neviditelnou zbraní“
277

 z 

22. března 1929 a následně části článku „Okolo travičství z nemocnice kutnohorské“
278

 

z 5. dubna 1929. Oba články subjektivně hodnotily správnost probíhajícího vyšetřování 

a předjímaly vinu či nevinu podezřelých osob. Dále by zabaven článek „Revoluce 

v Rakousku“ ze dne 27. července 1934, pro přečin dle § 16 č. 1 zákona na ochranu 

republiky
279

, „ve kterém se projevovalo schvalování trestného činu a rušivé zasahování 

do záležitostí cizího státu.“
280

 A konečně bylo zabaveno číslo devět  ze dne 28. února 
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 Část článku byla zabavena dle čl. VIII. zákona ze 17. 12. 1862 č. 8. A text začínal slovy: „Je to krutý 

osud, shoda okolností, a my nevěříme, že na nich lpí vina, ale pěvně věříme, že se brzy vrátí ke svým 

zdrceným rodinám. Oba při památce svých drahých přísahali, že jsou nevinni a že stali se oběti komplotu. 

Skelný prach dostal prý se do jejich plášťů nevědomě a jistě rukou skutečného pachatele. […]“  

NA Chodovec, soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 112/232 č. j. 2484. 

278
 Místo bylo také zabaveno dle čl. VIII zákona ze dne 17/12 1862 č. 8 ř. z. z roku 1863. Na ukázku se 

jednalo například o následující pasáž: „Na klerikální hanobení staré nemocniční správy stačí konstatovati, 

že za této správy se světským personálem nikdy nestal případ vražedné otravy sekundárních lékařů a 

nikdy se neprováděly delikátní zákroky, o nichž bude ještě veřejně pojednáno. …… Klerikální listy 

vytýkají četnickém poručíkovi p. N. ukvapenost, které se prý dopustil zatčením řeholnic. Cožpak mohl bez 

souhlasu nebo nařízení vyšetřujícího soudce či jiné vyšší moci, nebo z vlastní vůle posvěcené panny 

zatonouti? Máme skromný dotaz ku zprávám v klerikálních a měšťáckých listech, když svými úvahami 

snažily se přesvědčovati veřejnost, že skelný prášek dostal se do pravých kapes plášťů a zástěr při praní, 

dokonce, že prášek pochází z mýdla nebo že je vodním sklem: „Co to bylo za zázračný skelný prášek, že 

ve všech případech vnikal jen do pravých kapes, že se nedostal nalevo nebo do rukávů?“ To zjevení 

zázračného prášku mělo by snad vyvolati snahu, aby se zavedla pouť s procesími z celého světa ke 

kutnohorské nemocnici, a to zvláště, prohlásí-li klerikálové vězněné tři řeholnice za svaté.“  

NA Chodovec, soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 112/232 č. j. 2705. 

279
 Zákon č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky, § 16 č.1.: „Kdo veřejně vychvaluje nebo výslovně 

schvaluje zločin nebo přečin nebo jinak projevuje s ním souhlas, kdo veřejně vychvaluje nebo oslavuje 

pachatele pro takový čin, kdo, předem se s pachatelem nedohodna, jakýmkoli způsobem jej za takový čin 

odmění, neb, aby tím projevil souhlas s jeho činem, poskytne mu náhradu za peněžitý trest nebo jiný plat 

rozsudkem trestního soudu mu uložený nebo s týmž úmyslem veřejně sbírá takový peněžitý trest nebo 

náhradu, trestá se za přečin vězením od osmi dnů do jednoho roku.“  

Zákon č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky, § 16 č.1. Beck - online [online]. 2016 [cit. 2016-07-26]. 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=onrf6mjzgizv6njqfuya#. 

280
 „Na základě telefonního sdělení tamního 26.7.1934 bylo provedeno téhož dne o 16:15 hod zabavení 

všech výtisků časopisu „Podvysocko“ č. 30 ze dne 27.7.1934, které byly v počtu 500 kusů dosud v 

tiskárně Grafii v Kutné Hoře vytištěny a připraveny k expedici.“  

SOkA Kutná Hora, archivní fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign 8/4, inv. č. 791, 

kart. č. 163, listy 232 – 235. 

Text zabaveného článku zněl: „Žádné násilí nemá pevného trvalého základu. Hned ve dnech únorových, 

kdy v Rakousku provedeny násilné činy na rakouském dělnictvu, každý rozvážný člověk prorokoval brzký 

konec. Ode středy přicházejí z Vídně zprávy o nové revoluci, při které byl kancléř Dr. Dolfus zabit. 

Umírající žádal, aby bylo pamatováno na jeho rodinu. Ale sám, když v únoru připravil tisíce dětí o otce i 

oba rodiče, neměl slitování. Dal stříleti a odpravovati otce a syny i děti a dnes stihla ho jen spravedlivá 

odplata.“  
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1936 kvůli článku „Nejsme spokojeni“ dle § 300 tr. z. a § 18/2
281

 zákona na ochranu 

republiky, „ježto jednak v díle tiskovém haněním, posmíváním, nepravdivým udáváním, 

nebo přepracováním příběhů skutečných hledí se nařízení nebo rozhodnutí úřední 

zlehčiti a způsobem takovým jiné k nenávisti k úřadům státním nebo k jednotlivým 

orgánům vlády, co se týče vedení jejich úřadu hledí popuditi, jednak se jimi veřejně 

sděluje zpráva, již pokládati za pravdivou není dostatečných důvodů, ač se ví, že se tím 

poškozuje bezpečnost státu, veřejná bezpečnost, nebo veřejný pořádek.“
282

 

25. listopadu 1938 pod vlivem politických událostí vypouští list stranické označení 

ze svého názvu a stává se z něj „Podvysocko - Časopis pro Kutnohorsko, Uhlíř.-

janovicko, Čáslavsko, Ledečsko, Dolnokralovicko“. V úvodním článku komentuje list 

nastalou událost článkem Přelom „Nekrvavou cestou byla u nás provedena revoluce. Do 

života národa vstoupily dva politické celky, aby spoluprací, obapolnou dohodou a 

věcnou kritikou vytvářely podmínky pro práci a lepší život. Nastaly změny u nás i kolem 

náš, mnoho životodárných kořenů bylo odděleno a četné žíly této země dosud silně 

krvácejí.“
283

 „Podvysocka“ vyšlo pouze pět čísel. S oficiální likvidací sociálně 

demokratické strany byl totiž zastaven i její tisk: „Za podpory a práce všech činitelů 

vykonalo Podvysocko za osmnáct let veliký kus práce kulturní i politické. V ní vytrvalo a 

dnes se s ním loučíme. Loučíme se s myšlenkou, že doba to žádá. S myšlenkou, že práce 

o odpovědnost bude znovu ctěna generacemi za námi a že jim také tyto závažné složky 

dává čas do vínku.“
284

 Sociální demokraté se proměnili v Národní stranu práce, jejíž 

zájmy měl na Kutnohorsku od nového roku zastupovat list „Náš cíl“. Oznámení, že 

                                                                                                                                               
NA Chodovec, soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 184/304 č. j. 6058. 

281
 Zákon č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky, § 18 č. 2: Kdo veřejně sděluje nebo jinak rozšiřuje 

nepravdivou zprávu, ač ví, že tím poškozuje bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost nebo pořádek nebo že 

tím způsobuje zdražování předmětů potřeby, překotné a hromadné koupě nebo prodeje nebo překotné a 

hromadné vybírání vkladů, trestá se za přečin vězením od osmi dnů do tří měsíců.  

Zákon č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky, § 18 č.2. Beck - online [online]. 2016 [cit. 2016-07-26]. 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=onrf6mjzgizv6njqfuya#. 

282
 SOkA Kutná Hora, OÚ – Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, list 152. 

Zabaveny byly například následující části: „Jsou k obraně státu dobří snad jen proletáři, kteří nemají co 

ztratit, leda své okovy??“ nebo „Na úřadech rozhodují sekretariáty agrární strany a docela výsměšně a 

drze to považují za věc samozřejmou pro svoji državu.“  

NA Chodovec, soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 198/318 č. j. 2144. 

283
 ČERNOCH, Zdeněk. Přelom. Podvysocko. 1938, 18(48), 1. 

284
 NOVONTÝ, K. N. Od srdce na rozloučenou. Podvysocko. 1938, 18(52), 1. 



   

 

82 

  

„dnem 1. ledna 1939 dosavadní název časopisu „Sociálně demokratické Podvysocko 

bude změněn na „Náš cíl“
285

 bylo Okresnímu úřadu v Kutné Hoře posláno 21. prosince 

1938. Vydavatelstvo listu se dle oznámení sestávalo z úředníka Jaroslava Boušky, 

dílovedoucího Jindřicha Čermáka a pensistky tabákové továrny Josefy Plešingrové.
286

 

Pro propagaci nového listu zažádalo 28. prosince 1939 jeho vydavatelství o povolení 

k vylepování plakátu s textem: „NÁŠ CÍL, časopis Národní strany práce, časopis pro 

vaše zájmy, časopis pokroku, časopis Vašeho kraje, časopis pro všechny, vychází od 

1. ledna 1939.“
287

 První číslo „Našeho cíle“ pak skutečně vyšlo 1. ledna 1939. 

Odpovědným redaktorem se stal básník K. N. Novotný, vydavatelstvo za Národní stranu 

práce zastupoval městský úředník a bývalý starosta Kutné Hory Jaroslav Bouška a 

redakční i obsahovou strukturou se „Náš cíl“ podobal „Podvysocku“. V tématech se 

však již temně zrcadlí dobové události.
288

 4. března 1939 zaslalo Státní zastupitelství 

v Kutné Hoře instrukce k referování o formě oslav narozenin prvního prezidenta 

republiky: „upozorňujete se, abyste, pokud vzpomenete památky prvního presidenta, 

učinili tak vzhledem k zahraničním poměrům články kratšími, důstojné formy a 

vyvarovali se v jejich obsahu všeho, čím by památky prvního presidenta republiky 

mohlo býti zneužito k politickým účelům.“
289

 Ani „Náš cíl“ nevycházel dlouho – 

poslední číslo listu vyšlo den po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava 17. března 

1939: „V této chvíli dána osudem každému z nás veliká a těžká odpovědnost. Historické 

rozhodnutí a dění posledních dnů začleňuje náš národ pod svrchovanost německé říše. 

Stává se tak po velikých otřesech národních a státních. Nezapomeňme, že v nejtěžších 

chvílích minulých dní zůstali jsme národem pevným a ukázněným, kterým svým klidem a 

dobrou vůlí projevil, že chce při práci žít pro blaho své vlasti! Nezapomeňme i nyní, že v 
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 Tím, že ohlásili pouhou změnu názvu, bylo pak tou dobou již bývalé vydavatelstvo „Našeho cíle“ 

v roce 1941 zřejmě podrobeno vymáhání daňového nedoplatku, kterého se dopustilo „Sociálně 

demokratické Podvysocko“.  

SOkA Kutná Hora, OÚ – Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, kart. č. 

471, list 68. 

286
 SOkA Kutná Hora, OÚ – Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, list 66. 

287
 SOkA Kutná Hora, OÚ – Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, listy 225 – 226. 

288
 A to zejména strohým informování o podmínkách odvodů do pracovních táborů, či popis projevů „Dr. 

Goeblese“, kde rozebírá „politické poměry a světovou situaci z hlediska německých a italských 

požadavků.“  

Válka – nebo mír. Náš cíl. 1939, 1(11), 1. 

289
 SOkA Kutná Hora, osobní fond Novotný Karel N., Dopis státního zastupitelství v Kutné Hoře redakci 

časopisu „Náš cíl“, inv. č. 86, karton č. 3. 
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těchto hodinách musíme míti na mysli kázeň a pořádek. Dosti bylo obětí, které jsme 

v minulosti přinesli. Nyní je na nás, abychom za dané situace vytvořili a utvrzovali svůj 

národní život, v lásce a porozumění našli to, co nás, jako národ spojuje a co je zárukou 

naší národní budoucnosti.“
290

 18. března zaslalo vydavatelstvo „Našeho cíle“ oznámení 

okresnímu úřadu v Kutné Hoře, že číslem dvanáct ze 17. března 1939 další vydávání 

krajinského listu zastavuje.
291

 

Mezi periodika s politickým programem, která však přímo nebyla vydávána žádnou 

politickou stranou, patřily „Pachtýřské listy, Orgán Ochranného spolku republikánských 

nájemců zemědělské půdy.“ Periodikum vycházelo jednou za čtrnáct dní, a jak napovídá 

podtitul, „Pachtýřské listy“ se částečně hlásily k republikánské straně. Od prvního čísla, 

které vyšlo v Kutné Hoře 7. března 1935, však zdůrazňovaly svoji nezávislost a přímé 

zaměření na pachtýře (nájemce půdy): „Vydáváme první číslo našeho časopisu. Vyrůstá 

ze skromného základu, z vlastních sil, což může nás jednou opravňovati k nadějím v jeho 

vzrůst a rozšíření. Je v pravém slova smyslu náš, poněvadž se tu nemohou uplatňovati 

postranní vlivy, protože od nikoho jsme nic nežádali a nemáme. Patří pachtýřům, je jimi 

redigován a jimi psán.“
292

 Tento nově se rodící spolek na ochranu pachtýřů
293

 

odůvodňuje nutnost vzniku svého listu a v dalších číslech upřesňuje jeho program: 

„Všímáme-li si dnešního novinového i brožovaného tisku blíže, vidíme, že je ovládán 

čím dále tím více vyhraněnými zájmovými hledisky politickými, hospodářskými i 

osobními, což se navzájem ještě mísí podle toho, kdo list ovládá. Každý tisk pak píše 

podle svého, buď zjevného anebo skrytého majitele. Je proto dnes velmi těžko přijíti 

s novými myšlenkami nebo názory do tisku starého. Ten má každý již vyběhanou linii 

svých zájmů. Je tudíž téměř nevyhnutelno s novými myšlenkami zavést i nový tisk, 

nechceme-li hned v počátcích upadnouti v područí někoho nebo něčeho jiného.“
294

 

Obsahem se periodikum vskutku zaměřovalo striktně na témata týkající se nájmu půdy a 

zemědělství. Ačkoli list vycházel v Kutné Hoře, bylo jeho zaměření spíše 
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 NOVOTNÝ, K. N.. Občané! Náš cíl. 1939, 1(12), 1. 
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 SOkA Kutná Hora, OÚ – Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign III/18a, inv. č. 1147, 

kart. č. 471, listy 67. 

292
 První číslo našeho časopisu. Pachtýřské listy. 1935, 1(1),1. 

293
 Dle průběžných informací z „Pachtýřských listů“ trvalo založit tento spolek více než rok, jelikož se 

vyskytly problémy s registrací. Konečně oficiálně vznikl až v roce 1937 pod názvem Odborové sdružení 

nájemců zemědělské půdy. 

294
 KOHOUT, R. Náš tisk, co chceme od něho a co on od nás. Pachtýřské listy. 1935, 1(7), 1. 
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celorepublikové. List podával zprávy o situaci pachtýřů a zemědělců na území celého 

státu, do svého obsahu začleňoval příběhy ze života jednotlivých pachtýřů a 

zdůrazňoval jejich těžký životní úděl. Dále list sledoval vývoj cen obilovin a dobytka, 

zabýval se situací kolem pachtýřského zákona a pozemkové reformy, radil pachtýřům, 

jak například uzavírat nájemní smlouvy, a obsahoval i organizační zpravodajství spolku. 

Problematická byla nejspíše finanční stránka periodika, jelikož naléhavě vybízel čtenáře 

ke shánění insertu a zaplacení předplatného: „V minulém čísle žádali jsme o zasílání 

inzertů. Děje se to velmi málo a přece je to věc tak snadná. Uzavíráte-li větší obchod 

s nějakou firmou, vyžádejte si současně její inzert. Bude-li chtít uzavříti obchod, učiní to 

ráda. My, kteří jsme ty inzerty sháněli, činíme zrovna tak. Ovšem, poněvadž je nás 

pouze několik, také počet obchodů omezený. Proč o tom znovu píšeme: Každý ví ze 

zkušenosti, jak předplatné se schází zdlouhavě. Inzerce pomáhá udržovati tisk a co 

hlavně, činí jej lacinější.“
295

 List měl 4 strany, inzercí byla zaplněna polovina až tři 

čtvrtiny strany poslední. Nové odběratele se snažil list získat i zasíláním výtisku na 

ukázku zdarma – zaslal takto své první číslo a poté i číslo třináct, ve kterém referuje o 

valné hromadě svazu v Praze: „Upozorňujeme pány čtenáře, aby jim zaslané číslo 

našeho orgánu „Pachtýřské listy“ nevraceli, neboť jej i těm, kteří nejsou odběrateli, 

zasíláme zdarma. Prosíme, aby tohoto výtisku použili ve svém okolí k agitaci pro účast 

na valnou hromadu v Praze.“
296

 První ročník byl ukončen 24. února 1936 a od té doby 

bylo vydávání „Pachtýřských listů“ více jak na rok pozastaveno. K oznámení, že bude 

list obnoven, došlo 20. května 1937. Pro další vydávání listu byly tisk, redakce i 

administrace přesunuty do Prahy, list měl hájit zájmy pachtýřů či nájemců zemědělské 

půdy a odpovědným redaktorem se stal pan arch. Vladimír Žďárský
297

 bydlící ve 

Vršovicích.
298

 První číslo obnoveného listu neslo datum 15. května 1937. „Obnovujeme 

vydávání „Pachtýřských listů“, jež byli jsme z různých příčin nuceni na čas zastaviti. 

Bylo-li omluvitelno, že naši spolupracovníci v důsledku nepříznivých a do nekonečna se 

protahujících polních prací loni ve žních a na podzim, nenalézali dosti času k práci pro 

časopis, není omluvitelno, že členstvo – zajisté že nikoli všechno – nekonalo svou 

povinnost k listu nekompromisně hájícímu jeho zájmy, řádným placením předplatného a 
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 TUENOVSKÝ, Karel. Zbraslavice: Slůvko o insertech. Pachtýřské listy. 1935 1(6), 3. 
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 Redakční. Pachtýřské listy, 1936, 1(13), 3. 
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opatřováním inzerce na zlevnění a rozšíření tohoto jediného listu v republice, který 

upřímně a vždy rozhodně bil se o zájmy a prospěch pachtýřské obce.“
299

 Periodikum 

nevycházelo dlouho, poslední číslo vyšlo 15. srpna 1937. 

K dalším periodikům Kutnohorska s politicky zaměřeným obsahem mohl patřit 

týdeník „Hlas dělnické fronty“, který měl vycházet od 15. listopadu 1935 vždy v pátek. 

Národní dělnická jednota v Kutné Hoře oznámila vydávání svého listu 4. listopadu 

1935. Tento týdeník měl v programu „přinášení zpráv a úvah o politické a hospodářské 

situaci celostátní, zejména se vztahem k zájmům dělnické třídy, a dále zpráv o situaci 

v obci Kutné Hoře, okrese Kutnohorském a přilehlém kraji“, dále sliboval zveřejňovat 

„referáty a zprávy veřejného života, zejména spolkového, v prvé řadě ohledně činnosti 

„národní dělnické jednoty v Kutné Hoře, činnosti ostatních spolků a korporací v místě a 

okolí“ a konečně chtěl podávat „zprávy a úvahy o všech událostech, které se dotýkají 

zájmů dělnické třídy, poučné a zábavné články, jakož i zprávy o běžných událostech, 

referáty o těchto, jakož i uveřejňování oznámení a inzerátů.“ Odpovědným redaktorem 

se měl stát Josef Chlupáček, a list měl být tištěn tiskárnou Antonína Nováka v Kutné 

Hoře. O týden později (11. listopadu 1935) však Národní dělnická fronta zvala své 

oznámení zpět, jelikož od vydávání listu jako spolek upustila. List byl nicméně nakonec 

povolen, vydavatelem se měl přímo stát předseda spolku dělník Josef Rychlík. List 

nakonec vycházel pouze velice krátce a byl zastaven po vydání druhého čísla. Jelikož 

však nebyl odhlášen ani překládán k cenzuře (nejspíše ani nepředkládal povinné 

výtisky), jeho podoba se nedochovala a můžeme se tudíž opírat pouze o informace 

z archivních materiálů.
300

  

List „Zájmy mlynářského dělnictva“ stojí na pomezí listů politických a zájmových. 

Byl totiž vydáván Ústředím odborového sdružení dělnictva mlynářského se sídlem 

v Kutné Hoře, které nepřímo podporovalo stranu národních socialistů.
301

 První 

dochované číslo listu je až první číslo dvanáctého ročníku z 23. ledna 1934.
302

 Národní 
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 Pokračujeme!. Pachtýřské listy. 1937, 2(1), 1. 
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 Lze tak soudit například z článku: „Jubileum strany československých národních socialistů je naším 

jubileem“ (Pravda. 1937. 15(3), 1.) nebo „Po významném celostátním sjezdu čsl. strany nár. 
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universitní knihovna zaslala upomínku o posílání povinného výtisku redakci „Zájmům 

mlynářského dělnictva“ až 28. března 1936. Na tuto upomínku odpovídá redakce: 

„Nemůžeme také vyhověti Vašemu přání, abychom zaslali Vám nyní po 1 čísle od 

ročníku 1 až 13, a sice z těch důvodů, že zemřelý pokladník, který měl na starosti 

časopis rozesílati a dvě čísla uschovávati, tak patrně nečinil, neb po jeho smrti, když vše 

jsme od jeho vdovy přebírali, prohlásila nám, když žádali jsme o vydání uschovaných 

časopisů, že všechny staré noviny spálila. Nemohli jsme proto požadovati toho, co bylo 

zničeno a zodpovědná osoba mrtvá. Proto zasíláme Vám od roku 1934 vydaná a 

uschovaná čísla našeho časopisu a nyní pravidelně za každý měsíc, ve který bude 

časopis vydán (někdy též pro nedostatek peněz nevydáváme) Vám zasílán.“
303

 Měsíčník 

měl čtyři strany, text byl rozdělen do tří sloupců a obsahově se zabýval vším, co mohlo 

zajímat mlynáře případně pekaře. Na první straně byl vždy rozsáhlejší článek, který se 

zabýval nějakou celostátní problematikou (jako byl například problém obilního 

monopolu, historie a současnost sdružení mlynářského dělnictva, či sociálními 

problémy jako nezaměstnanost, klesající mzdy, či výše nemocenské). V listu se 

objevovaly také pravidelné rubriky, ve kterých byly obsaženy často články na 

pokračování. Byla to hlavně rubrika Sociální rozhledy, ve které se řešily problémy se 

sociálním a zdravotním pojištěním, nemocenskou a na pokračování se zde objevovaly 

příspěvky o nemocech z povolání. Pro sdružení byla důležitá i zpravodajská a 

ohlašovací rubrika Z našeho hnutí, díky které mohli být členové informování o situaci 

ve sdružení. V Odborné hlídce vycházely na pokračování Črty z mlýnské praxe
304

, 

beletristickou část zastupoval Feuilleton. Poslední číslo listu vyšlo 25. listopadu 1938. 

Oznámení okresnímu úřadu o zániku časopisu „z důsledku rozejití se Ústředí“ zaslal 

redaktor a tajemník Josef Kába 5. dubna 1939.
305

 

                                                                                                                                               
SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, list 91. 
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toto úplně semleto. Pro tento způsob mletí stačí dvanáct párů rýhovaných válců a dva páry francouzských 

kamenů.“  
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3.2.2 Tisk spolků a zájmových organizací 

V Kutné Hoře vycházelo po roce 1918 také poměrně velké množství nepolitických 

časopisů. Byly to zejména listy zájmových spolků a organizací jako byli kutnohorští 

sokolové, turisté, či fotoamatéři. Vycházela také periodika zaměřená na umění, hudbu, 

kulturu a turistický ruch města. 

Jediným listem, který velmi pravidelně vycházek i v průběhu první světové 

války, byl hudební časopis „Česká hudba“. Tento list byl také nejdéle 

vycházejícím nepolitickým periodikem Kutnohorska. Jeho první číslo vyšlo již 

roku 1895 a vydáván byl pravidelně až do konce roku 1917. V roce 1918 začala 

„Česká hudba“ vydávat svůj dvacátý čtvrtý ročník, v tento rok ale vyšla pouze tři 

dvojčísla, první dvě ještě před koncem války v červnu a v srpnu, třetí pak vyšlo až 

v prosinci. V tomto čísle „Česká hudba“ také komentuje vznik samostatné 

republiky: „Ve slavné chvíli vzkříšení českého národa: 28. října pozdvihl 300 let 

ujařmený národ český svou hlavu. Zničen démon poroby, těžkých útisků a zasvitl 

nám den svobody! Odvěký sen lidu československého stal se skutkem! […] A 

dočkali jsme se toho přece, že umění hudební stalo se přičiněním vůdčích hvězd – 

Smetany, Dvořáka, Fibicha, Nováka, Suka, Ostrčila aj. ztělesněním lásky k našim 

slavným dějinám, lásky k našemu rázovitému lidu, lásky k té české hroudě, k té 

české překrásné zemi.“
306

 Po tomto čísle nastala nejdelší pauza ve vydávání 

„Česká hudby“ vůbec, jelikož další číslo vyšlo až v září roku 1919. Tuto odmlku 

časopis nepřechází mlčením a v rubrice Různé zprávy čtenářům vysvětluje důvod: 

„Svým přátelům oznamujeme, že konečně po 8 měsíčním odmlčení se nám 

podařilo odstraniti překážky a doufáme nyní v další vydávání „České hudby“ 

pokud možno pravidelné. Příčina tak dlouhé přestávky ležela v naší tiskárně, která 

válkou značně utrpěla. Tak útrapami válečnými zmořen, zemřel náš milý 

spolupracovník pan Vojtěch Joska, litograf, pro „Českou hudbu“ upřímně 

zaujatý, který ještě na prosincovém sešitě pracoval, ačkoli vojenskou službou 

poután byl na Vídeň. Jméno jeho silně souvisí s listem naším, neboť pomáhal na 

jeho budování přes 22 let.“
307

 Poslední dvě dvojčísla dvacátého čtvrtého ročníku 

vyšla ještě se zpožděním v červnu a v září roku 1920. Od roku 1921 už vycházela 

„Česká hudba“ opět pravidelně.  
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Obsahem ani formátem se list nelišil od své předchozí podoby – obsahoval část 

notovou, kterou doplňovala literární příloha. Stejné zásady se držela i zcela nová 

redakce, která převzala list od jeho třicátého ročníku v dubnu 1927
308

. Hudební 

část měl nově na starosti Prof. Dr. Jaromír Fiala a o část literární se staral Prof. 

Vratislav Vycpálek, kteří v úvodu literární části oznamují: „Mezi našimi 

hudebními listy jest „Česká hudba“ jediným časopisem, který uplatňuje zásadu: 

Hudba nežije tím, že se o ní mluví a píše, ale tím, že se provozuje. Proto jádrem 

„České hudby“ jsou hudební skladby, k nimž se pojí literární příloha – a nikoli 

naopak, jak tomu jest u časopisů ostatních.  Ale ve významnosti zásady výše 

vytyčené tkví i její odpovědnost. Proto se vydavatelstvo odhodlalo k reorganizaci 

jejího obsahu ve smyslu větší životnosti a hodnosti jak hudební, tak i literární 

součásti, tak aby v ní její odběratelé našli všemožné informace i skladby všech 

oborů, spadajících v okruh zájmu našich hudebníků ať ochotníků či 

profesionálů.“
309

 V obsahu literární části se však nic výrazně nezměnilo. 

Proměnu prodělal list až s příchodem nového redaktora literární části Z. Bláhy-

Mikeše v září roku 1930. Ten přesně popisuje chystané změny pro „Českou hudbu“ 

v prvním čísle, které měl jako redaktor na starosti: „Přejímám tímto číslem redakci 

literární části „České hudby“ po odstoupivším p. Vrat. Vycpálkovi. Jsem si vědom 

závažnosti svého úkolu, neboť děje se to v době, jež je pro umění skutečně těžkou. 

Idylický, přirozený vývoj hudby byl válkou přerván, po ní nastal náhlý přelom a hudba 

dala se zcela jiným směrem. Období romantismus se uzavřelo, hledají se nové cesty. 

Obecenstvo je zmateno, v předsudku odmítá nové věci, nebo smířivší se s dobou 

spokojuje se s náhražkou, zamítá umění vůbec a upadá. Nastal odkol od vážné hudby, 

ztratilo se spojení mezi umělcem a obecenstvem. […] „Česká hudba“ ve svých článcích 

bude věnovati svou pozornost aktualitám a problémům dneška a bude pátrati po jejich 

kladných hodnotách, vždy bude ctít posvátný odkaz starých mistrů, ale neztratí víru ve 

věčné jaro v umění. V koncertní a divadelní rubrice bude si všímati jen nejvýznačnějších 

hudebních událostí. Zároveň zavede rubriku „Historky a aforismy“, jejím účelem není 

jen pobavit, ale taková historka mnohdy ostře osvětlí velkého člověka a přiblíží jej, 

kdežto aforismus v úsečné formě řekne hlubokou pravdu o umění, což má velký význam 

                                                 
308
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po stránce výchovné. Jako novinku (u nás vůbec) „Česká hudba“ v každém čísle přinese 

samostatnou přílohu, v níž budou vycházeti buď literární díla hudebníků (např., 

Wagnerovy novely), jejich dopisy nebo vzpomínky apod., nebo díla literátů, obírající se 

hudebníky.“
310

 Od počátku třicátých let si „Česká hudba“ více všímá také nových 

technologií - filmu a rozhlasu - a jejich možného spojení s hudební produkcí. Píše 

například o zfilmování Smetanovy opery „Prodaná nevěsta“ a rozhlasu věnuje dokonce 

od 5. prosince 1933 vlastní rubriku, která se zabývala programem Radiojournalu. Obsah 

„České hudby“, přestože byla listem nepolitickým, přesto svým způsobem reflektoval 

narůstající tlak v Evropě a to například článkem z roku 1934 kritizujícím 

nejpopulárnější píseň té doby v Německu „Horst – Wessel Lied“: „Vývoj politických 

událostí v Německu obrátil k sobě v tomto roce pozornost celého světa. Ani umění 

nemůže býti lhostejné, tím, že spíše, že brutálně zasáhl v přečetných případech i do 

existencí umělců, kteří nebyli ochotni se „usměrnit“ podle požadavků násilnického 

režimu. Tážeme-li se, jakou náhradu přineslo toto hnutí umělecké tvorbě za všecky 

uvedené ztráty, bude dotyčná bilance velmi smutná.“
311

  

V prosinci 1935 začala „Česká hudba“ vydávat svůj úplně poslední třicátý osmý 

ročník. Vyšlo v něm celkem dvacet čísel, v roce 1936 vycházel list ještě pravidelně, ale 

od roku 1937 vyšlo vždy jen jedno dvojčíslo za celý rok. Ve svém plně posledním čísle 

z června 1939 se „Česká hudba“ loučí se svými čtenáři a děkuje svému vydavateli a 

tiskaři Antonínu Novákovi za vše, co pro list udělal.
312

 

Ze spolkových periodik měl po „České hudbě“ nejdelší tradici sokolský list „Za 

bratrstvím“, který v Kutné Hoře vycházel již od října 1909 s přestávkou pouze během 

první světové války od roku 1914 do roku 1918. Po válce začal list vycházet 
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v Německém Brodě
313

 a do Kutné Hory byl přesunut až v červnu 1922. Spolu 

s přesunem se změnil i zodpovědný redaktor, kterým se stal kutnohorský učitel 

František Hýbl
314

. Ten kladl na věstník poměrně velké nároky. Chtěl, aby věstník byl 

jak výtečným zpravodajem členů Sokola, tak časopisem vzdělávacím, který nutí čtenáře 

zamyslet se. Hýbl nebyl spokojen ani s kvalitou ani s četností zasílaných zpráv a v listu 

často na zpravodaje jednot a obecně členy Sokola apeloval, aby se polepšili: „Chtěl 

jsem, aby věstník byl obrazem veškeré činnosti sokolské v župě, tedy všech jednot v župě 

sdružených a okrsků. Dosud se to nepodařilo; ne vinou redakce, ale vinou zpravodajů 

jednot a okrsků. Mnohé jednoty zasílají sice zprávy o svých podnicích, ale myslím, že o 

mnohých podnicích nebylo podáváno zpráv. Škoda! Od župního předsednictva 

docházely zprávy hojné, a proto župní část byla vždy obsáhlá. Zpráv o činnosti 

vzdělávací nebylo vůbec, Ideové články zařazeny do každého čísla – a měly za účel 

povznesení sokolského života a prohloubení sokolské činnosti. Některé články (br. 

Kopečka a Probsta) uznány byly kritikou za velice pěkné. Žel, že přispívatelů po této 

stránce bylo velice málo a nebýti ochotných zmíněných již bratří, byl by věstník pouhým 

zpravodajem. Nemůže přece nikdo žádati, aby redaktor psal ještě články a tak snad 

vyplnil celé číslo sám!“
315

 Tato redaktorova stížnost nám popisuje nejen, jakým 

způsobem redakce získávala do věstníku příspěvky, ale taká nám poskytuje nástin 

struktury obsahu listu – hlavním obsahem listu byly zprávy žup, jednot a okrsků, které 

zahrnovaly pokyny ke společným akcím, platbám členských příspěvků, popis již 

konaných schůzí, výletů, sletů a cvičení, výsledky soutěží a další statistiky o aktivitě 

členstva. Tyto zprávy byly doplněny úvahami a vzdělávacími články na témata týkající 

se zejména poslání Sokola a výchovy a vzdělávání cvičenců. Další částí byla také 

cvičební hlídka s popisem cvičebních sestav, či rubrika doporučující sokolům vhodnou 

literaturu. List vycházel v malém formátu (přibližně dnešní velikost A5) a měl 16 až 20 

(výjimečně i více) stran. Každá jednota měla povinnost odebírat minimálně jeden výtisk 

                                                 
313

 Dle bibliografie od Kubíčka by se měla německo-brodská čísla z let 1918 – 1921 vyskytovat pouze 

v muzeu ve Žďáru nad Sázavou. Autorka muzeum kontaktovala. Exempláře listu „Za bratrstvím“ zde 

mají bohužel pouze dva a to z roku 1936.  

314
 František Hýbl se narodil 31. prosince 1879 v Kutné Hoře. Vystudoval zde učitelský ústav, poté učil 

v Čestíně, Petrovicích, Sázavě a konečně od roku 1919 se vrací do Kutné Hory, kde učí na chlapecké 

škole. Byl ženatý a měl dvě děti. Členem Sokola se stal během svého působení na Sázavě. Byl také 

členem dobrovolného hasičstva. V první světové válce utrpěl zranění, která měla trvalé následky, 

se kterými se po zbytek svého života léčil. Jeho stav se zhoršil během jeho pobytu v lázních Velichovky 

v létě roku 1927. Zemřel 4. října 1927.  

FIALA, J. Za br. Františkem Hýblem. Za bratrstvím. 1927, 14(9), 1 – 2. 

315
 HÝBL, František. Zpráva redakce župního věstníku. Za bratrstvím. 1923, 10(4), 74 – 75. 
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na deset svých členů,
316

 avšak některé jednoty s tímto nařízením nesouhlasily, protože 

jim věstník nepřipadal dostatečně zajímavý. Dále bylo „Za bratrstvím“ zasíláno také 

úřadům, časopisům a inzerentům. V roce 1923 činil měsíční náklad 1063 výtisků.
317

 Po 

smrti Františka Hýbla v říjnu 1927 přebírá redakci věstníku „Za bratrstvím“ knihovník 

městské knihovny v Kutné Hoře Jaromír Siegl
318

. I on se musel potýkat se stížnostmi na 

nízkou zajímavost věstníku. Na schůzi župy z 10. srpna 1930 se probírala otázka dalšího 

směřování věstníku. Hlavní otázkou bylo, zda má být list „Za bratrstvím“ župním 

zpravodajem či časopisem sokolským „i s povšechnými ideovými články“. Zatímco 

řídící učitel z Bohdanče u Zbraslavic Jaroslav Kopeček, který do listu přispíval 

besídkami i cestopisnými články, se zasazoval o hlubší záběr listu, tak aby byl zajímavý 

i pro nečleny Sokola, ostatní členové se k tomuto řešení nepřikláněli, zejména 

z finančních důvodů.
319

 Shodli se na tom, že list „má býti zpravodajem župním, ale 

takovým, aby svým obsahem zaujal čtenáře a nemusil býti mnohde takřka vnucován 

členstvu, které jej často ani nečte.“
320

 Za tímto účelem byla ustavena redakční rada, 

která se měla sejít vždy týden před uzávěrkou listu. Jejími členy se stali Jaroslav 

Kopeček, který měl na starosti úvodníky a ideovou část listu, náčelník Vilém Pelzbauer, 

který byl zodpovědný za zpravodajskou a technickou část, a Jan Siegl
321

, který měl 

                                                 
316

 Například v roce 1924 měla Havlíčkova župa celkem 78 jednot, ve kterých bylo dohromady 7 641 

členů.  

Statistický přehled členstva v r. 1924. Za bratrstvím. 1925, 12(3), nestránkováno. 

317
 HÝBL, František. Náš věstník „Za bratrstvím“. Za bratrstvím. 1924, 11(3), 58-59. 

318
 Jaromír Siegl se narodil 28. července 1901 v Kutné Hoře. Roku 1923 se stává knihovníkem Štětkovy 

městské veřejné knihovny v Kutné Hoře. Kromě redaktorství v sokolském listu „Za bratrstvím“ psal 

články s regionální tematikou i do dalších kutnohorských periodik, zejména do „Krásného města“, ve 

kterém byl i součástí redakčního kruhu. Zemřel 5. března 1976.  

Osobnost: Jaromír Siegl. Přijmeni.cz [online]. Rodina Online, 2015 [cit. 2016-07-27]. Dostupné z: 

http://www.prijmeni.cz/osobnost/40336/jaromir_siegl. 

Historie. Městská knihovna Kutná Hora [online]. PePaSoft, 2016 [cit. 2016-07-27]. Dostupné z: 

http://www.knihovna-kh.cz/content/historie. 

319
 „Širší obsah listu vyžadoval by také většího nákladu a snad i placeného redaktora. K tomu však 

nemáme peněz a kdyby i byly, také bychom se mnozí ze zásadních důvodů tomu bránili.“  

Reorganizace župního tisku. Za bratrstvím. 1930, 17(9), 187. 

320
 Reorganizace župního tisku. Za bratrstvím. 1930, 17(9), 187. 

321
 Jan Siegl se narodil 15. května 1871 v Kutné Hoře. Vyučil se knihařem. Byl to otec zodpovědného 

redaktora Jaromíra Siegla. 15. listopadu 1899 se stal prvním knihovníkem kutnohorské městské knihovny, 

v roce 1923 jej vystřídal jeho syn. Zemřel 3. prosince 1946.  

Historie. Městská knihovna Kutná Hora [online]. PePaSoft, 2016 [cit. 2016-07-27]. Dostupné z: 

http://www.knihovna-kh.cz/content/historie. 
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obstarávat administraci. Snahy o zvýšení atraktivity listu „Za bratrstvím“ se projevovaly 

zejména naléhavými pobídkami členů, aby zasílali zajímavé příspěvky, zprávy o životě 

v jednotách, úvodníky i „věci pod čáru“: „Obracíme se ke všem bratrům a sestrám, aby 

společně se přičinili, aby náš věstník stal se pokladnicí myšlenek, aby učinil přemýšlet a 

jednat, aby byl čítankou osvěžující a ne suchopárnou tiskovinou.“
322

 Měly být také 

otiskovány obrázky tělocvičen a hřišť s jejich popisem. Ve věstníku se od té doby občas 

objevil nějaký zajímavější článek o historii, či výletech Sokola, tyto články však nebyly 

četné a většinou pocházely od Jaroslava Kopečka. Snahy o zdokonalení věstníku 

pokračovaly, v dubnu 1931 byla rozšířena redakční rada
323

, u příležitosti stých 

narozenin Miroslava Tyrše byla vydána rozsáhlá příloha týkající se jeho života a 

myšlenek
324

, přibyla pravidelná zpravodajská rubrika pro příznivce loutkového divadla 

„Loutkařská hlídka“, přesto se však předsevzetí o poskytnutí čtenářům zajímavější 

obsah spíše nenaplnily.
325

  

Několik změn nastalo až v roce 1933. V květnu došlo k další změně zodpovědného 

redaktora, stal se jím dosavadní předseda redakčního kruhu lékárník František 

Krátký
326

, cena předplatného se zlevnila z 10 Kč na 8 Kč a začalo skutečně přibývat 

obecných článků. Nově však žádá čtenáře nejen o zasílání článků, ale také o shánění 

nových odběratelů a vhodných inzerentů, jelikož župa musela na list doplácet průměrně 

                                                                                                                                               
Siegl, Jan, 1873 - 1946. Středočeská vědecká knihovna v Kladně [online]. Kladno: Středočeská vědecká 

knihovna v Kladně, 2016 [cit. 2016-07-27]. Dostupné z: http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-

kl_us_auth-p0203916-Siegl-Jan-18731946/. 

322
 Bratři vzdělavatelé. Za bratrstvím. 1930, 17(9), 170 – 171. 

323
 Jejími členy byly: Jaromír Dajbych, Josef Hnídek, Katel Rosenfeld, František Huteř, Vilém Pelzbauer, 

Milan Kořán, Jaroslav Kopeček, Růžena Kunteová, Jaromír Siegl a předsedou redakčního kruhu se stal F. 

Krátký.  

Z redakce. Za bratrstvím. 1931, 18(5), 1. 

324
 U této příležitosti byl běžný náklad čísla zvýšen o 200 kusů, číslo však zůstalo nerozebráno.  

KRÁTKÝ, František. Náš sokolský věstník. Za bratrstvím. 1936, 23(11), 195. 

325
 „Župní věstník letošním rokem zahájil dvacátý rok svého trvání. Z vycházejících řadí se mezi nejstarší 

župní věstníky vůbec. Z převážné většiny informuje nás hlavně úředními zprávami a zajímavými 

statistikami, jakož i o podnicích jednot v župě sdružených. I když zprávy jsou mnohdy dosti staré, můžeme 

říci, že jsme skoro dobře informování o vnitřním životě župy i jednot. V tom má věstník svoji nemalou 

důležitost. Na dlouhou svoji tradici jest však chudý na povšechné články úvodní, které se velmi těžce 

scházejí a shánějí.“  

ŠŤOVÍČEK, Josef. Náš věstník „Za bratrstvím“. Za bratrstvím. 1933, 20(5), 71. 

326
 František Krátký dostal v neděli 7. července 1940 po vstupu do vody na sokolském koupališti 

v Třemošnici infarkt a za dva dny v úterý 9. července 1940 v nemocnici zemřel.  

Bratr Mr. Ph. František Krátký mrtev. Za bratrstvím. 1940, 27(7-8), 1. 
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téměř šest tisíc korun ročně.
327

 Od roku 1934 došlo k drobné grafické úpravě listu: na 

první straně byl obsah celého čísla. Nově byly výrazně vyznačené některé pravidelné 

rubriky jako Zprávy z jednot, Zprávy z žup, nebo Hlídka tělocvičná. List měl dohromady 

dvacet stránek: stránku úvodní, tři stránky inzertní a šestnáct naplněných obsahem. 

V roce 1936 slavila župa Havlíčkova 50 let od svého založení. U této příležitosti byla 

k věstníku přidávána bezplatná příloha „Dějiny župy za 50 let její činnosti“, v důsledku 

čehož byl zvýšen náklad o 500 výtisků. O list však nebyl vůbec zvýšený zájem a tak 

redakce náklad snížila o 300 kusů, s tím, že rezervních 200 kusů zůstane alespoň pro 

knižní vydání.
328

  

Po mnichovských událostech ze září 1938 a ještě více po počátku okupace 

Československa v březnu 1939 řeší věstník „Za bratrstvím“ otázku své existence, 

jelikož zástupci čáslavské jednoty opakovaně navrhli jeho zastavení: „Navrhujeme 

valné hromadě, aby bylo upuštěno od vydávání župního věstníku „Za bratrstvím“ 

z těchto důvodů:  

1. Pokud je nám známo, většina členstva nemá zájmu na věstníku, i když je dobře 

veden. Příčina je v rychlém běhu denních událostí i sokolského života, jemuž 

nemůže vyhovět měsíčník, byť sebe lépe vedený. 

2. Jednoty pak doplácejí na povinný odběr časopisů. 

3. Zprávy uveřejněné ve věstníku jsou převážnou většinou: 

a. rázu kronikálního, jež možno vydati případně v ročence 

b. rázu informativního pro omezený kruh činovníků (nahradit oběžníky) 

c. je-li nutno informovati členstvo o důležité věci, použít plakátů neb letáků 

4. Náklad na věstník vynaložený jednotami na odběr věstníku i věnovaný čas 

nepokládají navrhovatelé za úměrný věstníku. 

5. Změněné poměry finanční vyžadují snížení břemen.“
329

 

Na valné hromadě však mnozí činovníci včetně Františka Krátkého vyjádřili podporu 

věstníku a usnesli se na jeho dalším vydávání. List „Za bratrstvím“ byl tak jedním 

z mála periodik, které na Kutnohorsku nakonec vycházely i průběhu druhé světové 

války. Vycházel nadále pravidelně jednou za měsíc. V červenci 1940 zemřel redaktor a 
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 ŠŤOVÍČEK, Josef. Náš věstník „Za bratrstvím“. Za bratrstvím. 1933, 20(5), 71. 
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 KRÁTKÝ, František. Náš sokolský věstník. Za bratrstvím. 1936, 23(11), 195. 
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 Bez nadpisu. Za bratrstvím. 1939, 36(6), 116. 
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neúnavný zastánce listu Krátký na infarkt a jeho místo převzal Jan Vraštil. Můžeme 

sledovat, jak od září 1938 ubývá zpráv z jednot a informací o výsledcích závodů. 

Naopak přibývají vzpomínkové, úvahové a historické články, větší prostor byl věnován 

také medailonkům o jednotlivých osobnostech Sokola a také nekrologům. O list byl 

zřejmě konečně zájem, jelikož ve čtvrtém čísle v dubnu 1941 musí čtenářům redakce 

oznámit, že první dvě čísla ročníku jsou již zcela rozebrána a nemá smysl o ně žádat. 

V témže roce byla také úředně zakázána činnost Sokola a „zastavena široká síť jejich 

periodik.“
330

 Toto dubnové číslo bylo tedy také nakonec zcela poslední číslo listu 

vydávané v průběhu druhé světové války. Po válce byl list v roce 1948 na krátkou dobu 

obnoven. 

Dalším spolkovým listem byl list Klubu československých turistů v Kutné Hoře 

„Turistický obzor“, který začal vycházet 15. ledna  1922. List uváděl již od 

počátku svého vydávání ročník třetí, čímž vyjadřoval návaznost na svůj 

nepravidelně vydávaný list „Věstník Klubu československých turistů v Kutné 

Hoře“
331

: „Dosavadní náš VĚSTNÍK změnili jsme dnešním číslem na 

„TURISTICKÝ OBZOR“, který bude nyní vycházeti každý měsíc a mimo 

pravidelných programů přinášeti bude též referáty o vycházkách, přednáškách, 

schůzích, jakož i ostatní zprávy turistiky se týkající.“
332

 „Turistický obzor“ byl 

časopis malého formátu zhruba velikosti A5. Měl kolem deseti stran, z toho čtyři 

byly věnované inzerci. Přinášel cestopisné články z výletů klubu, mnohdy i na 

pokračování. Dále se v něm objevovaly jednatelské zprávy z valných hromad 

klubu a další organizační informace. Pravidelnou rubrikou byly Zprávy ze světa 

turistického, které obsahovaly seznamy nových členů, pozvánky na přednášky a 

výlety, články různé délky, které informovaly turisty o turistické literatuře a 

časopisech, předpisech pro pasy a víza, či novém jízdním řádu, nebo se snažily 

turisty přesvědčit, aby přispívaly do „Turistického obzoru“ svými vzpomínkami 
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 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, Žurnalistika a komunikace. s. 199, 100, 107. ISBN 978-80-247-
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 Pod stejným názvem vycházel věstník nepravidelně od roku 1914. Bohužel se nedochovalo mnoho 

kusů tohoto listu a informace z dochovaných exemplářů působí poněkud zmateně: 1. června 1920 vyšlo 
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Lístek přiložený k 10. ročníku „Turistického obzoru“ v Národní knihovně ČR, Sklad Klementinum, 

sign. 54 F 6031. 
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na cesty a výlety. List byl zasílán členům kutnohorského klubu zdarma (cena byla 

zahrnuta v členských příspěvcích)
333

, jinak jeho roční předplatné činilo 5 Kč. Za 

rok 1922 vydal klub na „Turistický obzor“ 5 532.55 Kč a příjem pro list byl 

4903.50 Kč. Redaktorem listu se stal Jaroslav Pelc a byl jím až do února 1924, 

kdy přesídlil do Kolína, aby zde vydával „Hlas demokracie“. Za nového 

zodpovědného redaktora byl zvolen společník firmy „Grafia“ Vojta Vostrý, 

kterého v červenci 1928 vystřídal úřadující místopředseda klubu Dr. Josef Kaňka, 

se kterým spolupracoval správce Václav Pánek. Vojtěch Vostrý však zůstal 

tiskařem listu a podílel se na jeho editaci. V roce 1928 do listopadového čísla 

kvůli nedostatku materiálů použil jeden starší text o šumavských železnicích, 

který mu ležel v šuplíku. Původní autor článku se však redakci ozval, upozornil ji, 

že ji může obvinit z plagiátorství a že článek navíc již není aktuální. Redakce na 

to reagovala jednak kratším vtipným článkem „Šumavské železnice, čili jak by byl 

tiskař t. l. dostal zodpovědného redaktora t. l. do basy“
334

 a dále druhým článkem, 

který nabádal členy klubu, aby co nejvíce psaly své vlastní články, „aby pro 

nedostatek rukopisů nemusili redaktoři vycházeti na lup do cizího s redakčními 

nůžkami v rukou.“
335

 K další změně odpovědného redaktora došlo na podzim roku 

1929, kdy se redaktor Kaňka kvůli svému zaměstnání rozhodl přesídlit do Hradce 

Králové, kde se stal ředitelem městských úřadů. Novým redaktorem se v prosinci 

1929 stal kontrolor okresní hospodářské záložny a jednatel, zapisovatel a archivář 

Klubu českých turistů v Kutné Hoře František Šmídl. Po novém roce 1930 se 

odbor turistů shodl, že pokud nové vydávání časopisu bude schváleno valnou 

hromadou, bude třeba, „aby redakci vedl zvláštní redakční sbor“: „Chceme 

zlepšiti náš Turistický obzor, aby stal se naší chloubou a dobře reprezentoval náš 

Odbor.“
336

 Redakční sbor se sice nakonec nesešel, ale list byl vydáván i nadále. 

Celkové změny se „Turistický obzor“ dočkal až v roce 1935, kdy se změnila jeho 

grafická úprava
337

 a přibyla konečně redakce, jejímiž členy se staly MUDr. Jiří 

                                                 
333

 Z oznámení v dalších ročnících jsou členové klubu též vybízeni, aby předplatili list pro knihovnu 

svého odboru a získali tak další předplatitele ze svého odboru.  

334
 Šumavské železnice, čili jak by byl tiskař t. l. dostal zodpovědného redaktora t. l. do basy. Turistický 

obzor. 1928, 9(12), 8. 

335
 Co dělat, aby se redaktoři t. l. pro krádež nedostali do basy. Turistický obzor. 1928, 9(12), 8. 

336
 Jednatelská zpráva za rok 1929. Turistický obzor. 1930, 11(2), 3. 

337
 Přibyly barevné kartonové desky a (i když to nebylo zcela výjimkou ani předtím) často byly v listu 

obsaženy i obrázky a fotografie turistických míst a pamětihodností. 
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Janovský, Jan Krčmář, Václav Šmejkal a inženýr Vařeka. Odpovědným 

redaktorem zůstal František Šmídl.  

Na podzim roku 1938 reagují na podepsání mnichovské dohody také 

kutnohorští turisté ve svém věstníku: „Národ československý zasažen byl těžkou 

ranou osudu. Při pohledu na novou mapu republiky Československé svírá se srdce 

každého upřímného Čechoslováka krutou bolestí. A přece zbývá ještě mnoho, proč 

lze žít. A právě tak, jako, třeba zasažen přehluboko, nezhyne národ, ale bude žít 

dále, bohdá do časů zase lepších, krásnějších, nezhyne ani jeho turistika.“
338

 

V říjnu 1939 ohlásil list okresnímu úřadu, že bude vycházet se sníženou 

periodicitou a to jen jednou za čtvrt roku.
339

 21. února 1940 byl zodpovědným 

redaktorem zvolen MUDr. Jiří Janovský
340

. Poslední číslo „Turistického obzoru“ 

bylo první číslo roku 1943 a 23. února 1943 byl list úředně zastaven s platností od 

1. března 1943.
341

 

K novým periodikům, která vycházely na Kutnohorsku po první světové válce, patřil 

„Kutnohorský fotoamatér“, jehož první číslo vyšlo 1. července 1936. K rozhodnutí 

vydávat svůj list dospěl Klub fotografů amatéru v Kutné Hoře na své výborové schůzi 

10. června 1936 a oznámení o vydávání listu bylo podáno 22. června 1936. List byl 

původně zamýšlený jako měsíčník a měl vycházet o nákladu 100 kusů.
342

 Časopis 

nakonec vycházel zhruba jednou za dva měsíce, byl rozmnožován cyklostylem a jeho 

primární funkcí bylo propojit členstvo klubu s výborem a klubovním životem. Hlavní 

osobou, která se zasloužila o vycházení „Kutnohorského fotoamatéra“ byl továrník Ota 

                                                 
338

 Zůstaňte věrni KČST!. Turistický obzor. 1938, 19(8 – 9), 1. 

339
 List měl pokračovat ve vycházení v nákladu 400 čísel, jeho administrátorem byl Josef Čepela 

(nar. 1898) a časopis zastupovali: správce městského pivovaru a předseda odboru František Matyáš 

(nar. 1898), prokurista a místopředseda odboru Ludvík Zeman (nar. 1882), jednatel František Šmídl (nar. 

1890) a pokladník a bankovní úředník Jan Roček (nar. 1895).  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, listy 49. 

340
 Jiří Janovský se narodil 6. července 1891 v Praze. Povoláním byl státní obvodní lékař.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, listy 50. 

341
 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, 

kart. č. 471, listy 46 – 47. 

342
 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 -1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, 

kart. č. 471, list 69. 
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Reiner
343

, který byl „ nejen odpovědným redaktorem, ale i tiskařem, korektorem, 

lepičem a expedientem i redakčním koštětem.“
344

 List byl malého sešitového formátu 

(zhruba A5) a jedno číslo obsahovalo obvykle 12 stran. Časopis byl určen zejména pro 

členy klubu, kterým byl zasílán zdarma. Referoval o výstavách, soutěžích, kurzech a 

valných hromadách a informoval členy klubu o organizačních záležitostech. Objevovaly 

se v něm i kratší referáty týkající se fotografické techniky, či inzeráty ke koupi a prodeji 

fotografického vybavení. Četná byla i reklama na předměty a firmy, které 

s fotografováním nesouvisely (jako například různé pochutiny, restaurace, či banky). 

Pravidelně se v listu objevovala rubrika Kyselá fixáž, která obsahovala anekdoty, 

humorné básně a příběhy. „Kutnohorský fotoamatér“ také přinášel četné obrazové 

přílohy (fotografie členů, či kreslené anekdoty) a všímal si též, co se píše 

v celorepublikovém listu „Fotografický obzor“. Přestože byl časopis členům klubu 

rozesílán zdarma, vydavatelé byly spokojeni s finanční stránkou listu. Díky inzerci si na 

své vydávání list vydělal, aniž by zatížil klubovou pokladnu.
345

  

Na podzim roku 1938 chystala redakce „Kutnohorského fotoamatéra“ zvláštní 

vydání u příležitosti X. výstavy klubu, avšak vzhledem k „mimořádným poměrům“, 

které vyvstaly kvůli podpisu Mnichovské dohody, se předsednictvo klubu rozhodlo 

přesunout výstavu na jaro 1939.
346

 Rok 1939 přinesl v organizaci a formátu časopisu 

několik změn. Hned od počátku roku 1939 se na deskách časopisu objevuje kvalitně 

                                                 
343

 Ota Reiner se narodil 7. března1913 v Kutné Hoře Hugovi a Kláře (roz. Frischmannové). Patřil tak do 

židovské podnikatelské rodiny Reinerových, která se velmi aktivně účastnila společenského života. Sám 

Ota Reiner byl (kromě své profese výroby fotografických desek ve firmě René) fotograf, publicista, 

divadelník a také přítel Jiřího Ortena. V červnu 1942 byl z Kutné Hory deportován do koncentračního 

tábora Terezín a odsud do pracovního tábora Trawniki. Zemřel 20. srpna v Majdanku. 

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 -1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, 

kart. č. 471, list 69.  

Databáze obětí: Ota Reiner. Holocaust [online]. 2016 [cit. 2016-07-27]. Dostupné z: 

http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/117416-ota-reiner/. 

Citový průvodce - Ota Reiner. Městská knihovna Kutná Hora [online]. 2016 [cit. 2016-07-27]. Dostupné 

z: http://www.knihovna-kh.cz/content/citov%C3%BD-pr%C5%AFvodce-ota-reiner.  

Osudy židů v Kutné Hoře. Geocaching [online]. Groundspeak, Inc., 2016 [cit. 2016-07-27]. Dostupné z: 

https://www.geocaching.com/geocache/GC3JWED_osudy-zidu-v-kutne-hore?guid=b52dcaf8-7c15-4093-

81e7-48b375d11be6. 

344
 Po valné hromadě. Kutnohorský fotoamatér. 1937, 2(2), 2. 

345
 „A to je pro vydavatele nejradostnější, může-li konstatovati, že minulý ročník, třebaže byl překročen 

značně původně stanovený rozsah stran a příloh a o více jak třetinu zvýšen náklad, a třebaže jej dostávají 

členové zdarma . byl aktivní, t. j. jeho vydávání nezatížilo ani haléřem spolkovou pokladnu.“  

Na místo předmluvy k III. ročníku. Kutnohorský fotoamatér. 1938, 3(1), 2. 

346
 Oznámení členům!. Kutnohorský fotoamatér. 1938, 3(5), 2. 
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tištěná inserce (dříve byla také inzerce pouze na stroji a kopírovaná přes cyklostyl). 

K další změně pak došlo koncem října 1939, kdy Klub fotografů amatéru v Kutné Hoře 

oznamuje
347

, že časopis bude vycházet nadále v nepravidelných lhůtách.
348

 Došlo také 

ke změně odpovědného redaktora, jelikož Ota Reiner se vzhledem ke svému 

židovskému původu již nemohl účastnit společenského života a zastupovat veřejné 

funkce. Novým odpovědným redaktorem se tedy stal Bedřich Bervid.
349

 Časopis 

vycházel nadále zhruba pětkrát do roka a svým obsahem se výrazně nelišil od svého 

předválečného vydávání. List se stále soustřeďuje pouze na fotografii, přibývá spíše 

vzpomínkových článků s historickou tematikou a nově se objevuje i rubrika 

Kinoamatéři. Dobové události reflektuje list pouze velmi zřídka a to vždy v souvislosti 

s fotografováním: informuje o možnosti snížené dostupnosti „některých lučebnin a 

chemických tovarů“
350

 a také o zákazu fotografovat určité objekty jako například 

železnice, či říšské dálnice
351

. Poslední číslo „Kutnohorského fotoamatéra“ vyšlo 

20. září 1942 jako první číslo sedmého ročníku. S platností od 1. března 1943 byl list 

zastaven Tiskovým oborem Ministerstva lidové osvěty.
352

  

Velmi zajímavým novým nepolitickým periodikem, které v Kutné Hoře 

vycházelo od roku 1927 do roku 1935, byl i „Kutnohorský rozhled“, který 

vydávalo sdružení kutnohorského studentstva, Klub akademiků kutnohorských. 

První číslo měsíčníku vyšlo 1. ledna 1927 a deklarovalo poměrně zajímavý 

program, který připomíná snahu o profesionální žurnalistiku a nestranné 

                                                 
347

 V upřesnění oznámení ze 17. listopadu 1939 také prohlašuje, že náklad listu je 130 kusů a že 

„k zastupování jest oprávněna redakční rada: pp. A.Slaba, profesor, Kutná Hora, Ant. Kopecký, ředitel 

spořitelny, Kutná Hora, Jan Roček, bankovní úředník, Kutná Hora, Bedřich Bervid, katecheta, Kutná 

Hora a Bedřich Černý, učitel, Kutná Hora.“  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 -1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, list 73. 

348
 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 -1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, 

kart. č. 471, list 78. 

349
 Bedřich Bervid byl katecheta a člen Církve československé husitské, narozen 13. 4. 1898 ve Žďáře. 

Byl také součástí redakce listu „Krásné město“. 

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 -1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, list 73. 

350
 Podle vyhlášek č. 46 – 48. Kutnohorský fotoamatér. 1940, 5(2), 5. 

351
 Zákaz fotografování. Kutnohorský fotoamatér. 1942, 7(1), 8. 

352
 A to „na základě § 1, odst. 1, lit. e/ vládního nařízení ze dne 7.V. 1941, čís. 175/41 Sb. A § 3, odst. 2, 

lit. a/ vládního nařízení ze dne 15.I. 1942, čís. 14/42 Sb.“  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 -1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, list 44. 
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referování prosté politického názoru, které mělo přispět k pozvednutí 

kutnohorského regionu: „Chceme prospívati městu Kutné Hoře a celému 

Kutnohorsku, a tím i celému státu, ba i lidstvu. Máme na mysli jakýsi 

regionalismus, který by bral zřetel na potřeby kraje, síly, velmi často se tříštící, 

sjednocoval k úkolům, společným zájmům sloužícím, a tím je usměrnil a zmnožil. 

[…] Náš časopis si bude všímati v článcích, psaných odborníky, nedostatků města 

i kraje, bude hledati cestu, jak jim odpomoci a jak město i kraj povznésti. Kritika 

jejich bude vědecká, objektivní a nestranná, bude vedena snahou, odstraniti vady 

a tím uvolniti cestu pokroku kulturnímu i hospodářskému všech vrstev 

obyvatelstva.“
353

 Svůj záměr shrnuje redakce „Kutnohorského rozhledu“ ještě 

jednou začátkem druhého ročníku: „Když jsme před rokem začali vydávati 

„Kutnohorský rozhled“, pokoušeli jsme se jím o nový typ venkovského časopisu, 

typ revuální. Byli jsme si dobře vědomi jisté obsahové efemérnosti běžných 

politickostranických týdeníků, v nichž uveřejněné i dobré náměty a úvahy často 

zapadají jen proto, že jsou uveřejněny v časopise stranickém. […]Potvrdil se náš 

předpoklad, že takový časopis, o jaký jsme se pokusili, má svůj význam, že je ho 

potřebí, ukázalo se, že je značný počet lidí, kteří porozuměli našemu snažení.“
354

  

Časopis měl běžně 12 stran, text byl rozčleněn do dvou sloupců a byl dovážen 

také za hranice Československa, což dokazuje udání zvláštní ceny pro zahraniční 

předplatné i výzva zahraničním předplatitelům z posledního čísla prvního ročníku: 

„Žádáme odběratele K. R. v cizině, zejména ve Spojených státech 

severoamerických, aby nám zaslali dlužnou částku za ukončený právě ročník a 

zaslali i předplatné na ročník příští.“
355

 Na první straně byla obvykle báseň od 

regionálních básníků
356

. Na dalších stranách si čtenář mohl přečíst několik 

rozsáhlejších článků, které se týkaly historie regionu, či si všímaly soudobých 

problému Kutnohorska. Objevovaly se články hodnotící situaci ve zdravotnictví, 

školství, stavebnictví nebo zkoumající sociální otázky regionu. Následovaly 

pravidelné rubriky Diskuze, Hospodářský život, Kulturní život a Tělesná výchova 

– Turistika – Sport. Ve třetím ročníku byla vytvořena velká rubrika Život města a 

                                                 
353

 Bez názvu. Kutnohorský rozhled. 1927, 1(1), 1. 

354
 Do nového ročníku. Kutnohorský rozhled. 1928, 2(1), 1. 

355
 Redakční oznámení. Kutnohorský rozhled. 1(10), 122. 

356
 Například od Rudolfa Krupičky nebo K. N. Novotného. 
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kraje, která zahrnovala podrubriky Úmrtí, Hospodářský život, Osobní zprávy, 

Kulturní život, Výstavba města, Těl. výchova, Turistika, Sport a další. Samostatné 

místo zůstalo vyhrazeno rozsáhlé rubrice Literatura a umění.  

16. července 1930 vydal „Kutnohorský rozhled“ na titulní straně článek „Věc 

německobrodských studentů“, který popisoval a komentoval trestní a soudní řízení 

s německobrodskými studenty, kteří na protest proti papežovu projevu proti SSSR 

pomalovali několik kostelů a hřbitovních zdí proticírkevními hesly. Tento článek 

však přinesl redakci listů pouze problémy: několik jeho částí bylo konfiskováno a 

jiné nekonfiskované části byly označeny jako nepravdivé a redakce musela 

v následujícím čísle zveřejnit opravu. Závadný obsah článku byl odůvodněn kvůli 

vyvozování závěrů o trestním přelíčení, které dosud trvá, článkem VIII. zák. č. 

8/63 říšského zákoníku
357

 a kvůli popouzení proti úřadům dle § 300 trestního 

zákoníku
358

. Svůj nesouhlas s konfiskací a opravou vyjadřuje hlavní redaktor listu 

a středoškolský učitel Eugen Knap ještě v následujících dvou číslech listu. 

Vypadá to, jako by zmíněná konfiskace znamenala začátek vleklých problému 

listu, jelikož časopis od čtvrtého ročníku začal vycházet velmi nepravidelně. Svou 

roli ale jistě sehrála také hospodářská krize. Ve čtvrtém ročníku vyšlo totiž pouze 

5 čísel, poté následuje dlouhá pauza od března 1931 do ledna 1932, kdy vyšlo 

první číslo pátého ročníku. I pátý ročník vychází velmi nepravidelně a redakce se 

za to svým čtenářům omlouvá: „Nemoc redaktorova, která mu úplně znemožnila 

déle než tři neděle věnovat se práci, způsobila toto veliké zpoždění čísla. Prosíme 

své odběratele, aby nám to neměli za zlé, nemůžeme si pomoci zastoupením, jako 

je tomu u časopisů vydávaných profesionálně. Nahromadění starých zpráv 

zaviňuje také odsunutí posudků o nedávných kulturních podnicích. Nelze se tomu 

                                                 
357

„…ježto se v něm z podnětu řízení trestního, které ještě trvá, ve spise tištěném rozebírá moc průvodů a 

pronášejí se domněnky o tom, jak řízení dopadne, neb převracejí výsledky procesu, a to takovým 

způsobem, že by to na veřejné mínění mohlo míti účinek, předbíhající výroku soudnímu.“  

O naší konfiskaci. Kutnohorský rozhled. 1930, 4(1), 4. 

358
 „Ježto se v něm haním, posmíváním, nepravdivým udáváním nebo převracováním příběhu skutečných 

hledí nařízení neb rozhodnutí úřední zlehčiti nebo způsobem takovým jiné k nenávisti k úřadům státním 

nebo k jednotlivým orgánům vlády co se týče vedení úřadu jejich nebo k opovrhování úřady, nebo l vedení 

bezdůvodných stížností na ně popuditi.“  

O naší konfiskaci. Kutnohorský rozhled. 1930, 4(1), 4. 

Přepis zabavených míst viz příloha č. 4. 

NA Chodovec, Soupis konfiskátů ve fondu MS, karton 1412 (107), číslo zakládací 1887. 
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vyhnouti, chceme-li  podat úplný přehled kutnohorského života, neboť K. R. není 

časopis zpravodajský. Dohoníme, co zmeškáno, co možná nejdříve.“
359

 Situace se 

však nelepšila a pro rok 1932 vyšlo opět pouze pět čísel. Šesté číslo pátého 

ročníku vyšlo opět s omluvou s datem leden – květen 1933: „Dnešní hospodářské 

poměry působí nepříznivě i na tisk. Mnohé časopisy přestaly vycházeti vůbec, jiné 

prodlužují lhůtu mezi jednotlivými čísly. Tyto okolnosti vedle churavosti hlavního 

redaktora přiměly i náš časopis, aby zpomalil vydávání jednotlivých čísel. 

Prosíme své odběratele, aby nám to neměli za zlé, aby pochopili naše stanovisko a 

zachovali přes to Kutnohorskému rozhledu přízeň. Ročník se ukončí vydáním 10. 

čísla.“
360

 Desáté číslo vyšlo až v červenci 1935 a redakce v něm nastiňuje i 

situaci, ve které se list nacházel: „Před vydáním dalšího ročníku musíme ovšem 

znovu zkoumati svou sílu duševní i hospodářskou. Musíme především svou snahu 

po úplnosti trochu omeziti. Prosíme tedy kutnohorskou i širší veřejnost – a věříme 

přes kulturní malost některých zdejších intelektuálů, že je v Kutné Hoře lidí 

kulturně vyspělých dosti – aby i v případné příští etapě přijala „Kutnohorský 

rozhled“ příznivě a podporovala jej.“
361

 Časopis potom již nikdy nevyšel. 

Redakce však nejspíše skutečně uvažovala o jeho obnovení, jelikož na první dotaz 

státního zastupitelství v Kutné Hoře, zda je časopis stále vydáván, který byl 

položen 28. února 1936, přišla odpověď: „Oznamuji, že podle zjištění v tiskárně 

Antonína Nováka v Kutné Hoře, kde se per. časopis „Kutnohorský rozhled“ tiskl, 

vyšel tento časopis posledně dne 2. 9. 1935 označen číslem 10. Od této doby 

nevyšel, ale také nezanikl. Mezi Klubem akademiků v Kutné Hoře, který časopis 

vydával, a ochotnickým spolkem „Tyl“ je nyní vedeno jednání, aby tento časopis 

nezanikl, a má jej pro příště vydávati ochotnický spolek „Tyl“ v Kutné Hoře, 

kterážto změna bude příslušným úřadům včas oznámena.“
362

 Na další dotaz ze 

srpna 1936, zda časopis zanikl, již ale přichází kladná odpověď: „Oznamuji, že 

podle sdělení fy Ant. Novák tiskárna v Kutné Hoře vyšel poslední výtisk časopisu 
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„Kutnohorský rozhled“ dne 2. 9. 1935 a od této doby se více nevydává, ani 

vycházeti nebude, tudíž časopis jest nutno pokládati za zaniklý.“
363

 

Dalším listem zabývajícím se z velké části kulturními událostmi a historií byl časopis 

„Krásné město“. Tento list s podtitulem Věstník městské cizinecké komise v Kutné Hoře 

začal vycházet v lednu 1938. Vydávalo jej samo město Kutná Hora, vycházel čtyřikrát 

do roka a sloužil jako propagační věstník města. Obsahem věstníku byly články, které 

se týkaly historie, architektury a umění v Kutné Hoře. Pravidelně se v listě také 

objevovaly statistiky turistického ruchu v Kutné Hoře a informace pro návštěvníky, jako 

otvírací doba jednotlivých pamětihodností, cena vstupného, či program kulturních akcí 

pořádaných v Kutné Hoře. První číslo věstníku bylo vytištěno v knihtiskárně „Grafia“, 

od druhého čísla již tisk list A. Novák v Kutné Hoře. Časopis byl bohatý na fotografie a 

obrazy s kutnohorskou tematikou. Na podobě listu se před koncem druhé světové války 

podílely zejména tři osoby: Josef Vepřek, který byl autorem velkého množství zejména 

historických článků, profesor Václav Fiala, který se staral hlavně o grafickou úpravu 

listu, a inženýr F. Jäger, který zodpovídal za redakci. Do periodika dále často přispíval 

také kutnohorský archivář a učitel Jan Fiala. Roční předplatné časopisu bylo 2.50 Kč, 

ale cena listu se neustále zvyšovala a během druhé světové války dosáhla až na 

trojnásobek původního předplatného. List byl úředně zastaven v roce 1941, posledním 

číslem bylo první číslo čtvrtého ročníku.
364

 Po druhé světové válce bylo vydávání 

periodika obnoveno a list s přestávkami vychází dodnes. 

Dalším periodikem, které na Kutnohorsku v meziválečném období vycházelo, byl 

„Hospodářský věstník - Měsíčník věnovaný zájmům zemědělství, družstevnictví, 

peněžnictví, hospodářskému průmyslu, národnímu hospodářství, samosprávě, školství 

na Kutnohorsku“. Jak „Hospodářský věstník“ vypadal, můžeme usuzovat z jediného 

dochovaného čísla sedmého ročníku listu z března 1930. List měl dvacet stránek a 

obsahoval navíc inzertní přílohu. Text byl uspořádán do dvou sloupců. Na prvních 

stranách se nacházely různé články týkající se zejména zemědělství a chovu zvířat. Byla 

zde také Besídka, která vzpomínala na situaci v zemědělství během první světové války, 

či referát z valné schůze Rolnické družstevní mlékárny v Kutné Hoře. Následovala 
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rubrika Hlídky, ve které byly zastoupeny například Hlídka drůbežnická, Rolnický 

akciový cukrovar, pivovar, mlýn v Ovčárech, Včelařský spolek, či Kutnohorská družstva 

pro chov koně. Další rubrikou byly Různé zprávy, prostřednictvím kterých byli čtenáři 

informováni například o přednáškovém kurzu úřednické organizace republikánské 

strany. Na posledních dvou stranách periodika se nacházela „Bursa - prodeje a koupě“, 

kde mohli běžní čtenáři uveřejňovat své inzeráty. Z archivních materiálů a ze zmínek 

v dobovém tisku usuzujeme, že list vycházel až do roku 1933.
365

 

Na „Hospodářský věstník“ navázal v lednu 1934 jiný časopis a to „Zemědělský 

věstník - Časopis Zemědělské poradny při zemské rolnické škole v Kutné Hoře a 

hospodářských spolků a korporací s touto poradnou spolupracujících“. Zemědělská 

poradna při zemské rolnické škole v Kutné Hoře oznámila vydávání svého věstníku 

22. ledna 1934. Odpovědným redaktorem listu se stal Jan Chvojka, který byl ředitelem 

zemské rolnické školy v Kutné Hoře. „Zemědělský věstník“ vycházel od ledna 1934 

jednou za dva měsíce v nákladu 2 000 kusů a byl zdarma zasílán „obecním úřadům obcí 

okresů Kutná Hora a Uhlířské Janovice, správám škol, odborovým spolkům těchto 

okresů, do hostinců a členům hospodářských spolků těchto okresů Kutná Hora a 

Uhlířské Janovice.“
366

 List se úpravou i obsahem velmi podobal „Hospodářskému 

věstníku“, měl osm stran textu a osm stran inzertní přílohy, text byl ve dvousloupcové 

úpravě a tematicky se týkal rolnické školy nebo se zabýval zejména poradenstvím 

v zemědělství. Pravidelně se v „Zemědělském věstníku“ vyskytovaly rubriky: 

Zemědělská poradna, Spolkové hlídky, Směs – různé zprávy, či Bursa – koupě a prodeje. 

List vycházel až do konce roku 1936. 
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Dalším listem okrajově spojeným s Kutnohorskem byl list „Československý soudce – 

Věstník organisovaných soudců Československé republiky“, jelikož od pátého čísla 

prvního ročníku jsou za majitele a vydavatele listu označeny soudcovské Jednoty 

v Hradci Králové, Chrudimi, Jičíně a Kutné Hoře.
 367

 Oznámení, že bude vydáván 

„čtrnáctideník obsahu nepolitického, věnovaný zájmům soudcovského stavu, jehož 

tiskařem bude Společná tiskárna v Pardubicích“ bylo zasláno 1. dubna 1919.
368

 Ve 

stejný den také vyšlo první číslo tohoto listu, kde soudcovské jednoty oznamují: 

„Poněvadž pak důležitým článkem v organisaci je tisk, který musí sloužiti výměně 

názorů a zprostředkovati styk mezi těmi, které osud zavál od jednoho konce 

Československé republiky ke druhému – rozhodli jsme se pro vydávání stavovského listu 

soudcovského.“
369

 Odpovědným redaktorem listu byl Dr. Jaromír Červený, rada 

zemského soudu v Pardubicích.
 370

 V říjnu 1919 se list změnil na měsíčník: Tato změna 

byla oznámena čtenářům v rubrice Redakce a administrace: „Z důvodu úspory při 

nákladech expedice budeme vycházeti vždy 1. v měsíci o 8 stranách. Své dopisovatele 

žádáme, aby do 20. tohoto měsíce nám svoje příspěvky zaslali. Reklamace jsou 

bezplatné a každý, kdo nedostává časopis správně, ať nám to oznámí.“
371

 Časopis byl 

malého formátu a v dvousloupcové úpravě přinášel zprávy ze schůzí a valných hromad 

soudcovských jednot, polemizoval nad novými zákony a reformami a nabádal čtenáře k 

přemýšlení o tom, jak je třeba zmodernizovat české soudnictví. Kritizuje také 

zpátečnickou byrokracii, kterou považuje za přežitek z dob monarchie: „S pozůstalostí 

po starém Rakousku a „široké vlasti“ převzala republika mnoho zřízení více méně 

řádných patřících do starého železa, zejména také militaristický aparát začínaje 

vysloužilými draze placenými, černožlutými jenerály, s přežilou jeho třídní justicí.“
372

 

Dalším tématem, kterým se list zabýval, byly například výše platů soudců, či reformy a 

zákony na ochranu nájemníků. Od 1. ledna 1920 se mění podtitul periodika na „Orgán 

Československých soudců“ a v tomto novoročním čísle redakce také oznamuje, že se 

„časopis v nejbližší době stane majetkem Svazu československých soudců a vycházeti 

bude ve zvětšeném rozsahu.“ V březnu 1920 nakonec vyšlo poslední číslo listu, i když v 
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Listárně redakce na závěr čísla stálo ještě oznámení, že „příští číslo vyjde ve zvětšeném 

formátu o 16 stranách. Členům svazu bude časopis zasílán zdarma. Pro nečleny bude 

stanoveno zvláštní předplatné. Podrobnější zprávy přineseme. Žádáme za vyrovnání 

nedoplatků a příspěvky do časopisu zasílány buďte dosavadní redakci.“
373

  

S Kutnou Horou může být částečně spojován i list „Katolické jeviště“, který nesl 

podtituly „Rádce katolických divadelních ochotníků“ a „V boj za čistotu divadla!“ List 

byl zprvu vydáván v Brtnici u Jihlavy a ve svém prvním a jediném čísle z roku 1937 

představuje svůj hlavní program, kterým bylo doporučovat hry vhodné k reprodukci na 

jevištích katolických divadel. „Divadlo se stalo namnoze nepřítelem mravnosti a 

zároveň - což spolu souvisí – nepřítelem náboženství, konkrétněji řečeno nepřítelem 

katolictví. K boji proti všemu katolickému, proti vznešeným ideálům svaté víry se 

propůjčilo množství dramatických spisovatelů, nakladatelů, a co je nejbolestnější, velké 

množství scén naší vlasti. Povinností uvědomělého katolíka jest čelit zhoubnému vlivu 

špatného divadla. Ale nestačí negativní odpor – musíme se chopit práce činné. V zásadě 

hesla Brynychova jest nutná činnost „proti divadlu – divadlo“.“
374

 První číslo pak 

obsahuje nejen několik článků, které se týkaly víry, katolické církve a jejich spojení 

s divadlem, ale zejména také zhruba třicetistránkový seznam schválených her. V roce 

1938 vyšlo „Katolické jeviště“ čtyřikrát a v posledním prosincovém čísle se redakce 

listu přesunula do Kutné Hory. V tomto čísle je možné si přečíst také oznámení, že se 

z listu stane měsíčník s předplatným 15 Kč. Tyto plány se však již nejspíš nepodařilo 

uskutečnit a prosincové číslo z roku 1938 se stává i číslem posledním.  

Co se týče jiných náboženských periodik, ani v období od roku 1918 do roku 1945 

neevidujeme na Kutnohorsku žádný skutečný periodický list.
375

 Dochovalo se alespoň 

několik záznamů o vydávání věstníků, které však nebyly klasifikovány jako periodické, 

protože vycházely nepravidelně jednou za čtvrt roku. Šlo zejména o „Věstník 
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náboženské obce církve československé v Uhlířských Janovicích“, který měl být 

vydáván od května 1934 a jehož odpovědným redaktorem měl být farář Ludvík Lát. 

Tento věstník měl 4 strany a vypadal jako běžný periodický list. Jeho obsah byl hlavně 

organizačního rázu, zahrnoval pozvání k valné hromadě sboru, informace o jeho 

pěveckých a mládežnických sdruženích, či pokyny k příspěvkům na církev. Tištěn byl J. 

Hrádkem v Uhlířských Janovicích.
376

 Dalším měl být „Farní věstník Ratajský“ 

vydávaný farním úřadem v Ratajích nad Sázavou od roku 1938. Mělo se jednat o 

časopis, který by vycházel nejméně čtvrtletně a měl obsahovat „články historické, 

nábožensko mravní a místní zprávy“. Odpovědným redaktorem a administrátorem se 

měl stát Josef Tůma. Žádný exemplář tohoto věstníku však nebyl nalezen.
377

 Konečně 

20. listopadu 1944 žádala tiskárna Josefa Hrádka v Uhlířských Janovicích o povolení 

dvoustránkového tisku v nákladu 800 kusů, který se měl jmenovat „Zprávy z farní osady 

Uhlířskojanovické“. Tisk nebyl povolen.
378

 

Drobným beletristickým listem byly „Učitelské vzpomínky“, které vyšly bez 

přesnějšího určení data v roce 1934: „Dovolujeme si Vám předložiti první sešit časopisu 

„Učitelské vzpomínky“. Rozesíláme jej pouze na osobní přátele a známé členů 

redakčního kruhu, pětkráte do roka. Časopis náš jest nepolitický a bude uveřejňovati 

články a kreslené či malované obrázky pánů učitelů všech kategorií, mezi nimi i našich 

známých spisovatelů a umělců, kteří přislíbili svoji účast. Těšíme se, že i Vy rozšíříte 

redakční kruh a pošlete nám nějaký kratší příspěvek ze školního nebo i mimoškolního 

života.“
379

 Časopis obsahoval zejména různá vzpomínková vyprávění doprovázená 

ilustracemi. Ve státním okresním archivu v Kutné Hoře se dochovala pouze dvě čísla 

tohoto listu z roku 1934, zda časopis vycházel déle, není známo.  

Svůj list vydávali na Kutnohorsku také dobrovolní hasiči. List se jmenoval „Zprávy 

hasičských žup Kutnohorské, Dolnokralovické a Ledečské n./Sáz.“, vycházel jednou 

měsíčně, jeho odpovědným redaktorem byl soukromník František Šimůnek (narozený 

v roce 1866 v Kutné Hoře) a na postu redaktora pracovního se vystřídali petrovický 
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učitel Alois Pelikán (dle oznámení z roku 1932) a knihař z Kaňku Bohumil Minařík (dle 

oznámení z roku 1933). Vydávání periodika bylo nejspíše zastaveno v roce 1934.
 380

 

Bohužel, jak dlouho list přesně vycházel, nebo jakou měl podobu, nelze určit, jelikož 

list se nedochoval, ani jej neuvádí žádná známá bibliografie. Můžeme se tedy spoléhat 

pouze na archivní záznamy.
381

 

Během samotné druhé světové války došlo také k více méně úspěšnému pokusu
382

 o 

vydávání vlastního periodika Jednotou učitelů malířů v Uhlířských Janovicích. První 

číslo jejich časopisu „Paleta“ s podtitulem Revue pro výtvarnou práci mělo vyjít 

počátkem druhé světové války v září 1939. Z oznámení z počátku listopadu 1939 o 

vydávání periodika a jeho předkládání k cenzuře je však patrné, že list měl již s prvním 

vydáním problémy: „Jednota učitelů malířů předkládá k cenzuře přiložený a úplný tisk 

časopisu pro výtvarnou práci s názvem PALETA. Časopis vydává výše jmenovaná 

jednota jako prvé číslo, které z technických příčin se zdrželo. Podepsaný jednatel JUM 

dovoluje si upozorniti, že je to časopis naprosto nepolitický a specielně odborný; tudíž 

nezávadný. Prosíme o rychlé vyřízení, aby se zdržení více ještě nezvětšovalo.“
383

 Toto 

oznámení doplňuje jednatel jednoty Václav Vyhnánek o několik dní později ještě o údaj 

zamýšlené periodicity listu: „Paleta – revue pro výtvarnou práci, kterou vydává Jednota 

učitelů malířů má vycházet ob měsíc – ale za dnešní doby as nepravidelně – na obálce 

je uvnitř uvedeno vycházení ob měsíc. Doufám, že budete toto považovat za doplněk 

k předložení a vyřídíte nám, aby tiskárna nečekala.“
384

 „Paleta“ měla sloužit jednak 

jako organizační pojítko mezi členy jednoty a dále měla být čtivem pro každého, kdo se 

zajímá o výtvarné umění. Jejím hlavním cílem bylo „seznamovati čtenáře s řemeslnou 

stránkou výtvarné práce, jejíž dokonalá zralost umožňuje jednak chápání uměleckého 

                                                 
380

 V roce 1939, kdy se Státní zastupitelství v Kutné Hoře na časopis dotazovalo a kdy mu bylo sděleno, 

že list už pět let nevychází. 

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign. II/18a, inv. č. 1147, 

kart. č. 471, list 144. 

381
 SOkA Kutná Hora, fond OÚ – Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. 

č. 164, listy 18 – 20. 

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign. II/18a, inv. č. 1147, 

kart. č. 471, list 144. 
382

 Celkově vycházel list nepravidelně po dobu jednoho roku, kdy vyšlo jedno číslo jednoduché a dvě 

dvojčísla. 

383
 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 -1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, 

kart. č. 471, list 105. 

384
 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 -1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, 

kart. č. 471, list 107. 
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díla, jeho obtíží a komplikací a za druhé bez ní není úspěšná práce možná ani u 

talentovaného umělce.“
385

 Časopis svému programu dostál, kromě organizačních zpráv 

otiskoval zejména statě a studie výtvarných uměleckých děl a také jejich obrazové 

ukázky. Po prvním čísle byla redakce zřejmě spokojena s odezvou svého čtenářstva: 

„Prvou radostnou zprávou je zjištění, že časopis je rozebrán v celém svém nákladu, 

který nebyl sice velký a přec překročil počet členstva o 100 %.“
386

 Reakce redakce 

v dalších číslech jsou již méně spokojené: „S velikými technickými obtížemi a nemalým 

zdržením v organizování práce, opatřování a zajišťování včasných příspěvků, vhodných 

výtvarného časopisu, dochází tentokráte k závěrečným číslům prvého ročníku. Radostná 

práce není – propadají-li se její výsledky bez odezvy čtenářstva – jen členstvo rezonující 

dodá chuti do dalších úkolů. Dosavadní cesta Palety, kterou vešla v život, není 

dostačující pro časopis, který hledá a chce nalézti a navázati trvalé spojení s velkou 

řadou spolupracovníků.“
387

 Časopis vycházel až do srpna 1940 a Jednota učitelů malířů 

zřejmě plánovala vydávat časopis i na podzim roku 1940. Nicméně nepříznivá situace a 

nedostatek finančních prostředků listu nedovolily vycházet dále: „V závěru prvého 

ročníku oznamujeme odběratelům, kteří zaplatili předplatné nebo doplatné
388

, že jim 

bude časopis v ročníku 1941 dále zasílán. Nový ročník bude vycházeti kol 15. října 

1940. V měsíci září bude provedena propagace inzercí a teprve, zvětší-li se počet 

přihlášených odběratelů aspoň na 400, bude rozhodnuto o ceně formátu i počtu stran 

apod. Na všechny dotazy zasílejte zpětná porta. Jinak nečekejte odpověď. Redakce nemá 

položku pro krytí této režie. Někteří již zaslali při předplatném větší obnos, z kterého 

jsou uhražovány výlohy při event. dotazech. Celá řada odběratelů nevyrovnala dosud 

předplatné ani doplatné. Učiňte tak obratem, jak obdržíte Paletu. Těšíme se, že najdete 

12.50 K a obratem zašlete. Musíme uhradit účty tiskárně, honoráře, porta, balné, štočky 

a podobná vydání, která při každém čísle jsou znovu a znovu.“
389

 

                                                 
385

 Proč PALETA?. Paleta. 1939, 1(1), 1. 

386
 Zprávy organizační. Paleta, 1940, 1(2-3), 38. 

387
 Časopis JUM. Paleta, 1940, 1(4-5), 43. 

388
 Předplatné činilo 10 K a doplatné 12.50 K.  

389
 Zprávy organisační. Paleta, 1940, 1(4-5), 62-63. 
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3.3 Posázavský kraj (dříve Kutnohorské listy, později 
Kutnohorský kraj) v období 1918 – 1939 

První číslo „Posázavského kraje“ po první světové válce vyšlo 18. ledna 1919. 

V úvodním článku „Našim stoupencům“ nechybí krátké ohlédnutí se a připomenutí 

zániku listu během války, podstatná část článku má však spíše agitační vyznění, jelikož 

nabádá stávající národní socialisty k nové a pilné činnosti: „Předkládáme Vám dnes, po 

dlouhé době znovu první číslo našeho listu. Když rozeslali jsme Vám ve válce číslo 

poslední, tu zavřely se pak dveře naší redakce na dlouhou dobu, neboť bratr redaktor 

Frabša musil za druhými bratry k vojsku. Jak smutná nálada obestírala tehdáž srdce 

všech těch, kdož ještě zůstali doma. […] Naše řady zřídly. Schází nám řada našich 

dobrých pracovníků a my společně všichni musíme práci jejich nahraditi. Je nutno, 

abyste přivedli také náhradu za ně v nových členech organisace.[…] …máme 

samostatný český stát. Teď už zbývá nám jen, abychom se dopracovali k té druhé 

polovině našeho ideálu – ku státu socialistickému. Nechceme jít ku splnění našeho 

ideálu cestou násilí, nýbrž cestou vývoje; naší pilnou prací chceme si jej vydobýti. Proto 

vážení bratři a milé sestry, opět nutno vrhnouti se na práci organizační.“
 390

 

Prvním zodpovědným redaktorem listu po první světové válce byl Jan Frabša
391

, 

který byl mladším bratrem F. S. Frabši. Oba bratři Frabšovi se dle zpráv „Posázavského 

kraje“ aktivně účastnili politického života na Kutnohorsku.
392

 Literární počiny a básně 

                                                 
390

 Bez nadpisu. Posázavský kraj. 1919, 18. ledna 1919(1), 1. 

391
 Jan (Bohuslav) Frabša (mladší bratr F. S. Frabši) se narodil 23. května 1890 v Unhošti. Jeho otec 

František byl měšťan, mistr pekařský po svém otci, matkou Anežka Lintimerová.  

Kniha narození, Unhošť. In: Státní oblastní archiv v Praze [online]. Praha: Knop Consulting, 2014 [cit. 

2016-02-26]. Dostupné z: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13299/496#. 

Po první světové válce byl do února 1921 zodpovědným redaktorem „Posázavského kraje“. Poté pracoval 

také jako sestavovatel spisových značek pro Ministerstvo školství a národní osvěty. Zemřel nejspíše 

v roce 1946.  

Frabša, Jan, 1890-1946. In: Národní filmový archiv [online]. Praha: NFA, Laboratory, 2016 [cit. 2016-02-

26]. Dostupné z: http://arl.nfa.cz/arl-nfa/en/detail-nfa_un_auth-0116275-Frabsa-Jan-18901946/?qt=mg. 

392
 Například 31. května 1919 podává „Posázavský kraj“ zprávu o táboru lidu, na kterém promluvil i F. S. 

Frabša: „[Tábor] navštíven byl několika tisíci lidu městského i venkovského, který častým potleskem 

projevoval souhlas s řečníkem, ať již mluvil o záležitostech politických, hospodářských a finančních nebo 

tepal místní zlořády radniční. Všichni bez rozdílu stran, rozcházeli se s uspokojením, že jednou byl tu dán 

pravý výraz nespokojenosti s tou zdejší zkrachovanou macháčkovštinou!“  

Tábor lidu. Posázavský kraj. 1919, 31. května 1919(19), 3. 

12. dubna 1919 zase přináší zprávu z veřejné schůze strany národně socialistické z Malešova: „Naše 

strana konala zde v neděli 6. t. m. o 2 hod. odp. veřejnou schůzi, na kteréž promluvil o politické situaci a 

hospodářských poměrech malého lidu br. Jan Frabša. Řeč jeho provázena byla častým souhlasem, zvláště 

pak v těch místech, kde dotkl se kapitalistické politiky agrární a státoprávně demokratické.“ 
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F. S. Frabši, či alespoň reklama na ně, se v listu také objevovaly poměrně často. Jan 

Frabša přestal být redaktorem „Posázavského kraje“ 4. února 1921, kdy jej na této 

pozici vystřídal Josef Pekárek. Josef Pekárek před válkou působil jako zodpovědný 

redaktor časopisu „Školský obzor“ a též faktor Švarcovy knihtiskárny,
393

 ve které byl 

zaměstnán i po válce.
394

 Zodpovědným redaktorem „Posázavského kraje“ byl až do své 

smrti v březnu 1929.
395

 Na postu zodpovědného redaktora se pak během krátkého času 

prostřídaly tři osoby: Mil. Petrásek, Stanislav Pavelka a Ferdinand Balabán. Konečně 

11. dubna 1930 se zodpovědným redaktorem stává Antonín Fikar
396

, který se pak na 

této pozici střídá s Vladimírem Maternou
397

 (a ke konci vycházení periodika
398

 také 

s Františkem Snížkem
399

) až do zastavení periodika v roce 1938. 

                                                                                                                                               
Z Malešova. Posázavský kraj. 1919, 12. dubna 1919(13), 3. 

393
 NA Chodovec, fond PM, karton 3725, inv. č. 12108 (8/4/10/110). 

394
,Komunistická „Volnost“. Posázavský kraj. 1925, 5. května 1925(19), 4. 

395
 „Opět odešel nám jeden z těch starých, dobrých průkopníků strany národně-socialistické v Kutné 

Hoře. Od jejího založení stál br. Pekárek v jejích řadách… […] Již před třiceti lety vidíme jej jako 

čelného funkcionáře v „Řemeslnické jednotě“, ve které 30 roků svědomitě a přesně zastával místo 

pokladníka. Vidíme jej jako předsedu hromady pomocnické, vidíme jej jako pokladníka nem. pokladny 

stavebních a výtvarných řemesel v Kutné Hoře, vidíme jej v jednotě „Barák“, v „Řemeslnické besedě“, v 

„Typografické besedě“ a vidíme jej v prvých řadách veřejného i politického života. Stává se redaktorem 

časopisu „Posázavský kraj“, který s opravdovou péčí řídí. Jest členem obecní komise chudinské. Známe 

jej jako starostlivého otce, dobrého manžela. …“  

Za br. Pekárkem. Posázavský kraj. 1929, 8.března 1929(10), 1. 

396
 Antonín Fikar se narodil 19. března 1890 v Podmoklanech v okrese Chotěboř. Byl tajemníkem VI. 

pražské Župy čsl. strany národně socialistické. Bydlel v Kutné hoře, ulice Hlouška 427, byl ženatý a bez 

náboženského vyznání.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 -1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, 

kart. č. 471, list 52 – 56. 

397
 Vladimír Materna se narodil 22. července 1912 v Kostelci nad Orlicí. Byl ženatý a kolem roku 1938 

pracoval také jako výpomocný městský úředník.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 -1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, listy 46, 57-58. 

Ve třicátých letech byl úředníkem městské veřejné knihovny, v únoru 1939 byl jmenován okrskovým 

knihovním dozorcem pro knihovny v obcích Sedlec, Církvice, Svatý Jakub, Třebešice, Neškaredice, 

Pucheř, Perštějnec, Poliany, Bylany, Přítoky a Hořany. V červnu 1943 byly zrušeny funkce okresních 

knihovních referentů a vyvstala otázka, kdo jejich úkol převezme. V Kutné Hoře byl požádán právě 

Vladimír Materna, aby se správy ujal. K oficiální žádosti byl připojen i osobní lístek: „Vážený pane 

kolego, v zájmu našich českých knihoven Vás prosím, abyste pověření laskavě přijal a neodmítal je. Jde o 

zachování důležité věci v zapracovaných rukou. Průtahy by vznikly zbytečné starosti. Organizace nového 

knihovního dozoru je v ministerstvu připravována. Opakuji, že je důležité, aby dozor zůstal v rukou 

kolegů, kteří chápají poslání české knihy na venkově a vyznají se v organizaci.“ Během druhé světové 

války se nejspíše odmítl stát členem Veřejné osvětové služby. Dále se stále věnoval i novinářské činnosti. 

Kromě „Kutnohorského kraje“ (dříve „Posázavského kraje“) psal také do následujících periodik: 

„Středočeského slova“, „Národní politiky“, „Prokůpkova kraje“, „A-Zet“ a „Krásného města“. Své články 

si schovával a vlepoval s komentáři do knihy, kterou je možno vidět ve Státním okresním archivu Kutná 

Hora v jeho osobním fondu. Po druhé světové válce se zajímal o možnost ujmout se práce v pohraničí. Od 
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Další osobou, která je neodmyslitelně spojená s organizací „Posázavského kraje“ byl 

Josef Zajíc, obchodník, majitel knihařství a papírnictví, který měl od roku 1911 na 

starosti celou expedici a administraci listu a byl také jakýmsi „finančním ministrem“ 

strany národně socialistické na Kutnohorsku. V „Posázavském kraji“ se přirozeně často 

objevovala inzerce na jeho knihařství. Administraci listu obstarával až do roku 1934. 

Josef Zajíc, byl pravděpodobně velmi svéráznou osobou, které si však jeho 

spolupracovníci velmi vážili: „Br. Zajíc bude míti v tyto dny potěšení spatřiti 

Abrahama. Myslíme, že by mu působilo více radosti a potěšení, kdybychom měli 

příležitost blahopřát mu tak ke třicítce, ale bratře Zajíci, přes svoji čilost, přes svoji 

energii, přes svoji vytrvalost a přes své věčně mladé srdce nezabráníš tomu, aby některý 

den tohoto týdne dolehl na tvoje mužná bedra již šestý kříž. […] Br. Zajíc jest finančním 

ministrem stany, a to velice dobrým, neboť z nikoho na světě nejde tak těžko vymámiti 

několik krejcarů, i kdyby to bylo na věc sebelepší, jako z něho. […] Patří k těm několika 

málo bratřím, kteří za svoji práci a obětavost ničeho nežádají a také nečekají. Proto tím 

větší náš dík, bratře Zajíci. U br. Zajíce sbíhají se všechny organizační nitky, u br. 

Zajíce došlo k mnohým velmi důležitým rozhodnutím organizačním. Někdy sice bývá br. 

Zajíc také mrzutý, o tom by mohl celé kroniky vypravovati br. vykonavatel (zvláště o 

účincích jeho mrzutosti), ale nedivme se, vždyť na něm někdy spočívá všechno.“
400

 

Jednotlivá čísla „Posázavského kraje“ si bylo možné po válce koupit za 20 haléřů a 

předplatné na rok stálo 12 korun. Do roku 1921 však postupně docházelo ke zdražování 

listu, na což „Posázavský kraj“ obvykle své předplatitele a inzerenty upozornil: „Našim 

čtenářům a inzerentům! Následkem značného zdražení tisku jsme nuceni zdražiti číslo 

na 30 haléřů a insertné o 25 %. Obnáší tedy předplatné na celý rok 15 K 60 h, na půl 

                                                                                                                                               
roku 1945 do roku 1973 byl ředitelem knihovny ve Vysokém Mýtě. Zemřel po dlouhé nemoci 6. července 

2009.  

SOkA Kutná Hora, osobní fond Vladimír Materna, 1933 – 1947. 

Historie. In: Městská knihovna ve Vysokém Mýtě [online]. Vysoké Mýto: knihovna.vmyto.cz., 2015 [cit. 

2016-02-26]. Dostupné z: http://knihovna-vm.cz/index.php/historie. 

398
 V té době již list vycházel pod názvem „Kutnohorský kraj“. 

399
 František Snížek se narodil 26. srpna 1876 v Červených Janovicích. V roce 1936 bydlel v Kutné 

Hoře, Hlouška 406.  

SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 -1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, listy 48 – 49. 

400
 Abrahamoviny Posázavský kraj. 1929, 22. února 1929(8), 2. 
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roku 7 K 80 h a na čtvrt roku 3 K 90 h.“
401

 Takto postupně cena za jednotlivý výtisk 

vystoupala v roce 1921 až na 50 haléřů a cena za předplatné na 26 korun na celý rok a 

na této částce se již ustálila. 

Po obsahové stránce navázal „Posázavský kraj“ na své předválečné působení. List 

vycházel v třísloupcové úpravě a přinášel zprávy o činnosti strany národně sociální na 

Kutnohorsku. Rozsah listu byly zprvu 4 strany. Na prvních stránkách se objevovaly 

obecnější zprávy z celé republiky a postupně se přecházelo k článkům s regionálními 

tématy. Sloužil také jako organizační věstník, jelikož se v něm objevovaly informace o 

schůzích a přednáškách. Jako informační orgán Kutnohorska komentoval místní 

události, pozoroval činnost spolků i zastupitelstva. Nepravidelně se zde vyskytovaly 

rubriky jako Živnostenská hlídka, Zemědělská hlídka, Sportovní hlídka, Hlídky 

odborových organizací a podobně. Pravidelnou součástí listu se stal tzv. Feuilleton, což 

byla opět beletrická rubrika, ve které se mohlo vyskytnout téměř vše od líčení a 

milostných příběhů, přes básně až po cestopisné či historické články. Autory 

Feuilletonů byli několikrát i F. S. Frabša, či spisovatelka Maryša B. Šárecká.  

Zejména v prvních poválečných letech si „Posázavský kraj“ držel svůj dřívější tón. 

Nebyl příliš nakloněn církvi
402

, v jeho textech lze objevit stopy nacionalismu a vedl 

polemiky, pře a hádky s konkurenčními periodiky. Nacionalismus je cítit zejména 

v článcích, ve kterých se vyrovnává s rozpadem Rakouska-Uherska. Kritizuje 

dosazování rakouských úředníku do české správy
403

 a hájí svůj negativní postoj vůči 

židům
404

. Z periodik jeho typickým konkurentem zůstávají alespoň zpočátku stále 

„Podvysocké listy“
405

, dále také „Kutnohorské listy“, či kolínský „Hlas demokracie“.   

                                                 
401

 Našim čtenářům a inserentům! Posázavský kraj. 1919, 18. dubna 1919(14), 3. 

402
 Například hned v prvním čísle byl zveřejněn článek učitele Hakla, který po volá po úplné odluce školy 

od církve: „Zásadní požadavek všech pokrokových občanů pro svobodnou školu musí záležeti v naprosté 

odluce církve od školy. Dosud platné zákony školské dokazují, že škola byla vlastně náboženskou, a že 

klerikální kruhy dovedly zákonů těch využitkovati dokonale pro své cíle, jest jisto.“  

HAKL, K. Církev a škola. Posázavský kraj. 1919, 18. ledna 1919(1), 2. 

403
 Viz např. článek „Co jsme dostali z vídeňské kabinetní kanceláře?“: „Nemáme našich kvalifikovaných 

dobrých lidí po ruce? Tážeme se: k jaké národnosti klaněl se Johann Schnabl, když byl přeložen z Prahy 

do Vídně? Zda byl ve Vídni dobrým Čechem?“  

Co jsme dostali z vídeňské kabinetní kanceláře?. Posázavský kraj. 1919, 25. ledna 1919(2), 3. 

404
 Např. 12. července 1919 reaguje „Posázavský kraj“ na nařčení „Podvysockých listů“, že se u nich 

„zahnizďuje antisemitismus“. „Posázavský kraj“ se brání: „Lidé u nás nehledí dnes již na vyznání víry, 

neboť to je soukromou věcí každého jedince. Ale přihlíží se více ke skutkům, jichž dopouštěla se část 
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Často také přinášel finanční a hospodářské zprávy. Hodnotil hospodaření města a 

sledoval pohyby cen. Po první světové válce nebyla totiž ekonomická situace Kutné 

Hory příliš příznivá, neboť ceny zboží v Kutné Hoře byly extrémně vysoké i 

v porovnání se zbytkem republiky. „Posázavský kraj“ to kladl za vinu občanům, kteří 

jsou ochotni za takto vysoké ceny v Hoře nakupovat: „Podobný zjev lze pozorovati na 

trzích, kde se lidé přímo rvou o přinesenou husu nebo drůbež, ačkoli ceny za tuto jsou 

mnohdy i o 50 % vyšší než v blízké Čáslavi. Tito jednotlivci skupují vše za každou cenu, 

jsou největšímu škůdci velké většiny poctivého občanstva, které nemůže peníze přímo 

vyhazovat. Přicestovavší sem lidé z jiných měst potvrzují, že není druhého města 

v Čechách, kde by ceny všech životních potřeb byly tak vysoké jako v Kutné Hoře.“
406

  

Z počátku svého poválečného vydávání prostřídal „Posázavský kraj“ několik 

tiskáren. Byla to tiskárna Graf & Stricker v Žižkově a následně pražský Josef Loh. 

S příchodem Josefa Pekárka na pozici zodpovědného redaktora v dubnu 1921, se také 

přemístil tisk na Kutné Hory do knihtiskárny Adolfa Švarce (a posléze jeho nástupce 

Antonína Nováka). Zde byl list tištěn (kromě roku 1932) až do svého zániku v roce 

1938. V roce 1932 přichází pokus o celkovou proměnu periodika. List tak zřejmě 

reagoval na krizová třicátá léta a na značné rozšíření denního tisku, které 

znevýhodňovalo pozici listů krajinských. Vedení „Posázavského kraje“ uvažovalo o 

podstatě a důvodu vydávání listu a úvodní článek „Být, či nebýt?“ z prvního čísla roku 

1932 je jakousi obhajobou vydávání „Posázavského kraje“ a předsevzetím do 

                                                                                                                                               
občanstva za války. Že mnozí pak, kteří chovali se za války vůči našemu českému občanstvu nepřátelsky, 

patří do řad lidí, které „Podvysocké listy“ dnes hájí, není vinou českého občanstva. Pak také není možno 

čekati od malého českého lidu, aby na špatné skutky tak rychle zapomínal.“  

Podvysocké listy. Posázavský kraj. 1919, 12. července 1919(25), 3 

405
 Následující úryvek je typickým příkladem, na kterém lze doložit vztah „Posázavského kraje“ k 

„Podvysockým listům“: „Orgán známého Váši Velínského, „Podvysocké listy“, v poslední době velmi 

často otírá se o naši stranu a její předáky, staraje se též i o její hospodářství. Tak také poslední číslo 

článkem „Nár. soc. hospodářství“ zle útočí na naše konsumy, na sestru Zemínovou atd. Pisatel tohoto 

článku operuje tu s ciframi, které opsal z různých keťasských listů, jimž konsumy jsou solí v očích a 

prorokuje brzké jejich zaniknutí. […] Připomínáme [však] p. pisateli, aby se raději staral o hospodářství 

svého plátku, neboť za krátko, až tiskárna odepře tisknouti, nechtíc déle čekati, mohl by i se svým 

zaměstnavatelem Vénou Velinským hledati záchranu u těch, kterým dnes nemůže přijít na jméno. […] Od 

[Podyvsockých listů] mohli bychom se snad nejvýše naučit politickému komediantství, protože byly kdysi 

vášnivým obhájci mladočechů, později národních demokratů, pak byly listem bezbarvým a dnes jsou 

skrytými zastánci samostatné živnostenské strany, která z velké části byla a je nepřítelem našeho národa. 

Tedy jako takový list, jako jsou „Podvys. listy“, nemůže se rozhodně počítati mezi slušné krajinské listy a 

tak povídání „Podv. listů“ zůstane nám úplně lhostejno. Náš postup tím nezarazí.“ 

Povídání „Podvysockých listů“. Posázavský kraj. 1920, 25. září 1920(39), 2. 

406
 Drahotní poměry v Kutné Hoře. Posázavský kraj. 1919, 26. července 1919(27), 1. 
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budoucna: „Úkol krajinského tisku nebyl skončen a nebude skončen ani tenkrát, kdyby 

rozsah denního tisku se i několikrát zvětšil. Krajinský tisk má své speciální úkoly, jež 

nikdy nemohou být dobře zastávány tiskem denním. […]“  Dle redakce musí být 

„Pozázavský kraj“ agitátorem. Nemůže pouze informovat, ale musí v něm být místo pro 

propagaci zásad hnutí. Zprávy musí být zároveň zajímavé, list musí být schopen 

nabídnout něco, co upoutá pozornost „Dnešní číslo, které čtenářům předkládáme, 

splňuje zatím jen částečně naše předsevzetí. Čísla další slibujeme dělat ještě lépe, neboť 

chceme svému listu věnovat péči co největší. Je naší snahou, aby se náš list stal vzorem 

krajinským listů v celé republice Československé.“ 
407

  

„Posázavský kraj“ od tohoto čísla zvětšil formát a přešel na čtyřsloupcovou úpravu. 

Tisk celého čísla se přenesl do pražského Melantricha, pouze místní příloha 

Kutnohorsko s místní inzercí byla dále tištěna u Antonína Nováka, nástupce Adolfa 

Švarce. Toto příloha byla vložena doprostřed periodika, které mělo obvykle osm stran. 

„Posázavský kraj“ se změnil také svou grafickou podobou. Nadpisy, které dříve bývaly 

v rámečcích, někdy dozdobené květinovými, či geometrickými vzory, byly nyní 

napsané větším fontem tučně a od ostatního textu byly oddělené pouze výraznými 

mezerami. Co se obsahové stránky týče, kromě nové přílohy Kutnohorsko, připomínaly 

rubriky původní strukturu, avšak zajímaly se více o celkové dění ve straně v celé 

republice. Na konci listu také přibyla jména osob patřících do redakčního kruhu.
408

 

Tato podoba se však „Posázvaskému kraje“ příliš neosvědčila, a tudíž mu vydržela 

jediný rok. Od roku 1933 se tisk zcela navrací do Kutné Hory a list se vrací 

k původnímu formátu. Změnu oznamuje také v posledním čísle roku 1932: „K vydávání 

listu tímto způsobem přikročili jsme počátkem letošního roku, vedení snahou obsahově 

zhodnotiti svůj časopis. Leč zkušenosti jednoho roku, během něhož jsme trpěli nouzí o 

místo pro zprávy místní a inzerci, nutí nás vrátit se k dřívějšímu způsobu tisku.“
409

 

K další deklaraci změny směřování listu dochází počátkem roku 1935, kdy se 

odpovědným redaktorem poprvé stává Vladimír Materna. Redakce tentokrát deklaruje, 

                                                 
407

 Být, či nebýt? Posázavský kraj. 1932, 5. ledna 1932(1), 1. 

408
 Těmi byly: Josef Fukar, Otakar Hofta, Milena Hrdličková, Ing. František Jindra, Dr. Karel Kácl, Dr. 

Otakar Klapka, František Klátil, Antonín Mádl, Oktáv Mikan, Jan Mistr, Jar. Motyčka, Antonín 

Netolický, K. Slavíček, Boh. Šantrůček, posl. A. Tučný, Otakar Wünsch. 

409
 Čtenářům a inzerentům „Posázavského kraje“. Posázavský kraj. 1932, 30. prosince 1932(50), 3. 
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že list vstupuje do nového období a že „si bude všímat, co se děje ve městě a okolí, 

informovati své čtenáře o životě veřejném po stránce hospodářské, kulturní, sociální a 

sportovní. Prosíme naše čtenáře, aby nám zasílali svá přání a stížnnosti, kterým pokud 

možno vyhovíme, aby každý čtenář byl s naším časopisem spokojen.“
410

 A skutečně, po 

obsahové stránce se list snažil své čtenáře spíše informovat a méně se uplaťnovala jeho 

funce agitační. Na titulní straně nově přibyl sloupek Události týdne, ve kterém bylo 

drobnějším písmem struně shrnuto nejdůležitější dění v kraji.  

Konfiskace se „Posázavskému kraji“ nevyhly ani v období první republiky. Nebylo 

jich však již tolik a hlavní důvody k zabavení článku byly následující: urážka na cti, 

nepravdivá zpráva, která poškozuje bezpečnost státu nebo může znepokojit 

obyvatelstvo, vyzrazení důvěrného jednání sboru, komise a podobně, či vyvozování 

závěrů o trestním přelíčení, které dosud trvá. Jedna z prvních konfiskací byla provedena 

23. června 1922. „Posázavský kraj“ totiž otiskl v „Brněnské rovnosti“ již dříve 

zabavený článek, který byl namířený proti republice.
411

 „Posázavský kraj“ však otiskl 

tento článek s následujícím komentářem: „Jest možno aby onen politický úředník, který 

propustil tuto velezrádnou zprávu nebyl jako státní zločinec pohnán k zodpovědnosti a 

okamžitě zbaven místa?“ Podobným způsobem nejspíše otisklo článek také „Sociálně 

                                                 
410

 Našim čtenářům. Posázavský kraj. 1935, 11. ledna 1935(2), 1. 

411
 Dle § 65 a) a § 8 tr. z., a dále § 24 tiskového zákona. 

§24 zákona 3/1863: „Kdo by spis tištěný proti zápovědi nálezem soudcovským vyřknuté a náležitě 

vyhlášené dále rozšiřoval, nebo kdo by vědomě spis zabavený rozšiřoval dále, nebo obsah jeho tiskem v 

obecnost uváděl, dopustí se přečinu a potrestán bude pokutou 50 až i 500 zl., byl-li by pak odsouzen 

podruhé, potrestán bude mimo to vězením jednoho týdne až i jednoho měsíce.“  

Tiskový zákon 3/1863. In: Dějiny médií [online]. Praha: Webnode, 2008 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: 

http://www.koncelik.eu/tiskovy-zakon-3-1863/. 

§ 65 a) trestního zákoníku 117/1852: „Zločinu rušení veřejného pokoje dopustí se ten, kdož hledí 

veřejně nebo před více lidmi, nebo v dílech tiskových, rozšiřovaných spisech nebo vyobrazeních a) 

popuditi k opovrhování osobou Císařovou, jednotným státním svazkem císařství, formou vlády nebo 

správou státní, nebo hledí popuditi k nenávisti k nim.“  

§ 65 a) trestního zákoníku 117/1852. In: SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka zákonů 

1848-1918 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 509 [cit. 2016-07-28]. ISBN 978-80-210-

5093-8. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html. 

§ 8 trestního zákoníku 117/1852: „Ke zločinu není zapotřebí, aby čin skutečně byl vykonán. Již samo 

početí zlého skutku jest zločin, jak mile zlomyslník vzal předse čin nějaký, kterýž ke skutečnému vykonání 

vede; zločin ale jen pro nemohoucnost, pro překážku odjinud v to přišlou anebo náhodou nebyl dokonán. 

A protož má ve všech případech, kde zákon zvláštních výjimek nenařizuje, ustanovení všeliké, v příčině 

zločinu nějakého vůbec dané, vztahovati se i na zločin nedokonaný, a zlý skutek nedokonaný trestati se 

má, užijíc § 47., lit. A), týmž trestem, kterýž uložen jest na zločin dokonaný.“  

§ 8 trestního zákoníku 117/1852. In: SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka zákonů 1848-

1918 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 498 [cit. 2016-07-28]. ISBN 978-80-210-5093-8. 

Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html. 
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demokratické Podvysocko“. S redaktory obou listů, s Josefem Pekárkem a Václevem 

Šmejkalem bylo zahájeno přípravné vyšetřování. Jelikož se však autoři hájili, že otiskli 

pouze článek z listů jako „České slovo“, či „Národní politika“, kde postižené místo 

cenzurou prošlo a jelikož prý nevěděli o zabavení „Brněnské rovnosti“, bylo trestní 

stíhání proti oběma redaktorům zastaveno. Zabavená část se nesla v tomto duchu: 

„K čemu tě mám přirovnat, ty směšná, hnusná republiko Masarykova? Ty doupě lupičů, 

ty podvodem vybudovaná a udržovaná nestvůro! Ty vřede na těle Evropy! […]“
412

  

Kvůli vyvozování závěrů o trestním přelíčení, které dosud trvá, byl 5. dubna 1929 

zabaven článek „Kutnohorský zločin v rozboru klidného soudního vyšetřování“ dle čl. 

VIII. zákona ze dne 17. 12. 1862 č. 8 ř. z. z roku 1863.
413

 Závadnou byla shledána 

vyznačená část: „ Od propuštění všech pěti podezřelých v kutnohorské travičské aféře, 

tří jeptišek a dvou zřízenců, proti nimž bylo trestní řízení zastaveno dle § 112 tr. z. s tím 

, že jim nepřísluší náhrada za vyšetřovací vazbu podle známé formule, že podezření 

není vyvráceno, ocitla se celá záležitost v rukou vyšetřujícího soudce dra Krejčího, 

jenž ji vede na návrh státního zastupitelství pro zločin dle § 134 tr. z. proti 

neznámému pachateli.“
414

 Proti redaktorovi nebylo zahájeno subjektivní stíhání.
415

 

V roce 1929 docházelo ke konfiskacím nejčastěji. Již 10. května 1929 došlo k pokusu 

o zabavení části článku, která byla přímou citací z „Hlasu demokracie“. Postižená část 

článku popisovala finanční situaci města Kolína zhruba takto: „Dva delegáti kolínské 

správy shánějí po peněžních ústavech v jiných městech nové půjčky. Varujeme každý 

peněžní ústav, aby městu tak zadluženému ještě dále půjčoval, neboť jest možné, že by 

nedostal zpět ani kapitál, ani úroky.“ Konfiskace měla být provedena dle § 18 č. 1, zák. 

                                                 
412

 NA Chodovec, soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 33(144), č. 

zakl. 9472. 

413
 Čl. VIII zákona č. 5 ze 17. prosince 1862:„Kdo by z příčiny trestního přelíčení, které ještě trvá, ve 

spisech tištěných dovolil sobě rozbírati moc průvodů, kdo by pronášel domnění o tom, jak přelíčení 

vypadne nebo kdo by převracoval konec a výpadek procesu, a to způsobem takovým, že by to na veřejné 

mínění mohlo míti účinek, jenž by napřed sahal ve výrok soudu, dopustí se přečinu a bude odsouzen do 

vězení na jeden až i do tří měsíců.“  

Čl VIII zákona č. 5 ze 17. prosince 1862/1863. In: SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka 

zákonů 1848-1918 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 157 [cit. 2016-07-28]. ISBN 978-80-

210-5093-8. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html. 

414
 NA Chodovec, soupis konfiskátů ve fondu MS, karton 1372 (67), č. zakl. 1037. 

415
 NA Chodovec, soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 105 (224), 

č. zakl. 7206. 
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na ochr. republiky
416

, avšak protože již článek bez problémů vyšel v „Hlasu 

demokracie“, okresní soud v Kutné Hoře zabavení zamítl a zrušil jej.
417

 

Další zabavení a zákaz rozšiřování postihl číslo dvacet tři ze 7. června 1929. Obsah 

byl shledán závadným dle čl. VIII zák. ze dne 17. 12. 1862 ex 1863 ř. z., dle § 493 tr. 

ř.
418

 a dle § 489  tr. ř.
419

 Zároveň státní zastupitelství podalo zprávu, že „nehodlá 

zaváděti subjektivní stíhání zodpovědného redaktora tiskopisu“. Závadným byl shledán 

článeček Kutnohorská aféra: „Není stále ještě ukončena, a jak se zdá, zůstane 

nevyřešena. Je tu příliš mnoho zájmu nerozřešiti tuto věc, která vzbudila zájem i za 

hranicemi.“
420

 

K zajímavému konfiskačnímu procesu došlo u pětačtyřicátého čísla z 25. března roku 

1932. Číslo bylo nakonec zabaveno celé a nevyšlo ani opravené vydání. Konfiskace 

proběhla kvůli mnoha místům v článku na titulní straně, který nesl nadpis: „Tak se 

státní autoritě sotva pomůže“. Článkem se dle konfiskačního výměru uráží „jednak 

úřední osoba, rozšiřují se nepravdivé zprávy, snižují se nařízení úřadů a podněcuje 

                                                 
416

 § 18 č. 1 zákona 50/1923:„Kdo veřejně sděluje, nebo jinak rozšiřuje nepravdivou zprávu, již pokládati 

za pravdivou nemá dostatečných důvodů, ač ví, že tím vážně znepokojí obyvatelstvo nějakého kraje nebo 

místa nebo část tohoto obyvatelstva, trestá se za přestupek trestem peněžitým od 50 do 10 000 Kč nebo 

vězením od tří dnů do tří měsíců.“  

Zákon 50/1923. In: Dějiny médií [online]. Praha: Webnode, 2008 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: 

http://www.koncelik.eu/zakon-50-1923-ochrana-rep/. 

417
 NA Chodovec, soupis konfiskátů ve fondu MS, karton 1375 (70), č. zakl. 1397. 

NA Chodovec, soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 105 (224), č. zakl. 

3327. 

418
 § 493 trestního zákoníku 117/1852: „Všeliká uražení na cti, v předešlých §§ 487 – 492 jmenovaná, 

potrestána buďtež jekožto přestupky vězením od jednoho až do šesti měsíců; byla-li ale vykonána 

tiskopisy, tehdy jakožto přečiny vězením od šesti měsíců až do jednoho roku. V trest upadá netoliko první 

původce, nýbrž i každý, kdo takové uražení na cti dále rozšířiti hledí. Bylo-li uražení na cti rozšířeno 

tiskopisem, má se nález trestní, na viníka vyšlý, ač žádá-li za to uražený, nákladem onoho i tiskem uvésti u 

veřejnost, a soud trestní ustanoví, jakým způsobem se to podlé povahy okolností státi má.“  

§ 493 trestního zákoníku 117/1852. In: SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka zákonů 1848-

1918 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 582 [cit. 2016-07-28]. ISBN 978-80-210-5093-8. 

Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html. 

419
 § 489 trestního zákoníku 117/1852 „Uražení na cti dopustí se, kdo v dílech tiskových, rozšiřovaných 

spisech nebo vyobrazeních nebo vyobrazeních, anebo kdo, nejsa k tomu zvláštními okolnostmi nucen, 

veřejně na někoho v známost uvádí skutky na cti důtklivé ze života soukromého nebo rodinného, byť i byly 

pravdivé.“  

§ 489 trestního zákoníku 117/1852. In: SALÁK, Pavel a Jaromír TAUCHEN. Říšská sbírka zákonů 1848-

1918 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 581 [cit. 2016-07-28]. ISBN 978-80-210-5093-8. 

Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html. 

420
 NA Chodovec, soupis konfiskátů ve fondu MS, karton 1377 (72), č. zakl. 1709. 



   

 

118 

  

proti státním úřadům.“
421

 Zabavení bylo provedeno dle § 300 tr. z., § 18/2 zák. na ochr. 

republiky
422

 a § 491 tr. z. a čl. V ze dne 17. 12. 1862 č. 8. Ř. z. ex 1863 Krajský soud 

v Kutné Hoře, co by soud tiskový, toto zabavení potvrdil, zakázal další šíření čísla a 

nařídil zničení zabavených výtisků. Proti zodpovědnému redaktoru nebylo zahájeno 

stíhání. Vrchní státní zastupitelství v Praze však dodalo zprávu, že s postupem 

konfiskace nesouhlasí a to jak ani po formální stránce, kdy censoři označili vadná místa 

v textu písmeny místo číslic, tak ani po obsahové stránce: „Po stránce obsahové jest 

článek vlastně polemikou ke stanovisku článku „Lidových listů“ ze dne 18. 11. 1932. 

Místo druhé a šesté vůbec neobsahuje skutkovou podstatu § 18/2 zák. na ochranu 

republiky a nemělo k jejich zabavení dojít, rovněž místo čtvrté a páté neosahuje 

skutkovou podstatu čl. V a § 491 tr. z. a k zabavení nebylo důvodu.“ Zdá se, že jediné 

místo, které mělo být skutečně zabaveno, byl úryvek první a úryvek třetí
423

 to dle 

zmíněného čl. V a § 491.
424

 Výtka Vrchního státního zastupitelství byla vzata na 

vědomí, nicméně zejména třetí část byla shledána natolik závadnou, že konfiskace listu 

byla ponechána.
425

 Z 800 výtisků jich bylo zabaveno pouze 450. List se totiž tou dobou 

již tiskl v Praze „pro několik krajů s různými názvy“, v Kutné Hoře byla tištěna pouze 

příloha Kutnohorsko.
426

 

K další neúspěšné konfiskaci došlo 15. února 1935, kdy bylo zabaveno sedmé číslo 

„Posázavského kraje“ kvůli článku „Před novou úpravou financí“ dle § 18 a) č. 1 

zákona z 10. 7. 1934 č . 140 Sb. Z. a .n.
 427

 Při zabavování periodika v tiskárně Antonína 

                                                 
421

 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, 

kart. č. 163. 

422
 § 18 č. 2 zákona 50/1923:„Kdo veřejně sděluje nebo jinak rozšiřuje nepravdivou zprávu, ač ví, že tím 

poškozuje bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost nebo pořádek nebo že tím způsobuje zdražování 

předmětů potřeby, překotné a hromadné koupě nebo prodeje nebo překotné a hromadné vybírání vkladů, 

trestá se za přečin vězením od osmi dnů do tří měsíců.“  

Zákon 50/1923. In: Dějiny médií [online]. Praha: Webnode, 2008 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: 

http://www.koncelik.eu/zakon-50-1923-ochrana-rep/. 

423
 Konfiskaci článku lze vidět v příloze č. 9.  

424
 NA Chodovec, soupis konfiskátů per. tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, karton 156 (278), 

č. zakl. 7886. 

425
 NA Chodovec, soupis konfiskátů ve fondu MS, karton 1480 (175), č. zakl. 3288. 

426
 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. č. 

163. 

427
 § 18 a) č. 1 zákona 140/1934:„Soudem bude potrestán pro přestupek vězením od tří dnů do tří měsíců 

nebo peněžitým trestem od 300 Kč do 5.000 Kč: 1. kdo uveřejní tiskem obsah jednání zákonodárného 

sboru, jeho výboru nebo komise, které bylo podle jednacích řádů důvěrné, nebo o němž bylo podle 

jednacích řádů usneseno, že se neuveřejní, nebo obsah spisu, který byl nebo má býti předmětem jejich 
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Nováka však již nebyly žádné výtisky nalezeny, jelikož již byly všechny výtisky 

vyexpedovány do prodejny Josefa Zajíce. Ten jich stačil mezitím prodat 50 kusů. 

Celkově u něj bylo zabaveno 650 kusů ze 700 kusového nákladu. Státní zastupitelství 

v Kutné Hoře ale záhy zjistilo, že „obsah článku byl tisku dodán tiskovou kanceláří 

presidia ministerské rady“ a konfiskaci zrušilo. Zabavené výtisky byly vydány zpět 

adminstraci „Posázavského kraje“
428

.  

1. května 1936 změnil „Posázavský kraj“ svůj název na „Kutnohorský kraj“. Tento 

krok vysvětluje svým čtenářům předem: „V době, kdy rozhlas ještě nezasahoval „jako 

živé noviny“ měl náš časopis na Posázaví a Kutnohorsku velkou působnost, vycházel 

v mnohatisícovém nákladu a skvěle plnil své poslání. Rozhlas bezesporu týdeníkům 

jejich možnost značně podvázal. Vydavatelstvo chce časopisu „Kutnohorský kraj“ 

přesně vymezit pole působnosti a přiblížit čtenářstvo tam, kde je toho nutně třeba, ať již 

zpravodajsky neb organisačně. Změna hlavičky sleduje tento cíl. Časopis „Posázavský 

kraj“ touto změnou značně získá. Redakci podařilo se získat nové přispívatele a nové 

předplatitele. Prosíme čtenáře, aby nám posílali ze svého okolí důležitější zprávy, které 

zveřejněním nabývají ceny. Osobní spory, pomluvy, zprávy nevěcné uveřejňovat 

nemůžeme a nebudeme.“ 
429

 Obsahem zůstal list stejný, kromě názvu se nic nezměnilo. 

Naopak nový název lépe odpovídal již dřívější struktuře periodika, která se zabývala 

hlavně Kutnohorskem a případně Uhlířskými Janovicemi. 

Po celé období první republiky se list příliš neodkazoval na své počátky před první 

světovou válkou, ani neuváděl ročník. Posledním číslem roku 1937 si však redakce 

přece jen vzpomněla na jubileum, které měl list údajně oslavit: „Tímto číslem končíme 

XXX. ročník
430

 našeho časopisu s přáním mnoho štěstí v novém roce. Děkujeme našim 

                                                                                                                                               
jednání, je-li podle zákona důvěrný, zprávu o určité věci z jednání vlády nebo sboru členů vlády 

ustanoveného k projednání vládních věcí nebo obsah spisu, který byl nebo má býti předmětem jejich 

jednání, jestliže vláda (sbor) se výslovně usnesla, že taková zpráva nebo obsah takového spisu nemají býti 

z důležitého zájmu státního uveřejněny, a původce zprávy o takovém usnesení věděl, obsah jednání soudu, 

pokud při něm byla veřejnost vyloučena, nebo zprávu o hlasování soudu, obsah jednání veřejného sboru 

nebo úřadu, pokud uveřejnění je zákonem výslovně zakázáno.“  

Zákon 140/1934. In: Dějiny médií [online]. Praha: Webnode, 2008 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: 

http://www.koncelik.eu/zakon-140-1934/. 
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 SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tiskové věci 20, 1907 – 1935, sign. 8/4, inv. č. 791, kart. 

č. 163, listy 1 – 4. 

429
 Kutnohorský kraj. Posázavský kraj. 1936, 17. dubna 1936(16), 1. 

430
 Toto označení však není přesné. V listopadu 1937 sice uplynulo třicet let od prvního vydání periodika, 

ale v letech 1916 až 1918 list nevycházel, tudíž rok 1937 nemůže být fakticky XXX. ročníkem. 
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milým čtenářům, abonentům, inserentům, stoupencům i příznivcům za přízeň, kterou 

nám během roku věnovali, čímž nám umožnili, že náklad našeho listu, vzdor konkurenci 

různých večerníků se po celý rok udržel na stejné výši. Mimo věcí týkajících se naší 

strany, snažili jsme se psáti jen o místních událostech, neboť pokládáme za povinnost 

krajinského tisku podávati jen zprávy z kraje. Našim spolkům a korporacím vycházeli 

jsme ochotně v uveřejňování zpráv vstříc.“
431

 

V červnu 1938 se redaktor Materna snaží přiblížit čtenářům, jakým nesnázím musí 

čelit redaktor krajinského tisku. Ve svém „Feuilletonu“ vykresluje redaktor sám sebe, 

jak se probírá poštou došlých oznámení. Do jeho kanceláře postupně vchází funkcionáři 

nejrůznějších spolků a žádají o doslovné otištění jejich zprávy (o rodinné oslavě 

předsedy, o vzniku nového spolku a jeho směřování) a pak odcházejí více či méně 

rozladěni, když redaktor navrhne zkrácení dané zprávy. „Nechť všichni laskavě uváží, že 

krajinský tisk není denním tiskem a nemá takového rozsahu. Musíme míti na zřeteli, že 

čtenář týdeníku chce stručné zprávy o událostech v kraji, o různých často spletitých 

situacích, chce být informován o samosprávě atd., ale zprávy spolkové, které bývají ve 

všech místních týdenících stejné, jej unavují, jsou-li nevěcně dlouhé a suché. Prosíme, 

aby náš dnešní feuilleton nebyl vykládán ve zlém, snad že nic spolkového neuveřejníme. 

Naopak, chceme spolkům a korporacím usnadniti jejich činnost vhodným referováním 

v našem časopise, ale tak, aby to čtenářě zajímalo. …“
432

 

Od druhé poloviny třicátých let si také „Kutnohorský kraj“ začíná více všímat dění 

ve světě. Sleduje situaci v Evropě a to, jak se ve střední Evropě Československo stalo 

jediným ostrůvkem demokracie. Objevují se pozvánky do divadla na Čapkovu Bílou 

nemoc, tvrdě jsou kritizováni lidé, kteří po vzoru fašistů zvedali pravé ruce při hymně 

při závěrečné scéně pásma dějů, které sestavil kutnohorský básník Rudolf Krupička 

k uctění památky Havlíčka Borovského: „Ruce pryč! Nenecháme zostouzet dobré jméno 

Kutné Hory! Nenecháme ostouzet jméno Havlíčkovo! Tohle bylo naposledy. Budeme na 

stráži!“
433
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 Listárna redakce. Kutnohorský kraj. 1937, 30(52), 2. 

432
 Za redakčním stolem. Kutnohorský kraj. 1938, 31(34), 2. 

433
 Ruce pryč!. Kutnohorský kraj. 1937, 30(16), 1. 
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Po připojení Rakouska k Německu v březnu 1938 se přirozeně objevuje komentář 

k této události také v „Kutnohorském kraji“: „Anšlus: Události v Rakousku vzbudily u 

nás i v celém světě velký rozruch. Těmito událostmi jsme jako nejbližší sousedé nejvíce 

dotčeni, neboť Německo se stalo dnes, splynutím s Rakouskem, ohromnou říší, skorem o 

75 milionech obyvatelů ve velmi významné centrální posici evropské.“
434

 

I v následujících číslech pak list přináší články o postavení Československa v Evropě. 

Články se snaží povzbuzovat a dívat se s klidem a důvěrou do budoucna. Obvykle radí 

zachovat klid a nebát se, připomínají demokratické zásady a to, že Češi jsou malý, ale 

silný národ. 

2. září 1938 je zabavenen jeden řádek úvodního článku
435

 redaktora Materny 

„Držíme nervy na uzdě“. Článek reagoval na tlak vyvíjený Německem k získání Sudet: 

„Pro kristapána, co všechno již těm Sudetoněmcům děláme a z čeho ještě budeme 

viněni. Je nám smutno v srdci, když musíme snášeti takováto obvinění, o nichž víme, že 

jsou od začátku až do konce vylhaná, vylhaná! Nic než samá lež!“
436

 Redaktor si do 

svých poznámek k tomuto článku připsal: „Situace se přiostřívá čili přiostřuje, i pan 

prokurátor je na mne zlý.“
437

 

Těsně po uzavření Mnichovské dohody píše Vladimír Materna další úvodní článek 

třicátého devátého čísla roku 1938: „Již v pohnutých dnech, kdy naše vláda byla nucena 

v zájmu evropského míru a v zájmu státu přijmouti v dějinách snad nikdy tak kruté 

podmínky, bylo zříti na občanech bolestné pohnutí, které později ustoupilo nadšeným 

projevům oddanosti republice a armádě. V těžké hodince našel český člověk sám sebe a 

později oporu v celém světe.“
438

 Číslo čtyřicáté vyšlo z technických důvodů pouze o 

dvou stranách. Redaktor Materna si ve svých osobních poznámkách k úvodnímu článku 

tohoto čísla poznamenal: „Jen těžce se pohybuje pero po papíře“
439

 a v samotném 
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 Anšlus. Kutnohorský kraj. 1938, 31(11), 1. 
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 Co bylo zabaveno, nevíme. Chybějí archivní záznamy. 
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 Držíme nervy na uzdě. Kutnohorský kraj. 1938, 31(35), 1. 
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 SOkA Kutná Hora, osobní fond Vladimír Materna, 1933 – 1947, Kniha novinářských vzpomínek, 

s.  246. 
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 Mobilisace národní hrdosti. Kutnohorský kraj. 1938, 31(39), 1. 
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 SOkA Kutná Hora, osobní fond Vladimír Materna, 1933 – 1947, Kniha novinářských vzpomínek, 
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článku pak píše: „Nikdo nás neporazil, jen všichni zradili a opustili. Čest nám zůstala a 

tu nám nikdo nevezme.“
440

 

11. listopadu 1938 je v „Kutnohorském kraji“ ohlášen zánik strany národně sociální 

jako politického subjektu
441

 a její reorganizaci „ve hnutí národní spolupráce a obrody. 

[…] Toto obrodné hnutí bude ochotno spolupracovati s každým, jehož poctivou snahou 

bude vyvésti národ z duchovního a politického otřesu a zajištění práce pro všechny. Náš 

tisk bude zachován a veden tímto směrem.“
442

 Jak je znát z předešlého citátu, národní 

socialisté neztráceli naději a podobný tón se nese i v následném čtyřicátém šestém čísle 

z 18. listopadu 1938: „Dnešní číslo „Kutnohorského kraje“, vychází již za značně 

změněných poměrů. Politické směry se konečně usměrňují a koncentrují v určitém bodě, 

kam také směřují všechny vrstvy občanstva. Odproštěni od partajnictví, posíleni a 

uklidněni k další práci rozhodli jsme se vydávati časopis dále, aby mohl sloužiti celé 

veřejnosti. Dnešní linie „Kutnohorského kraje“ bude vedena tak, aby časopis úspěšně 

plnil své poslání; byl pohotovým a objektivním zpravodajem široké veřejnosti a oporou 

čtenářů. List bude hájit zájmy všech vrstev obyvatelstva. „Kutnohorský kraj“ patří nyní 

všem čtenářům. […]“ 
443

 O dva týdny později, v čísle čtyřicet osm je však již 

zveřejněna zpráva o plánovaném sloučení periodik: „Zatím bylo jen rozhodnuto, že 

všechny časopisy (Prokůpkův kraj, Kutnohorský kraj a Pravda) budou vycházeti do 

konce roku 1938 a pak nastoupí na jejich místo jediný velký regionální časopis. Na 

podrobnostech se nyní pracuje. „Podvysocko“, jako časopis strany pracujícího lidu, 

zůstane a bude vydáván dál.“
444

 Toto je poslední číslo dochované v Národní knihovně. 

Z knihy novinářských vzpomínek Vladimíra Materny však můžeme dohledat, že list 

vycházel až do konce prosince 1938. Maternův poslední článek do „Kutnohorského 

kraje“ z 30. prosince 1938 děkuje a loučí se se svými čtenáři slovy plnými naděje 

„Nashledanou“: „Ještě vás prosím, abyste svoji důvěru a sympatie věnovali novému 

časopisu, který vyjde již v Novém roce a bude hlasatelem vás všech. Bude to 
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 Dokonáno jest, ale nastal den vzkříšení. Kutnohorský kraj. 1938, 31(40), 1. 

441
 Se zánikem strany bylo nutné také změnit označení majitele a vydavatele tisku. K oznámení o změně 

majitele a vydavatele došlo 17. listopadu 1938. Stal se jím Jaroslav Janata narozený v roce 1883.  
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č. 471, list 50. 
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 Bratři a sestry. Kutnohorský kraj. 1938, 31(45), 1. 
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 Sloučení kutnohorského tisku. Kutnohorský kraj. 1938, 31(48), 3. 
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„Prokůpkův kraj“ s tímto zatimním titulkem, který bude později změněn. Tam se 

shledáte také s námi.“
445

 13. ledna 1939 oznamují grafické závody Antonín Novák na 

dotaz Okresního úřadu, že týdeníky „Propůpkův kraj“ a „Kutnohorský kraj“ přestaly u 

něj 31. prosince 1938 vycházet.
446
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 SOkA Kutná Hora, osobní fond Vladimír Materna, 1933 – 1947, Kniha novinářských vzpomínek, 
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4 Periodický tisk na Kutnohorsku v období 1945 – 
1948 

Druhá světová válka byla globálním konfliktem ohromných rozměrů, který si do té 

doby nikdo neuměl představit. Její hrůznost tkvěla nejen v rozsahu území, které 

postihla, ale zejména ve způsobu, jakým byla vedena. Jednalo se hlavně o postoj 

nacistického Německa, které se vidělo jako nadřazené nad ostatními národy, a vedlo 

s nimi rasovou a vyhlazovací válku. Druhým důležitým rysem bylo i použití nových 

technologií ve válečném průmyslu, včetně shození atomové bomby v Japonsku v srpnu 

1945. Hlavní otázkou pro válkou vyčerpané země tedy bylo, jak zajistit, aby se tato 

situace již nikdy neopakovala.
447

 

Pro československé občany okolnosti kolem druhé světové války silně otřásly jejich 

základním principy a přesvědčením. Přestože po válce z právního hlediska 

Československo navázalo na svou existenci roku 1937, Mnichovská zrada podryla 

celkovou důvěru v západní mocnosti, hospodářská krize z třicátých let vyvolala potřebu 

po větších sociálních zabezpečeních a to vše společně s rolí sovětských vojsk při 

osvobozování Československa zapříčinilo celkový posun politického smýšlení doleva a 

upínání se k Sovětskému svazu jako svému hlavnímu zahraničnímu partnerovi.
448

 

Československo se v nově formujícím se bipolárně rozdělném světě začalo přiklánět na 

Východ. Výsledkem bylo také to, že z války vyšla v Československu nejsilnější 

komunistická strana, která tak měla silný vliv na poválečnou politiku 

Československa.
449

  

Vládní program, formovaný zejména filozofií „odčinění Mnichova“
450

, byl schválen 

ještě před oficiálním koncem války 5. dubna 1945 v Košicích. Hlavními tvůrci 
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košického vládního programu byli právě komunisté. Vládní program tak „nebyl 

návratem a zdokonalením parlamentní demokracie, nýbrž v podstatě projektem 

komunistů k výstavbě nového režimu.“
451

 Výsledkem byl převrat, který provedli 

českoslovenští komunisté v únoru 1948 a začlenili tak Československo na několik 

desítek následujících let definitivně do „totalitárního systému sovětského typu pod 

kontrolou SSSR.“
452

 

4.1 Kutnohorsko v období 1945 – 1948 

Na jaře roku 1945 již občané Kutné Hory netrpělivě vyhlíželi konec války. V pondělí 

30. dubna 1945 pronikly mezi obyvatele neoficiální zprávy, že marky budou platit jen 

do středy. „V sobotu 5. května byly již před 8. hodinou ranní odstraňovány v Kutné 

Hoře německé nápisy a na domech byly vyvěšeny připravené československé a sovětské 

vlajky.“
453

 Téhož dne vystoupil z ilegality také Revoluční národní výbor, jehož vedení 

se ujal praporčík Pavel Vrána a jeho hlavní složku tvořila skupina vytvořená kolem 

Josefa Hornycha. Pražský rozhlas ohlásil kapitulaci Německa již 7. května v 19.15 hod 

a druhý den v 7 hodin ráno byl sirénou oznámen konec války. Následující dva dny 

Kutnou Horou neorganizovaně prchaly jednotky německé armády: „Městem projelo 

téměř 60 000 německých motorových vozidel směrem na jih. Úzkými uličkami prchala 

vedle sebe až tři vozidla a narážela na sebe. Když vůz vypověděl službu, byl opuštěn a 

posádka prchala pěšky.“
454

 Během těchto rušných dní bylo na Kutnohorsku při 

přestřelkách zabito také několik civilistů. Napětí mezi lidmi začalo skutečně opadat až 

od 9. května, kdy Kutnou Horou projížděly první oddíly Rudé armády, které 

obyvatelstvo nadšeně vítalo. „V pátek 18. května vracel se již život v městě do 

normálních kolejí. Národní škola počala vyučovat v prozatímních učebnách 

                                                                                                                                               
německého obyvatelstva, patřilo k důležitým prvkům poválečného systému také vyrovnání se se zrádci a 

kolaboranty.  
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v hostincích. Předpisy o zatemnění pozbyly platnosti. Na ulicích bylo možno prodlévati i 

po uzavírací hodině, jež byla stanovena na 22 hod.“
455

 

Po válce patřilo k hlavním cílům vypořádání se s německým obyvatelstvem a 

potrestání zrádců a kolaborantů. V Kutné Hoře bylo pro Němce internačním místem 

vězení a bývala nemocnice. Byl jim také zabaven veškerý majetek a do Německa byli 

odsunuti v dubnu 1946. Dále byly ustaveny lidové soudy a vyšetřovací komise. 

Odsouzených zločinců bylo v Kutné Hoře 31
456

, došlo i na trest smrti: 20. září 1945 byl 

za udavačství odsouzen a oběšen Karel Svoboda.
457

  

Na politické scéně byly po válce obnoveny pouze čtyři politické strany: národní 

socialisté, lidovci, sociální demokraté a komunisté. Ty se poprvé střetly ve volbách do 

MNV na jaře roku 1946, kdy do voleb šli v blocích komunisté se sociálními demokraty 

proti národním socialistům s lidovci. Vyhráli národní socialisté a takto o tom referovali 

ve svém krajinském listu: „V neděli 26. května rozhodla naprostá většina voličstva o 

tom, že Kutná Hora se ubránila náporu dobyvatelů a zůstala nadále městem 

červenobílého karafiátu, městem Havlíčkovým, městem ryze národním, demokratickým, 

socialistickým, které půjde vstříc radostným a lepším zítřkům. Je mnoho úkolů, které 

bude nutno v zájmu města a jeho obyvatel splnit. Úkolů, které však splníme jen pilnou 

prací a opravdovou spoluprací všech. Proto opět do radostné práce pro blaho nás 

všech! Počet mandátů v Kutné Hoře v MNV na základě výsledků voleb: Národní 

socialisté 15, komunisté 11, lidová strana 6, sociální demokraté 4.“
458

 Pro komunisty 

byla porážka zklamáním, stále však měli v Kutné Hoře vliv a sílu na prosazení svých 

zájmů. „Demise ministrů 20. února 1948 urychlila i politický boj v Kutné Hoře.“ 

Komunisté si získali podporu veřejnosti, a tak 24. února 1948 bez problému ustavili 

akční výbor, v jehož čele byl Bohumil Čihák, a zřídili lidové milice.
459

 

Kulturní život Kutnohorska se po válce nesl v duchu sociálních a levicových témat. 

Projevovalo se to zejména v divadle na avantgardních představeních a recitačních 
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pásmech. Byly opět obnoveny zájmové spolky jako ochotnický spolek Tyl, Pěvecký 

spolek Tyl, či fotoamatérský kroužek a Sokol. Hospodářská tvář Kutnohorska byla 

ovlivněna Košickým vládním programem a vizí budování třísektorové ekonomiky. Ve 

skutečnosti byl podporován hlavně státní sektor, docházelo ke znárodňování a 

konfiskacím. Novou sociální vrstvou se stali národní správci
460

. 

Po válce obnovily činnost všechny tři kutnohorské tiskárny: Antonín Novák, Grafia a 

Perný. Přelomovou událostí se však pro ně stal únor 1948 a následné znárodnění 

polygrafického průmyslu v Československu v dubnu 1948
461

. První znárodněnou 

tiskárnou byla tiskárna Antonína Nováka, na kterou byla uvalena národní správa 

10. května 1948
462

 a vyhláškou z 10. září 1947 byla tiskárna znárodněna ke dni 1. ledna 

1948.
463

 Zbylé dvě tiskárny: Grafia
464

 a Perný
465

 si prošly též národní správou. Grafia 
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pokutou 10 000 Kč a vězením 24 hodin za předražování tiskovin. Národním správcem se měl stát 

zaměstnanec firmy Grafie Josef Výborný. V dubnu 1950 byl však národním správcem jmenován Josef 
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poté podlehla likvidaci, na níž dohlížely Středočeské tiskárny, a činnost tiskárny Perný 

byla nejprve zastavena a poté přešla pod správu Antonína Nováka. Tiskárny Perný i 

Novák splynuly s národním podnikem Středočeské tiskárny.  

4.2 Periodický tisk v období 1945 – 1948 

Po druhé světové válce, během které na Kutnohorsku dva roky nevycházelo jediné 

regionální periodikum, se situace v roce 1945 začíná pomalu zlepšovat. Nicméně 

v porovnání s předválečnou krajinou periodického tisku na Kutnohorsku, která byla 

velmi bohatá, je období let 1945 až 1948 spíše neutěšené. Z politických periodik začaly 

v Kutné Hoře v roce 1945 vycházet tři časopisy: komunistický „Úder“, jehož vydávání 

se však záhy přesunulo do Kolína, list sociálně - demokratické strany „Svobodné 

noviny“, který se po několika měsících přeměnil na „Svobodného Slovana“ a vycházel 

do roku 1946, a konečně byl v červnu 1945 obnoven „Kutnohorský kraj“ národních 

socialistů, který vycházel až do roku 1948 a kterým se podrobněji zabývám 

v následující podkapitole.  

V obtížné situaci se nacházel tisk spolkový. Kvůli nedostatku papíru měl omezené 

možnosti a žádosti spolků a sdružení o vydávání vlastního periodika byly často 

                                                                                                                                               
spol. neoprávněně. Hlavním důvodem však byla snaha o konsolidaci průmyslu polygrafického v Kutné 

Hoře. Miroslav a Josef Perní se proti tomuto rozhodnutí odvolali: „Již ve společenské smlouvě bylo 

výslovně ujednáno, že Alois Perný jest oprávněn přijmouti jako dalšího veřejného společníka svého syna 

Miroslava Perného, což se během společnosti stalo, takže společnost měla tři veřejné společníky. Dne 26. 

3. 1943 zemřel Josef Jelínek, takže společnost nadále trvala se dvěma společníky a na její existenci se tím 

ničeho nezměnilo. […] Ježto pak ve znění firmy bylo jméno zemřelého veřejného společníka, rozhodli se 

zbylí společníci změniti znění firmy na Perný a spol., a toto rozhodnutí a změnu podání ze dne 

28. 10. 1946 ONV oznámili a žádali, aby tato změna znění firmy byla vzata na vědomí a vyznačena na 

přeložené koncesní listině. Žádost tato dosud vyřízena nebyla a není žádného zákonného důvodu pro její 

zamítnutí, neboť na existenci společnosti ani podmínkách oprávnění se ničeho nezměnilo a také průkaz 

způsobilosti stává.“ Odvolávání se projednávalo, Miroslav Perný nakonec získal koncesi a název firmy 

byl uznán, přesto byl v září 1948 zastaven provoz knihtiskárny dle dřívějšího zákazu. Materiál ve strojích 

mohl být ještě zpracován za dozoru firmy Antonína Nováka a tato firma měla převzít i další zakázky. 

28. září 1948 byly zapečetěny a uzavřeny místnosti knihtiskárny Perný a spol. v Sedlci. Výměrem ze 

13. ledna byla 1949 nad tiskárnou Perný zavedena národní správa, správcem se stal Antonín Novák. 

V roce 1952 žádal Alois Perný o vyčlenění svého majetku z bývalé knihtiskárny. Generální ředitelství čsl. 

závodů polygrafických k tomu však nedalo souhlas a ani Středočeské knihtiskárny nesouhlasily. Důvody 

byly uvedeny následující: daňové úniky, nesprávné vedení firmy proti hospodářským předpisům, dále byl 

syn majitele tiskárny, který v ní spolupracoval, v táboře T. N. P (tábor nucených prací), sám majitel 

vlastnil dva domy a papírnictví. Vybavení (například drátošička zn. Smékal) bylo navíc nové a 

Středočeským tiskárnám n. p. se dobře hodilo. Z vyjádření Středočeských tiskáren k této kauze lze 

usuzovat, že i firma Antonín Novák (spolu s tiskárnou Perný a spol.) byla nakonec včleněna do 

Středočeských tiskáren. 
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z hospodářských důvodů zamítnuty. Na Kutnohorsku v období 1945 až 1948 vydával 

své listy soustavně pouze Sokol, obnoveno bylo také „Krásné město“ a krátce zde 

vycházel také náboženský věstník „Biblické listy“.  

Převrat v únoru 1948 přinesl také výraznou změnu pro mediální krajinu celé 

republiky. V březnu 1948 ministerstvo informací „přikročilo k revizi všech povolení 

k vydávání novin a časopisů“. Významný vliv na strukturu tisku mělo také sloučení 

komunistické strany se sociálními demokraty. Do konce roku 1948 bylo na našem 

území zastaveno kolem 570 titulů.
466

 Na Kutnohorsku se tyto změny projevily další 

destrukcí již tak zbídačené krajiny regionálního periodického tisku. Na počátku roku 

1948 zde vycházely již jen tři periodika: týdeník „Kutnohorský kraj“ a věstníky „Za 

bratrstvím“ a „Krásné město“. „Kutnohorský kraj“ byl již v lednu 1948 sloučen s 

„Havlíčkovým slovem“, kterého však vyšly v Havlíčkově Brodě do února 1948 jen tři 

čísla. Sokolský věstník „Za bratrstvím“ byl zastaven a prosinci 1948 a jediným 

kutnohorským listem tedy zůstal propagační věstník „Krásné město“, který vycházel až 

do roku 1951. Další vývoj periodického tisku na Kutnohorsku byl řízen podle 

sovětského vzoru kladením důrazu „na rozvoj závodních časopisů a okresních 

vesnických novin“
467

. První závodní noviny „Naše Lidka“(1949 – 1952) začaly vydávat 

v roce 1949 Polabské čokoládovny. Další následoval Československý tabákový průmysl, 

který v Sedlci začal vydávat v roce 1950 „Sedleckou tabákovku“. K dalším závodním 

listů, která vznikly na Kutnohorsku v padesátých letech patřily: „Mirovák“
468

, „Sázavský 

sklář
469

“, „Modena“
470

, „Hlas průzkumníka“
471

 a „Kutnohorští havíři“
472

. V rove 1952 

začal ONV v Kutné Hoře vydávat list „Za nový život vesnice“, jehož název byl v roce 

1953 změně na „Vesnické noviny Kutnohorska“, které vycházely až do roku 1960.
473
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4.2.1 Tisk politický 

Jako první periodikum po druhé světové válce vyšly již 7. května 1945 „Svobodné 

noviny – List osvobozeného lidu československého“. Jednalo se vlastně o 

jednostránkový leták, který nechali vytisknout členové nově vzniklého Národního 

výboru ze sociální demokracie a jehož redaktorem byl K. N. Novotný. Kromě 

informace o konci války a kapitulaci Německa, informoval leták občany také o ustavení 

místního Národního výboru, jeho personálním složení a o tom, co se bude dít 

v následujících dnech. Nabádal čtenáře k opatrnosti a „udržení naprostého pořádku a 

klidu.“ Snažil se také přesvědčit lidi, aby nebrali spravedlnost do vlastních rukou: „S 

těmi, kteří se proti Vám jakkoli provinili, bude zúčtováno řádnou zákonnou cestou.“
474

 

Další číslo vyšlo 17. května, mělo již 4 strany, rubriku Zprávy, která obsahovala 

události z Kutné Hory, rubriku zajímavostí Víte že, báseň od K. N. Novotného a začátek 

humorného příběhu, který zasazoval postavu dobrého vojáka Švejka do reálií druhé 

světové války. Ze „Svobodných novin“ se stal týdeník, který od 31. května vycházel 

pravidelně ve čtvrtek. List měl po válce omezené prostředky, podle možností tak 

vycházel o dvou nebo čtyřech stranách. Sám redaktor sděluje přispěvatelům: „Je vás 

tolik, že při dobré vůli a vaší obětavosti není možné všechny vaše zprávy zařazovati. Po 

dobu přechodnou má list tak minimální rozsah, že jsem nucen i věci hodné uveřejnění 

odložiti. Nezlobte se na mne.“
475

 Ve svém obsahu si list všímá jak současné situace na 

Kutnohorsku, tak vzpomíná na události, které se staly během druhé světové války. 

Referuje o lidových soudech, či přesunech obyvatelstva, zavádí rubriky Slovo o dobrých 

lidech, kde zmiňuje záslužné činy kutnohorských občanů a spolků, a Slovo o nedobrých 

lidech, kde upozorňuje zločinné a nemorální jednání. Od 20. září 1945 zařazuje časopis 

pravidelnou a samostatnou rubriku: Horizont mladých - nepolitická a nezávislá rubrika 

SČM, kterou řídil Neklan Ropek. 20. září 1945 také dochází k přejmenování časopisu na 

titul „Svobodný Slovan“ a od roku 1946 přibývají pravidelné zpravodajské rubriky 

Čáslavsko, Uhlířskojanovicko a Habersko. Inzerce bylo v listu velmi málo, několik 

inzerátů se objevovalo na poslední straně, nejvýraznější z nich byla v tučném rámečku 

umístěná reklama na čsl. třídní loterii. Poslední číslo „Svobodného Slovana“ vyšlo 

26. dubna 1946: „Po dohodě s příslušnými institucemi strany dobrovolně odstupujeme 

náš časopis krajskému výkonnému výboru v Kolíně. Tímto číslem uzavíráme další 
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vydávání, které vzniklo v den revoluce 5. května 1945. Časopis obětavě redigoval a vedl 

soudr. K. N. Novotný a od prosince minulého roku administraci řídil soudr. Josef 

Kubant. Oběma jsme velmi vděčni za prokázané služby straně. Rádi se podrobujeme 

požadavku, aby časopis sloužil zájmům strany celého havlíčkobrodského kraje a 

vyhražujeme si zasloužený prostor ve sloupcích časopisu pro uspokojení potřeb okresu 

kutnohorského.“
476

 „Svobodný Slovan“ byl poté sloučen s obnoveným kolínským 

periodikem sociální demokracie „Středočeskými hlasy“, které začaly vycházet 1. května 

1946 a vycházely pak v Kolíně až do 16. června 1948, kdy byly začleněny pod nový list 

„Budovatel Vysočiny a Polabí“.
477

 

Druhým periodikem, které začalo po konci druhé světové války na Kutnohorsku 

vycházet, byl týdeník „Úder“ komunistické strany československé. Jeho první číslo 

vyšlo v sobotu 19. května 1945 a jednalo se obnovení listu, který komunistická strana 

vydávala na Kutnohorsku na počátku války ilegálně: „Svět se mění a lidé s ním. Popelka 

býv. čsl. politických stran – Komunistická strana stala Československa stala se vedoucí 

stranou a páteří politického života v nové a lepší Československé republice. Ilegální 

„Úder“, který byl v roce 1939 – 1940 tak horlivě čten a kolínským gestapem tak dlouho 

a marně hledán a nenáviděn – stává se mluvčím komunistické strany Kutnohorska a 

jedním z prvých krajinských komunistických časopisů. Chce být časopisem strany, která 

antifašistickému hnutí dodala nejlepší bojovníky a pro jejíž ideály byly žalářovány a 

mučeny tisíce za dráty Himlerových koncetráků. Nechce a nebude nikdy pěstovat osobní 

pletichaření a osočování, které bylo průvodním jevem volné demokracie, ale ponechává 

si právo zdravé kritiky. Chce a bude vychovávat k státnosti a spolupráci se všemi, kdož 

milují spravedlnost a nenávidí fašismus. Opře se o nadšení mladých a zkušenosti 

starých a vyhlašuje boj páchnoucímu maloměšťáctví, pokrytectví a zbabělství. Chceme 

spravedlivě bojovat, chceme být mostem Bloku socialistických stran a občanské strany 

v nové Československé republice. Chceme sloužit Národním výborům! Stát – republika 

– socialismus – lepší pracující třídy! To je zásada „Úderu“ – to jsme povinni mrtvým 

z koncentráků a barikád. To jsme povinni i republice a sobě samým!“
478

 Týdeník zprvu 
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vycházel pouze jako dvoustránkový list, brzy se však jeho obsah rozšířil na strany čtyři. 

„Úder“ se zabývá programem komunistické strany a náborem nových členů. Jak je vidět 

i z ukázky z úvodního čísla využívá také poměrně „údernou“ rétoriku. Kromě 

politických a agitačních článků přináší „Úder“ také informace z Kutné Hory a okolí. 

Zaměřuje se i na vyrovnání se se zrádci a kolaboranty tím, že otiskuje seznamy 

kutnohorských vlajkařů a referuje o lidových soudech. Stálou rubriku nalezla v „Úderu“ 

poměrně brzy také část věnovaná tělovýchově a sportu. Odpovědným redaktorem se stal 

Zdeněk Černoch
479

. „Úderu“ vyšlo v Kutné Hoře od května do 13. září 1945 pouze 

sedmnáct čísel. Poté byl správou listu pověřen Krajský výbor KSČ v Kolíně, který tam 

hned přesunul vydávání listu. V Kolíně vycházel „Úder“ až do 25. června 1948, kdy 

zanikl a také jeho nástupcem se stal list „Budovatel Vysočiny a Polabí“.
480

 

Okresní národní výbor v Kutné Hoře se v roce 1947 rozhodl také vydávat své 

periodikum: „Jedná se jen o to, aby dobrá myšlenka byla také chápána občany okresu. 

V prvé řadě místními národními výbory, veřejnoprávními korporacemi a spolky, na 

jejichž podporu hlavně počítáme. Věříme, že tímto způsobem bude zlepšeno informování 

národních výborů i všech občanů o věcech dotýkajících se jak zájmů veřejných, tak i 

zájmů jednotlivců.“
481

 První číslo „Věstníku ONV Kutná Hora“ vyšlo 16. února 1947. 

List vycházel měsíčně a předplatné na rok stálo 100 Kč. Jednalo se o úřední informační 

věstník
482

, jehož hlavním cílem bylo „uveřejňovat důležité vyhlášky a usnesení 

okresního národního výboru a je vysvětlovat, seznamovat občanstvo s úkoly okresního 

národního výboru takovým způsobem, aby se na řešení těchto úkolů účastnily co nejširší 

kruhy obyvatelstva, vhodnou formou informovat občanstvo o práci okresního národního 
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výboru a podávat pravidelný informativní přehled o činnosti jednotlivých referátů a 

komisí“
483

. „Věstník“ obsahoval pravidelné rubriky: Pokyny pro MNV, Zemědělská 

hlídka, Školská hlídka, Osvětová hlídka a Jak žádati o:. Jeho poslední číslo vyšlo 

29. května 1948. 

4.2.2 Tisk spolků a zájmových organizací 

Ze spolků, které před válkou vydávaly na Kutnohorsku svá periodika, byl po druhé 

světové válce nejaktivnější Sokol, který začíná v květnu 1946 vydávat „Zpravodaj 

Sokolské župy Havlíčkovy“
484

. Od května do konce roku 1946 pak vyšlo šest čísel tohoto 

listu,
485

 které byly zasílány „do 80 bratrských jednot od Kutné Hory až k Městu Žďáru, 

od Havlíčkova Brodu a Humpolce až k Zbraslavicím.“
486

 První dochovaný exemplář 

pochází z října 1946. Nejednalo se nejspíše ještě o oficiální periodický list, jelikož na 

něm není uvedený ročník, číslo, odpovědný redaktor ani vydavatel. Nemá ani číslované 

strany. Zpravodaj byl tištěn tiskárnou Ant. Nováka a příspěvky pro zpravodaj sbíral 

Bohumil Vaníček, řídící učitel z Podvek u Ratajů nad Sázavou, který byl očividně 

nespokojený s množstvím zasílaných zpráv: „Bratřím okrskovým zpravodajům se nade 

vše zalíbilo prázdninové pohodlíčko a ani říjnové datum v nich neprobudilo vědomí 

zpravodajské činnosti.“
487

 První dochovaný exemplář má čtyři strany, druhý a poslední 

z prosince 1946 má stran šest. Zpravodaj přinášel programy akademií, valných hromad 

a informoval sokoly o dalších akcích. Přinášel také zpravodajství z jednotlivých okrsků 

a sokolských jednot, reportáže z již proběhlých akcí a vzpomínkové články. Sami 

vydavatelé jej viděli jako „první úderný sled na sokolské cestě za bratrstvím.“
488

 Na 

tento zpravodaj pak navázal v lednu 1947 již oficiální společný list sokolských žup 

Havlíčkovy a Tyršovy „Zpravodaj sokolských žup Havlíčkovy a Tyršovy“. Že se jednalo 

o první oficiální list po druhé světové válce, dokládá i text úvodního článku listu: „Dnes 

se vám dostává do rukou první číslo společného sokolského Zpravodaje dvou bratrských 
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žup Havlíčkovy a Tyršovy, který od té chvíle má býti pravidelným svědomím sokolského 

bratrstva v obou župách sdruženého. Konečně se nám dostává oficiálního župního tisku, 

po kterém se tolik volalo a po kterém se nám – nač to zapírat – stýskalo.“
489

 Obsahem i 

strukturou se Zpravodaj však příliš nezměnil, ústřední osobou listu zůstal Bohumil 

Vaníček
490

. List vycházel měsíčně, měl kolem 10 stran a pravidelně se v něm 

objevovaly dvě velké zpravodajské rubriky Ze župy Havlíčkovy a Ze župy Tyršovy. 

Kvůli motivaci zpravodajů byla také vyhlášena celoroční soutěž, kdy přispěvatelé 

Zpravodaje za každý zaslaný článek získávali body. Mezi pět nejpilnějších dopisovatelů 

patřily: Karel Paukner ze Zvěstovic, J. Kadečka z Týnce n. L., Oldřich Dostál ze 

Sendražic, Jan Zajíc z Čáslavi a Oldřich Dostál z Peček.
491

 Poslední číslo „Zpravodaje 

sokolských žup Havlíčkovy a Tyršovy“ vyšlo v prosinci 1947. Od roku 1948 se na popud 

Župy Tyršovy zpravodajská činnost obou žup opět oddělila a Župa Havlíčkova obnovila 

svůj list „Za bratrstvím.“
492

 Obnovené „Za bratrstvím“ vycházelo měsíčně vždy 

minimálně o 16 stranách, zodpovědným redaktorem byl opět Bohumil Vaníček. 

Grafickou úpravou i typem rubrik „Za bratrstvím“ navázalo na své předválečné 

vydávání. List přinášel zpravodajství z jednotlivých jednot a okrsků, samostatná rubrika 

Sokolské mládí byla věnovaná mládeži, na konci listu nechyběla humorná rubrika Klepy 

a překlepy, ve které byly otištěny zejména anekdoty. S novou úpravou samosprávy byla 

upravena i organizace jednotlivých žup a s tím došlo i k zániku listu „Za bratrstvím“.
493

 

Poslední číslo vyšlo v prosinci 1948: „Konečné číslo dvacátého devátého a posledního 

ročníku Za bratrstvím leží před Tebou, sestro a bratře. Děkujeme Ti za pozornost 

věnovanou jeho obsahu, za spolupráci a pochopení a věříme, že v sokolské práci 

neumdlíš a vytrváš.“
494
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Z dalších periodik, která nevydávaly politické strany, bylo v roce 1946 obnoveno 

„Krásné město“ a s podtitulem „Kulturní a propagační věstník města Kutné Hory“ 

vycházel tento list šestkrát ročně. Po prvním poválečném ročníku náplň tohoto listu 

nejspíše neuspokojila očekávání MNV, který žádal větší snahu o propagaci města. 

Okresní rada osvětová žádala zase, „aby věstník byl věnován nadále kulturním otázkám 

a registraci,“ a proto svolal člen redakčního kruhu „Krásného města“ a městský 

archivář PhDr. Josef Nuhlíček na 20. ledna 1947 do městského archivu redakční kruh 

listu. Nuhlíček prosí členy, aby si připravili návrhy, a předesílá, že jelikož byl pověřen 

obnovou „Kutnohorských příspěvků“
495

, hodlá požádat radu o zproštění funkce 

odpovědného správce a členství v redakci „Krásného města“
496

. Jelikož i v dalších 

číslech „Krásného města“ se jeho jméno vyskytuje v tiráži, přepokládáme, že rada jeho 

žádosti nevyhověla. Ze schůze se dochoval zápis Františka Huberta a jeho náčrt možné 

podoby „Krásného města“ a rozvržení článků na stránkách
497

. Dle zápisu se mělo 

„Krásné město“ stát zrcadlem a poslem Kutné Hory a mělo být zasíláno nejen 

jednotlivcům, ale také „školám, spolkům a družstvům, vojsku, do hotelů, do čekáren, 

k soudu, do závodů, krámů a trafik, na nádraží, do muzea, knihkupcům a sektretariátu 

stran.“
498

 Nutno však podoktnout, že se návrh, ani následná podoba časopisu příliš 

neliší od podoby listu v roce 1946. Na první straně listu byla vždy vytištěna báseň, 

většinou kutnohorského autora, následovaly články s historickou tematikou a stránky 

poslední byly věnovány soudobnému kulturnímu programu města a organizačním 

záležitostem. „Krásné město“ vycházelo až do roku 1951. K další obnově došlo mezi 

roky 1969 a 1970. Konečně bylo jeho vydávání obnoveno i roku 1991 a od té doby stále 

vychází. 

Výčet periodik vydávaných na Kutnohorsku v tomto období končí snad jediným 

náboženským věstníkem, který na Kutnohorsku po roce 1945 vycházel. Během roku 

1947
499

 vyšla od března do prosince 4 čísla listu České biblické práce v Kutné Hoře 

                                                 
495

 „Kutnohorské příspěvky k dějinám vzdělanosti české“. 

496
 SOkA Kutná Hora, osobní fond Hubert František, 1947, Časopis „Krásné město“, karton 4, inv. č. 73, 

list 4. 

497
 Viz příloha č. 10. 

498
 SOkA Kutná Hora, osobní fond Hubert František, 1947, Časopis „Krásné město“, karton 4, inv. č. 73, 

list 5 

499
 Zda list vycházel i po roce 1947 není známo. Bibliografie periodik v českých krajích 1945 - 1963, 

která byla pro Středočeský kraj zpracována Vladimírem Kaňkou, neindikuje zánik listu po roce 1947. List 

samotný z pozdějšího období se nicméně nedochoval a ani o něm neexistují žádné archivní záznamy. 
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s názvem „Biblické listy“. List přinášel svým čtenářům zamyšlení nad citáty z Bible, 

jejich výklady a „biblické studie“
500

. Na závěrečné stránce nechyběla krátká rubrika 

Naše zprávy, která informovala o konferencích biblických pracovníků, dostupné 

literatuře, ale zároveň se z této rubriky také dovídáme něco o samotném periodiku: 

„Biblické listy vyjdou, jak dá Pán, čtyřikráte do roka, vždy ke konci čtvrtletí. Předplatné 

je 12 Kčs. Prosíme, aby ve všech sborech neb shromážděních se ujal rozšiřování těchto 

listů jeden bratr, objednal je pro všechny a poukázal předplatné najednou. Oznamte 

nám zároveň, kolik výtisků budete odebírati.“
501

 

Došlo také k několika neúspěšným pokusům o vydávání periodik. Svaz české 

mládeže v Kutné Hoře zažádal o povolení vydávat vlastní časopis 24. července 1945. 

List měl vycházet se 14 denní periodicitou a měl „podávati zprávu o činnosti mládeže a 

zároveň ji vésti po stránce politicko-kulturního uvědomění.“ Instrukce získal 

Kutnohorský svaz z ústředí SČM z Prahy. Tato žádost však nebyla schválena, jelikož 

nesplňovala náležitosti předepsané zákonem.
502

 

Další pokus o vydávání periodika na Kutnohorsku po druhé světové válce učinil 

13. listopadu 1945 jménem studentských výborů kutnohorských středních a odborných 

škol Ladislav Faltejsek
503

, student průmyslové školy, který se měl stát také 

zodpovědným redaktorem listu. List se měl jmenovat „Kutnohorský student“ a měl 

vycházet měsíčně. Majitelem listu měly být studentské rady Zemské školy průmyslové, 

Učitelského ústavu, St. Reálného gymnasia, Veř. Obchodní školy a Rodinné školy. 

Nepolitický měsíčník měl v programu informovat žáky a uveřejňovat jejich práce. 

Periodikum mělo být tištěno v tiskárně Grafia, formát měl být A4 o osmi stranách a 

předpokládalo se 1000 výtisků. Tiskový obor ministerstva informací však i tuto žádost 

zamítl „se zřetelem na situaci ve výrobě papíru“.
504

  

                                                 
500

 Například O medu v Bibli: „Poznáváme, jak v Bibli všechno krásně souvisí. Máme rádi med, zvláště 

děti ho mají rády. I v Bibli je med vylíčen jako něco žádostivého, něco velice dobrého a příjemného; když 

budou míti med, to už se budou míti dobře.“  

O medu v Bibli. Biblické listy. 1947, 1(3), 3. 

501
 Bez názvu. Biblické listy. 1947, 1(1), 8. 

502
 SOkA Kutná Hora, OÚ – Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, list 112 

503
 Narozen 18. dubna 1918. 

504
 SOkA Kutná Hora, OÚ – Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, listy 113-115 
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V únoru 1946 napsal lesmistr Ing. František Kratochvíl z Červených Janovic žádost, 

zda by na Kutnohorsku nemohl být vydáván vlastivědný sborník, „který by sbíral 

veškeré pamětihodnosti a zajímavosti kraje.“ Pan Kratochvíl se odvolává na 

humpolecký sborník „Zálesí“. „Kutná Hora pak jako město kulturních památek a město 

škol, by měla v prvé řadě být k tomu povolána, aby mládeži Kutnohorska přispěla 

hodnotnou četbou regionálního významu. Pan ministr školství chce mít ve zdejším městě 

hodně škol a chce, aby Kutná Hora své památky a svoji minulost propagovala. Tudíž i 

po této stránce by takovýto sborníček našel odezvy a jistě obliby.“ Jeho žádost byla 

podpořena a předána dále. O žádném přímém „následku“ této žádosti se však 

nedochovaly žádné materiály.
505

  

4.3 Kutnohorský kraj v období 1945 – 1948 

Po roce 1945 se na Kutnohorsku stala strana národních socialistů opět nejsilnější 

stranou města Kutné Hory. V roce 1946 vyhrála k nelibosti komunistů volby do MNV 

v Kutné Hoře, která se tak stala krajským centrem strany. Národní socialisté zde po 

druhé světové válce začali opět vydávat své periodikum pod názvem „Kutnohorský 

kraj“. Z „Kutnohorského kraje“ se nakonec stal jediný regionální politický list, který se 

v Kutné Hoře udržel až do roku 1948. 

První číslo „Kutnohorského kraje“ vyšlo 24. června 1945, a přestože se periodikum 

jmenuje stejně jako list, který vydávali národní socialisté před druhou světovou válkou, 

list přímo nedeklaruje návaznost na své předválečné vycházení
506

. Výběr názvu strana 

odůvodňuje pouze regionálním zaměřením periodika: „Strana čs. národních socialistů 

začíná dnešním číslem vydávati svůj krajinský tisk a dává mu jméno Kutnohorský kraj. 

Kutnohorský kraj proto, že v tomto názvu je náš program. Sloužiti kutnohorskému kraji, 

jeho dobrému a pracovitému lidu.“
507

 Jako svůj hlavní úkol list slibuje „informovat 

kutnohorskou veřejnost o všech aktuálních otázkách dnešní doby., jakož i o všech 
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 SOkA Kutná Hora, OÚ – Kutná Hora – Tisková policie, 1937 – 1946, sign III/18a, inv. č. 1147, kart. 

č. 471, folie 116-117. 

506
 O tom, že se však vskutku jedná o obnovu periodika, které vycházelo před druhou světovou válkou, 

svědčí i zápisky Vladimíra Materny v jeho Knize novinářských vzpomínek: „Tím předávám slovo v tisku 

nástupcům, nechť pokračují s pocitem odpovědnosti. Vyvstal týdeník KSČ „Úder“(red. Zd. Černoch), 

týdeník „Svobodné noviny“ (red. K. N. Novotný – dříve Soc. dem. Podvysocko) a posléze byl obnoven i 

nár. soc. „Kutnohorský kraj“ (red. Ivan Bor – Bambas) a všichni budou mít dost práce.“  

SOkA Kutná Hora, osobní fond Vladimír Materna, 1933 – 1947, Kniha novinářských vzpomínek, s. 325. 

507
 „Kutnohorskému kraji“ – šťastnou cestu!. Kutnohorský kraj. 1945, 1(1), 1.  
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událostech kutnohorského veřejného života“
508

 a žádá čtenáře: „Spolupracujte s námi a 

piště nám! Těsnou spoluprací nejširších vrstev budeme moci plnit svůj úkol k všeobecné 

spokojenosti našich čtenářů.“
509

¨A se vstupem do nového ročníku v lednu roku 1946 

„Kutnohorský kraj“ opět zdůrazňuje svou roli krajinského listu: „Do nového ročníku 

vstupuje [Kutnohorský kraj] s pevným odhodláním ještě lépe sloužiti tomu, co vyjadřuje 

svým názvem. Kutnohorskému kraji a jeho zájmům politickým, hospodářským, kulturním 

i sociálním. Třebaže je listem politické strany, staví zájmy a prospěch kraje nad zájmy 

stranické, neboť tak tomu vždy bylo v tradici národně socialistického hnutí. […] Na 

stránkách našeho týdeníku najdou místo zdravé a podnětné myšlenky ze všech vrstev a 

oborů lidského podnikání, z města i venkova, stejně jako zajímavé zprávy z celého 

okresu. Dosavadní rozsah listu, diktovaný nedostatkem papíru, nepovažujeme za stálý a 

definitivní. Kutnohorsko potřebuje pro svůj zdárný a zdravý rozvoj v přítomnosti i 

v budoucnosti nezbytně dobrý a velký krajinský list. „Kutnohorský kraj“ se chce 

takovým listem stát, jakmile to poměry dovolí. Spoléháme při tom na všechny, kteří 

s námi tuto nezbytnost a potřebu cítí.“
510

 

Po obsahové stránce list dodržel svůj program. „Kutnohorský kraj“ přinášel zprávy 

z okolí i z celé republiky. Týdeník vycházel o čtyřech stranách a měl třísloupcovou 

úpravu. První straně obvykle patřily významnější politické události či úvahy. Na dalších 

stranách, zejména v rubrice Zprávy, se čtenáři mohli dočíst podrobnosti z dění ve svém 

nejbližším okolí. V oddělených rubrikách pak „Kutnohorský kraj“ přinášel 

zpravodajství z dění ve straně národních socialistů a také z rodáckého spolku „Kutná 

Hora v Praze“.  Významnou pozornost věnoval „Kutnohorský kraj“ také mládeži. 

Ačkoli mládež neměla v listu svou stálou rubriku, „Kutnohorský kraj“ pravidelně 

otiskoval rozsáhlejší články věnované činnosti Junáka či SČM. Své místo měla v listu 

také nepravidelně uveřejňovaná kulturní rubrika, či rubrika „Co čísti?“, která 

doporučovala čtenářům zajímavou literaturu. Od roku 1946 zavádí týdeník rubriku „Co 

tomu říká lid?“, do které mohou přispívat čtenáři svými názory a reagovat tak na články 
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 Kutnohorské veřejnosti. Kutnohorský kraj. 1945, 1(1), 2. 

509
 Kutnohorské veřejnosti. Kutnohorský kraj. 1945, 1(1), 2. 

510
 Do nového ročníku. Kutnohorský kraj. 1946, 2(1), 1.  
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v „Kutnohorském kraji“, či na dění na Kutnohorsku obecně
511

. Poslední stránka patřila 

inzerci a sportu
512

.  

Ve svých úvodních článcích se list tematicky věnuje zprvu zejména vzpomínkám na 

druhou světovou válku, které přirozeně rezonují i se soudobou politickou situací. 

„Kutnohorský kraj“ se tak věnuje procesům a soudům s válečnými zločinci a udavači, 

zejména z Kutné Hory. Na jednu stranu lze v periodiku nalézt články, které odsuzují 

celý německý národ jako například článek „Nezapomínejme“: „Za Hitlera, Himmlera, 

Henleina a Franka je odpovědný německý národ celý a celý musí nést trest za zločiny, 

jichž se dopustil. Tato slova Dr. Prokopa Drtiny (Pavel Svatý), pronesená 17. května 

t. r. na manifestaci čs. strany národně-socialistické v Praze, si musí uvědomiti každý, 

kdo se ještě dnes, po šestiletém strádání a utrpení dovolává v jejich prospěch 

humanity.“
513

 Na stranu druhou list odsuzuje kruté zacházení s vězni v žalářích a 

internačních táborech. Například článek „Čáslavští gestapáčci“ odsuzuje takovéto 

jednání: „Činnost těchto čáslavských gestapáčků stála život bývalého českoslov. 

důstojníka, škpt. Františka Russa, nar. roku 1894 v Krásnu nad lesy (Schönfeld u 

Karlových Varů). Jmenovaný se šel 12. května 1945 hlásiti jako německý státní 

příslušník u MNV v Čáslavi, neboť se po celou dobu okupace choval řádně a nebál se 

tudíž žádných následků neb stíhání úřady. Proti svému očekávání byl však i se svou 

manželkou zatčen a ztýrán a den poté – zastřelen, aniž k tomu byl důvod.“
514

 Článek 

vyvolal poměrně bouřlivou diskuzi u čtenářů i dalšího tisku (zejména „Úderu“ a 

„Středočeských hlasů“) o tom, jak se dané okolnosti skutečně seběhly.  

V průběhu roku 1947 si „Kutnohorský kraj“ všímá sílícího vlivu komunistů: 

„Komunistům jde o 51 %. Tohoto svého cíle chtějí dosáhnout stůj co stůj, nechtějí však 

čekat na volby. Komunisté však vědí, že ani volbami nedosáhnou těchto toužebných 

51 %. Snaží se proto za každou cenu a všemi prostředky dosáhnout výlučné moci už 

                                                 
511

 Konkrétně „Kutnohorské listy“ při představování rubriky píší: „Budeme uveřejňovat názory 

jednotlivých stavů: dělníka, řemeslníka, zemědělce, úředníka, obchodníka atd. Chceme dáti lidu možnost, 

aby se mohl veřejně tázat odpovědných činitelů na veškeré otázky, týkající se veřejného života. Ať jsou to 

již otázky mzdové, měnových úprav, přidělování bytů, rozdělování uhlí, samosprávné atd. atd.“  

Co tom říká lid?. Kutnohorský kraj. 1946, 2(4), 1. 

512
 Například v dubnu 1947 zavádí „Kutnohorský kraj“ týdenní „Tipovací soutěž pro sportovce“, ve které 

je možné si tipnout výsledky zápasů fotbalových týmů jak z okresního přeboru, tak i vyšších lig. První 

cenou za nejpřesnější tipy byla kniha. 

513
 Nezapomínejme. Kutnohorský kraj. 1945, 1(2), 1. 

514
 Čáslavští gestapáčci. Kutnohorský kraj. 1947, 3(31/32), 1. 
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dnes. Demokratické prostředky jim nestačí a vědí, že jsou marné naděje, že by mohli 

vyhrát, když podle demokratických zásad budou voliči komunističtí jako voliči ostatní, 

počítáni jen jednou a když zástupce komunistů bude mít stejná oprávnění a stejnou moc, 

jako zástupcové ostatních stran. Komunisté jsou však vynalézaví a dovedou vždycky 

vynajít nějaký prostředek, jak z jednoho udělat dva.“
515

 „Kutnohorský kraj“ otiskuje 

také postřehy ze zahraničního tisku. Pod titulem „Co o nás píší v USA“ přináší článek 

Paula C. Smithe, ve kterém autor popisuje politickou situaci v Československu 

vzhledem k vlivu Sovětského svazu. „Zřejmě mocná orientace Československa 

k západu přiměla Rusy postupovat tu velmi zvolna. Proto také zde dosud nedošlo 

k hrubšímu pošlapání lidských práv, jako se stalo v Jugoslávii, Bulharsku nebo 

Maďarsku, kde svoboda slova, tisku a politického smýšlení byla potlačena. Avšak 

skutečnost, že ČSR má nesmírný průmyslový potenciál, jest dostatečným důvodem, aby 

Rusko se vynasnažilo udržet tuto zemi ve svém objetí. Toto možná znamená, že jsou 

sečteny dny, kdy je možno anglickou nebo americkou knihu koupit v Praze u knihkupce 

nebo anglický časopis u kteréhokoli novinářského stánku.“
516

 Jako ohlas na uveřejnění 

tohoto článku pak zaslal předseda ONV Boh. Čihák rozhořčený dopis redakci i dalším 

městským institucím. Reakce na tento dopis zaplnily následující dvě čísla listu. Redakce 

samotná na dopis reaguje takto: „V článku, který vzbudil tak značné rozhoření pana 

předsedy ONV Boh. Čiháka, není obsažen názor náš, nýbrž názor svobodného 

amerického novináře Paul C. Smitha, který uveřejnil v listu San Francisco Chronicle. 

Nevidíme proto v jeho přetištění nic, co by mohlo kaliti náš opravdu přátelský poměr 

k bratrskému SSSR a k ostatním slovanským národům, neboť každému i podprůměrnému 

čtenáři musí býti jasné, že článek nepsal Čechoslovák, nýbrž Američan. Litujeme, že to 

panu předsedovi jasné není. Lid bratrského Sovětského svazu zná ze svého tisku názory 

USA a je proto zarážející, že by o nich nesměl býti informován lid jeho bratrského 

spojence, lid ČSR.“
517

 I ostatní reakce otištěné v následujícím čísle se nesly v podobném 

duchu.  

Napjatá situace je znát také na komunikaci mezi jednotlivými regionálními 

periodiky. Vyhrocenější vztah má „Kutnohorský kraj“ zejména s komunistickým 

„Úderem“, se kterým polemizuje či se ohrazuje proti jeho útokům: „V posledním čísle 
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 Boj o demokracii v zemském národním výboru. Kutnohorský kraj. 1947, 3(52), 2. 
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 Co u nás píší v USA. Kutnohorský kraj. 1947, 3(52), 1.  

517
 Naše odpověď. Kutnohorský kraj. 1948, 4(1), 1. 
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„Úderu“ mě smutně proslulý p. Fibich opět napadl způsobem hodným „Árijského 

boje.“. Panem Fibichem se jako jednotlivcem zabývat nebudu a nechci, ačkoli by to byl 

skvělý obraz člověka, zatíženého chorobnou nenávistí a vůlí ničit. Od studujícího vysoké 

politické školy bych ovšem očekával slušnější tón v polemizování. Rozhodně slušnější, 

než jaký používá s oblibou p. ministr informací.“
518

 Neshody s „Úderem“ nejspíše 

podnítily redaktora „Kutnohorského kraje“ také k sepsání článku „O vyšší mravnost 

našeho tisku“, ve kterém uznává nevyhnutelnost rozdílných názorů v politických 

otázkách, avšak zdůrazňuje, že v otázkách mravních by všechny strany měly být za 

jedno: „Stanovení ministerstva informací, že vydavateli časopisů mohou býti u nás 

pouze politické strany nebo nadstranické organisace s všenárodním významem, bylo 

nutné a našemu veřejnému životu velmi prospěšné, pokud se týče upevnění veřejného 

života po stránce národní a státní. Tato naše revoluční vymoženost, zamezující vydávání 

časopisů soukromníky, kterým se velmi často stával tisk prostředkem k dosažení cílů, 

jejichž charakter nebyl vždy nejčistší, měla hlavně zameziti vytváření nálad 

protistátních a protinárodních, které by se pomocí tisku mohly snažit vytvářet skryté 

skupinky státu a národu nepřátelské, jejichž činnost vydavatelská s touto tendencí 

protistátní by mohla po případě být podporována i ze zahraničí. Časopisy politických 

stran, které mají podobné snahy vyloučit, nejsou však dosud ve své většině dostatečnou 

zárukou morálnosti ve vytváření veřejného mínění. Vždyť býváme často svědky toho, že 

tyto časopisy kryjí trestné činy určitých jedinců, a to pouze proto, že těmito jedinci jsou 

příslušníci jejich politické strany. Podobným nemorálním způsobem je často 

postupováno i v případech opačných, kdy jsou naopak špiněni lidé, jejichž jediným 

proviněním bývá, že patří do jiného politického tábora než list, který se k podobným 

útokům propůjčí.“
519

 

Vydavatelská a řídící struktura „Kutnohorských listů“ se v průběhu období 1945 až 

1948 vůbec neměnila. Majitelem a vydavatelem listu byl místní výkonný výbor 

československé strany národně-socialistické v Kutné Hoře, odpovědným reaktorem
520
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 Úderu a úderníkům. Kutnohorský kraj. 1946, 2(22), 3. 
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 O vyšší mravnost našeho tisku. Kutnohorský kraj. 1946. 2(38), 1. 

520
 Dle oznámení o vydávání listu z listopadu 1945 víme, že „Kutnohorský kraj“ zaměstnával „jednoho 
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SOkA Kutná Hora, fond OÚ Kutná Hora – Tisková policie, 1937 -1946, sign. III/18a, inv. č. 1147, 

kart. č. 471, list 110. 
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byl básník Ivan Bambas – Bor
521

 a týdeník byl tištěn v tiskárně A. M. Perný, Kutná 

Hora – Sedlec. Jednotlivé číslo periodika bylo možno po válce si pořídit za 1 Kčs, od 

pátého čísla však cena stoupla na 1,50 Kčs a od druhého ročníku se cena ustálila na 

2 Kčs za výtisk. Předplatné činilo dle oznámení „Kutnohorských listů“ z 1. února 

1946
522

 28 Kčs čtvrtletně, 54 Kčs půlletně a 100 Kčs na celý rok.  

„Kutnohorský kraj“ ukončil své vydávání po přechozím oznámení
523

 čtvrtým číslem 

čtvrtého ročníku 30. ledna 1948. Se svými čtenáři se loučí následujícími řádky: „Tímto 

číslem končíme vydávání „Kutnohorského kraje“, neboť příští týden již vyjde náš 

krajinský týdeník „Havlíčkovo slovo“. Loučíme se se svými čtenáři, s nimiž jsme byli od 

června 1945 v nejlepším poměru a věříme, že tento přátelský poměr mezi čtenáři a 

redakcí bude zachován i v „Havlíčkově slově“. Plnili jsme svůj úkol informování 

veřejnosti dle svých možností a svého nejlepšího přesvědčení, i když se to některým 

politickým stranám nelíbilo a i když jsme se z toho důvodu stávali předmětem 

neustálých útoků. Svou pevnou linii však nezměníme ani v Havlíčkově slově, věříce 

pevně se všemi pravými demokraty, že pravda zvítězí!“
524

 Pro budoucí předplatitele 

„Havlíčkova slova“ byl v posledním čísle připraven formulář: „Přeji si, aby mi bylo 

zasíláno „Havlíčkovo slovo“. Předplatné vyrovnám složenkou, jakmile mi bude 

zaslána.“
525
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Hoře. Koncem druhé světové války byl zatčen gestapem a převezen do Terezína. Po válce se zotavoval 
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Ivan Bor. Svobodné noviny. 1945, 1(3), 2. 
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Závěr 

Od vyhlášení samostatnosti Československa v říjnu 1918 až po rok 1948 prošel 

periodický tisk v zemi mnoha proměnami. To platí i pro tisk na Kutnohorsku, který byl 

soustředěn nejvíce v hlavním městě regionu Kutné Hoře. Již od poslední čtvrtiny 

devatenáctého století se na Kutnohorsku začíná vytvářet bohatá struktura regionálního 

tisku tvořená jak politickými týdeníky, tak spolkovými listy. První světová válka 

postupně zastavila vycházení téměř všech periodických listů v regionu. Po roce 1918 

však struktura krajinských periodik na Kutnohorsku navazuje na svou bohatou tradici 

před první světovou válkou. Dochází k obnově několika významných předválečných 

politických týdeníků, jako byly „Posázavský kraj“, či „Podvysocké listy“, ale i časopisů 

spolkových a zájmových, obnoven byl například sokolský list „Za bratrstvím“ nebo 

hudební list „Česká hudba“, jehož působnost přesahovala hranice regionu. S vývojem 

politických poměrů a s prosazováním nových politických stran vznikají také periodika 

zcela nová. K nejdéle vycházejícím politickým listům meziválečného období kromě 

„Posázavského kraje“ patří jistě list sociálních demokratů „Sociálně demokratické 

Podvysocko“ a také týdeník národních demokratů „Pravda“. Vzniká také poměrně velké 

množství časopisů zaměřených na konkrétní zájmy obyvatel, ať už šlo o kulturu, 

divadlo, tělovýchovu, či hospodářství. Na tradici listů, které se zabývaly hospodářstvím 

a zemědělstvím regionu, navazují listy „Hospodářský věstník“ a „Zemědělský věstník“, 

Klub českých turistů v Kutné Hoře konečně zakládá své regulérní periodikum 

„Turistický obzor“, Klub fotografů amatérů na cyklostylu vydává od roku 1936 

„Kutnohorského fotoamatéra“ a vzniká i další množství drobnějších zájmových, 

spolkových a odborových listů, které v Kutné Hoře a jejím okolí vycházely alespoň 

krátký čas. Překvapivě zde nenajdeme žádné oficiální náboženské periodikum
526

, 

jelikož zpravodajskou funkci náboženských obcí a farností plnily pouze věstníky, které 

vycházely nepravidelně s nízkou periodicitou. Specifické postavení zde má list 

„Kutnohorský rozhled“, který vydávalo sdružení kutnohorského studentstva a Klub 

akademiků kutnohorských a který se vedle kulturního zpravodajství pokoušel také o 

podávání politicky nestranných informací. V roce 1938 vzniká také propagační věstník 

Kutné Hory věstník „Krásné město“, který je dnes znovu po několika odmlkách 

vydáván. 

                                                 
526

 Jedinou výjimku by mohlo tvořit „Katolické jeviště“. I to však přímo v Kutné Hoře vyšlo před svým 

zánikem pouze jednou. 



   

 

144 

  

Po mnichovských událostech v průběhu druhé republiky se na Kutnohorsku nejprve 

transformuje struktura periodického tisku vlivem slučování politických stran a do 

počátku druhé světové války zde dochází k absolutnímu zániku regionálních legálních 

politických novin. V letech 1939 až do svého odkrytí v roce 1940 vydává odbojová 

skupina komunistické strany na Kutnohorsku ilegální tiskoviny „Úder“ a „Svědomí“. Po 

roce 1940 vycházejí na Kutnohorsku ještě alespoň některé listy zájmových spolků jako 

například „Kutnohorský fotoamatér“, „Za bratrstvím“, „Turistický obzor“, nebo kulturní 

propagační věstník „Krásné město“. Do března roku 1943 však dochází k postupnému 

zastavení i těchto periodik. 

Druhá světová válka předurčila budoucí rozdělení světa dvě hlavní sféry vlivu. 

Československo se po zklamání z Mnichova 1938 a prožitém utrpení stále více 

přiklánělo na východ a vzhlíželo ke Sovětskému svazu jako se svému nejbližšímu 

spojenci. Situace vrcholí v únoru 1948, kdy komunisté přebírají moc v zemi a 

předurčují tím politiku státu na několik desetiletí dopředu. 

Po konci druhé světové války dochází na Kutnohorsku k pokusu o obnovu struktury 

periodického tisku, která byla před válkou v Kutné Hoře velmi bohatá. Nejedná se však 

o příliš zdařilý pokus. Jediným politickým periodikem, které vycházelo v Kutné Hoře až 

do roku 1948, byl list národních socialistů „Kutnohorský kraj“. Vydávání dalších dvou 

politických periodik – komunistického „Úderu“ a „Svobodného Slovana“ sociálních 

demokratů – bylo do konce roku 1946 přesunuto do Kolína. Z nepolitických 

periodických tiskovin vydával své časopisy v Kutné Hoře soustavně pouze Sokol a 

město obnovilo vydávání propagačního věstníku „Krásné město“. Drobným 

náboženským listem z roku 1947 byly „Biblické listy“ vydávané jednou za čtvrt roku. 

Další žádosti o vydávání listů byly z důvodu nedostatku papíru zamítnuty.  

Rok 1948 přináší další důležitý předěl i pro Kutnohorská periodika. Po převratu 

v únoru 1948 a převzetí moci v zemi komunisty dochází ke znárodnění polygrafického 

průmyslu a revizi všech dosud vycházejících periodických listů. Na Kutnohorsku tak 

opět došlo k veškerému zániku regionálních periodik, kdy výjimku tvořil pouze 

propagační věstník „Krásné město“, který vycházel až do roku 1951. Další období pak 

znamená úplné přetvoření krajiny regionálního tisku inspirované sovětským vzorem, 

kdy zejména od padesátých let na Kutnohorsku začínají vznikat četné závodní časopisy 

a ONV Kutná Hora začíná vydávat okresní vesnické noviny s titulem „Za nový život 
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vesnice“. 

Summary 

The periodical press in the Kutná Hora region went through a lot of changes in the 

period 1918 – 1948. Kutná Hora was rich in the structure of periodical press even before 

the First World War. After the declaration the independence of Czechoslovakia, the 

regional periodicals in Kutná Hora could build on their previous tradition. The most 

important pre-war political weekly newspapers „Posázavský kraj“ and „Podvysocké 

listy“ were renewed. Also the press of non-political organization such as Sokol’s 

magazine „Za bratrstvím“ or the music magazine „Česká hudba“ were issued again. 

The development of political situation and increasing importance of new political 

parties naturally resulted in emergence of new periodicals. The most significant were 

„Sociálně demokratické Podvysocko“ issued by social democratic party and „Pravda“ of 

national democrats. Also other non-political organizations such as tourist club or group 

of club photoamateurs began to issue their own periodicals mainly for organizational 

purposes. Other non-political periodicals focused on the culture, theater or agriculture. 

Surprisingly, no real religious periodical was detected during this period in the Kutná 

Hora region.  

After the Munich agreement until the beginning of the occupation of Czechoslovakia 

the structure of the political press was changing at first and finally all the periodicals of 

political parties ceased to exist. In 1939 and (before their detection) in 1940 the 

communist resistance was organizing issuance of their illegal newspapers "Úder" and 

“Svědomí”. Few non-political periodicals such as “Kutnohorský fotoamatér”, 

“Za bratrstvím” or “Turistický obzor” managed to be issued also during the first years of 

the Second World War. By the march 1943, however, also the press of the non-political 

organization disappeared.  

In 1945 the richness of the prewar periodical press in the Kutná Hora region was not 

renewed. Most of the political parties shifted their weekly newspapers away from the 

Kutná Hora region and the non-political organizations were not allowed to publish their 

magazine due to the lack of paper. Due to the events of February 1948 most of the 

residual periodicals were stopped and from the fifties a new structure of periodicals 
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based on the Soviet model emphasizing the creation of factory magazines is formed. 
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Přílohy 

Příloha č. 1:  Politický okres Kutná Hora s vyznačením soudních okresů Kutná 

Hora a Uhlířské Janovice (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mapy územního členění (okresů) České republiky. Český statistický úřad [online]. 

2014 [cit. 2015-08-23]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xt/mapy_uzemniho_cleneni_ceske_republiky republiky & 

Příloha Retrospektivního lexikonu obcí 1850 – 1970. Praha: Federální statistický úřad, 

1978. 
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Příloha č. 2: Obce s počty obyvatel politického okresu Kutná Hora (tabulka) 

S vyznačením obcí nad tisíc obyvatel 

 

Politický okres Kutná Hora (1927) 

Soudní okres Kutná Hora Soudní okres Uhlířské Janovice 

obec  počet obyvatel  obec  počet obyvatel  

Bahno  311 Bělokozly 208 

Bernardov 272 Čekanov 333 

Bludov 153 Čenovice 189 

Bořetice 289 Čestín 656 

Březová 159 Dojetřice 95 

Bylany  302 Chabeřice 595  

Církvice 659 Chmeliště 463 

Černíny 266 Janovice Uhlířské 1 940 

Dobřeň 399 Ježovice 237 

Nové Dvory  1 180 Jindice 403 

Habrkovice 281 Kácov 1 127 

Hetlín 162 Kasanice 156 

Hlízov 732 Kněž 213 

Kutná Hora 14 370 Kralice 358 

Hořany 168 Křečovice  209 

Chlístovice 403 Lhota Janovická 277 

Chrást 215 Lhota Kamenná 122 

Chroustkov 111 Losiny 865 

Jakub Svatý 673 Makolusky 202 

Janovice Červené 723 Malovidy 168 

Kaňk 1 290 Mančice 178  

Kateřina Svatá 623     Miletín 195 

Kobylnice 227     Mirošovice 286     

Korotice 226     Mitrov 415     

Košice 280     Nepoměřice 309     

Křesetice 692     Onomyšl 277     

Krupá 99     Opatovice II 203     

Lišice 151     Podveky 462     

Lomec  405     Polipsy 425     

Malenovice 132     Radvanice 408     

Malešov  1 072     Rašovice 635     

Malín 1 230     Rataje nad Sázavou 1 092     

Mezholezy 192     Řendějov 578     

Mikuláš Svatý 620     Samopše 341     

Miletice  127     Sázava 1 252     

Miskovice 653     Smilovice 368     

Neškaredice 395     Smrk 421     
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Opatovice I 438     Soběšín 467     

Paběnice 477     Staňkovice 511     

Perštějnec 194     Sudějov t. Svatá Anna 173     

Petrovice I 390     Úžice 355     

Polánka 126     Vavřinec 434     

Poličany 195     Vlková 255     

Předbořice 116     Vranice 237     

Přítoky 272     Zbizuby 551     

Pucheř 188     Zderadiny 193     

Rápošov 179     Žandov 509     

Rozkoš 94     

 

Roztěž 323     

Sedlec 1 438     

Senetín 104     

Skalice Velká  144     

Solopysky 319     

Suchdol  668     

Štipoklasy  220     

Třebešoce 513     

Tuchotice  270     

Týniště  276     

Újezdec 189     

Úmonín  397     

Útěšenovice  206     

Vernýřov 139     

Vidice 213     

Vilémovice 175     

Všesoky  113     

Záboří 798     

Zbraslavice  1 318     

Zdeslavice u Červ. Janovic 154     

Zdeslavice u Malešova 170     

Zhoř 232     

celkem obyvatel 41 290     celkem obyvatel 20 346     

celkem obyvatel:   61 636 

 

Zdroj: Administrativní lexikon obcí v Čechách. Praha: Státní úřad statistický, 1927.
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Příloha č. 3: Demografická charakteristika Kutnohorska 

a) Počet obyvatel Kutnohorska přítomných v době sčítání 

 

 

b) Věková struktura Kutnohorska (podle přítomného obyvatelstva) 

 

Soudní okres 

Kutná Hora
Město 

Kutná Hora

Soudní okres 

Uhl.-Janovice

Soudní okres 

Kutná Hora
Město 

Kutná Hora

Soudní okres 

Uhl.-Janovice

přítomní muži 21 538         7 558        10 487               19 444               6 799       9 415                 

přítomné ženy 19 752         6 812        9 859                  20 401               7 093       9 412                 

přítomných obyvatel 41 290         14 370      20 346               39 845               13 488     18 498              

1921 1930

celkem: 61 636 celkem: 58 343

Soudní okres 

Kutná Hora

Město 

Kutná Hora

Soudní okres 

Uhl.-Janovice

Soudní okres 

Kutná Hora

Město 

Kutná Hora

Soudní okres 

Uhl.-Janovice

0 až 4 2 336           643         1 368              3 704                  6,0% 0 až 4 3 030          756         1 748          4 778            8,2%

5 až 14 8 462           2 597      4 815              13 277               21,5% 5 až 14 5 679          1 632      3 043          8 342            14,3%

15 až 24 8 442           3 124      3 702              12 144               19,7% 15 až 24 7 800          3 194      3 081          10 881          18,7%

25 až 39 8 496           3 085      3 981              12 477               20,2% 25 až 44 11 574        4 018      5 360          16 934          29,0%

40 až 59 8 825           3 259      3 996              12 821               20,8% 45 až 64 8 349          3 095      3 801          12 150          20,8%

60 až 79 4 386           1 534      2 273              6 659                  10,8% 65 až 79 2 970          1 058      1 529          4 499            7,7%

80 a vyšší 340              119         202                  542                     0,9% 80 a vyšší 409             123         226             635                1,1%

neznámý 13                 9             9                      22                       0,0% neznámý 54                16           39                93                  0,2%

1930

Údaje za celý politický okres Kutná 

Hora

Údaje za celý politický 

okres Kutná Hora

1921
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c) Národnost československých a cizích státních příslušníků na Kutnohorsku z počtu přítomných obyvatel 

 
 

d) Náboženské vyznání obyvatel na Kutnohorsku 

 

 

 

Soudní okres 

Kutná Hora

Město 

Kutná Hora

Soudní okres 

Uhl.-Janovice

Údaje za celý 

politický okres 

Kutná Hora

Soudní okres 

Kutná Hora

Město 

Kutná Hora

Soudní okres 

Uhl.-Janovice

Údaje za celý 

politický okres 

Kutná Hora

československá 40 974           20 302           61 276             39 619           13 779   18 765           58 384           

ruská/maloruská 87                   6                     93                     78                   13          30                   108                 

německá 136                 17                   153                   106                 77          21                   127                 

maďarská 22                   -                  22                     3                     3            -                  3                     

židovská 30                   2                     32                     4                     3            1                     5                     

polská 28                   11                   39                     23                   20          7                     3                     

jihoslovanská 5                     -                  5                        8                     4            4                     12                   

rumunská 1                     1                     2                        1                     1            -                  1                     

cikánská -                  1                     1                        -                  -          -                  -                  

jiná 7                     6                     13                     6                     5            3                     9                     

1921 1930

Soudní okres 

Kutná Hora

Město 

Kutná Hora

Soudní okres 

Uhl.-Janovice

Údaje za celý 

politický okres 

Kutná Hora

Soudní okres 

Kutná Hora

Město 

Kutná Hora

Soudní okres 

Uhl.-Janovice

Údaje za celý 

politický okres 

Kutná Hora

katolické 29 771           8 731   14 631           44 402             28 160           8 338  14 222           42 382           

evangelické 1 919             606       163                 2 082                2 292             741      251                 2 543             

pravoslaví 50                   20         11                   61                     57                   19        25                   82                   

československé 3 441             1 027   3 931             7 372                5 195             2 068  3 092             8 287             

izrealské 294                 188       189                 483                   213                 140      120                 333                 

bez vyznání 5 799             3 791   1 405             7 204                3 918             2 580  1 103             5 021             

ostatní křesťanské 4                     4           1                     5                        5                     5          7                     12                   

neznámé 12                   3           15                   27                     5                     1          7                     12                   

19301921
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e) Úhrn osob příslušných k různým třídám povolání na Kutnohorsku (1930) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 15. února 1921. I. díl. Praha: Státní úřad statistický, 1924. 129, 276 s. Československá statistika; 9. Řada VI, Sčítání lidu; seš. 1. 

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl I, Růst, koncentrace a hustota obyvatelstva, pohlaví, věkové rozvrstvení, rodinný stav, státní příslušnost, 

národnost, náboženské vyznání. Praha: Státní úřad statistický, 1934. 55, 205 s. Československá statistika. Ř. VI, Sčítání lidu; sv. 98, seš. 7. 

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl II, Povolání obyvatelstva. Část I, Druhy, skupiny a třídy hlavního povolání, poměr k povolání a sociální 

příslušnost, třídy vedlejšího povolání. Praha: Státní úřad statistický, 1934. 54, 407 s. Československá statistika. Řada VI, Sčítání lidu; sv. 104, seš. 8. 

Soudní okres 

Kutná Hora

Město 

Kutná Hora

Soudní okres 

Uhl.-Janovovice

Celkem za 

pol.okres 

Kutná Hora

Zemědělství, lesnictví, rybářství 13 669        723        10 188              23 857        

Průmysl a živnosti 12 626        5 574     4 297                16 923        

Obchod a peněžnictví 2 540           1 450     889                    3 429           

Doprava 1 566           583        561                    2 127           

Veřejná služba a svobodná povolání 1 948           1 371     484                    2 432           

Vojsko 825              822        1                        826              

Jiné (domácí, osobní služby, bez povolání) 6 671           3 369     2 407                9 078           

Kutnohorsko 
Kutná Hora 
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Příloha č. 4: Vývoj počtu periodik na Kutnohorsku před rokem 1918 

 

 

Zdroj: Vlastní rešerše. Srov. KUBÍČEK, Jaromír. Česká retrospektivní bibliografie. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2010. ISBN 80-86249-26-3.  

ROUBÍK, František. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863-1895. Praha: Nákladem České akademie věd a umění, 1936. 

1850 1863 1877 1891 1904 1918 
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Příloha č. 5: Srovnání periodik „Posázavský kraj“ a „Kolínský kraj“ (obrázek) 

 

 

 

Zdroj: NA Chodovec, fond PM, karton 5250, inv. č. 20209 (8/4/12/12) 

 



   

 

166 

  

Příloha č. 6: Liberecká „Vůle lidu“ (obrázek) 

 

Zdroj: Státní okresní archiv Kutná Hora, Vůle lidu. 1923. 4(51), 1. 
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Příloha č. 7: Konfiskace „Sociálně demokratického Podvysocka“, porovnání listu před a po konfiskaci článku V soumraku klerikalismu z 

18. dubna 1924 

Před konfiskací Po konfiskaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Chodovec, Fond Vrchní státní zast. Praha, soupis konfiskátů per. Tisku, karton 112/232 č. j. 6548
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Příloha č. 8: Konfiskace „Kutnohorského rozhledu“, výpis z článku Eugena Knapa 

„Věc německobrodských studentů“ a zpráva pro Vrchního státního zastupitelství 

v Praze 

 

Výpis z článku Eugena Knapa „Věc německobrodských studentů“ (konfiskované části) 

I. 

„Ať žije SSSR“. Ovšem, kdyby se napsalo veřejně „Ať žije Italie, Mussolini“ – z toho 

by jistě nebyl býval zákon na ochranu republiky. Ale vždyť přece program 

komunistické strany je znám, a přece je to strana státem uznaná. Kdyby podobná hesla 

vydala kterákoliv strana, i komunistická, na plakátech, nikdo by jí nestíhal, ale 

nerozvážní mladíci se stíhají a odsuzují 

II. 

Ale jestliže zákon dovede vidět v této naivní studentské hlouposti (k bližšímu 

rozpoznání bych potřeboval ještě znáti psychu oněch studentů jako učitel) ohrožení 

republiky, dovede je zprosti obžaloby z činu, jehož se skutečně dopustili, totiž 

poškození cizího majetku, jež se zde musí charakterizovat jako dolus subsequens (že 

byli zproštěni obžaloby pro urážku prezidenta republiky, je jistě správné – co hrubých a 

perfidních skutečných urážek presidenta prošlo veřejně bez zakročení censury zákona), 

pak je to zákon nemožný, o jeho nemožnosti v té formě v jaké existuje, mohli jsme se 

přesvědčiti už několikráte zde přímo. (Zástupce komunistické strany v zdejším 

okresním zastupitelstvu přečetl v zasedání zastupitelstva, tedy v uzavřeném kruhu 

zástupců, tudíž lidí vybraných, názorově vyhraněných, projev, který mu byl poslán 

z ústředí, a byl pro něj po oznámení předsedy zasedání odsouzen na 8 nebo 9 měsíců 

(…) podle zákona na ochranu republiky. Zdejší předák sociálně demokratické, tedy 

strany, o jejímž kladném poměru k státu se vůbec nedá pochybovati, p. Čermák byl pro 

zvolání „Hanba vládě“ na veřejné schůzi odsouzen k peněžité pokutě. To jsou věci, pro 

něž máme z doby Rakouska přiléhavý název „policajtský systém. Ale ani tehdy by pro 

takové výroky nebyli mohli nikoho odsouditi – leda v letech šedesátých. 

III. 

Odsouzení německobrodských studentů (a dokonce nepodmínečně – přechovavačka 

zlodějů, matka Cecilie Barákové, inteligentní lupičky, byla odsouzena podmínečně) je 

nevychovává v loyální občany. Stanou se teprve nepřáteli tohoto státu – a je možné, že 

budou jednou mít význačné politické postavení. 
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IV. 

Zákon, podle kterého byli německobrodští studenti odsouzeni, odporuje zdravému 

rozumu. S tedy ať zasáhnou – a včas – ministerstvo spravedlnosti a zákonodárné sbory. 

Jinak hrozí tento zákon být v té formě, v jaké existuje, opravdovou ostudou našeho 

trestního zákonodárství. 

V. 

Nechci obhajovati nerozvážného skutku studentů, ale hájím naší republiky proti 

strašpytlovské hlouposti a jako středoškolský učitel, který dovede pochopiti duši 

mladého studentstva, hájím několik rozpálených hlav, z kterých by vlídnost mohla 

učiniti ještě velmi dobré a poctivé státní občany, které však několik týdnů kriminálu a 

rozbitá existence jistě učiní odpůrci tohoto státu. 

 

Zpráva pro Vrchního státního zastupitelství v Praze 

Krajský co tiskový soud v Kutné Hoře zakázal nálezem zde dne 16. července 1930, č. j. 

T1 18/30-1 další rozšiřování čísla 10. periodického, v Kutné Hoře vycházejícího a 

tamtéž tištěného časopisu „Kutnohorský rozhled“ ze dne 16. července 1930 pro závadný 

obsah míst označených I., II, III., IV., V. dle č. l. VIII. Zák. č. 8/63 ř. z. a míst II., III., 

IV dle §u 300 tr. z. 

 

Zdroj: NA Chodovec, Soupis konfiskátů ve fondu MS, karton 1412 (107), číslo zakládací 

1887 
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Příloha č. 9: Konfiskace „Posázavského kraje“ z 25. března 1932 

 

 

 

Zdroj: NA Chodovec, soupis konfiskátů per. Tisku 1919 – 1938 ve fondu VSZ Praha, 

karton 156 (278), č. zakl. 7886. 
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Příloha č. 10: Náčrt možné podoby „Krásného města“ a rozvržení článků na 

stránkách ze schůze redakční rady „Krásného města“ z 20. února 1947, František 

Hubert (obrázek) 

Zdroj: SOkA Kutná Hora, osobní fond Hubert František, 1947, Časopis „Krásné 

město“, karton 4, inv. č. 73, list 5 
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Příloha č. 11: Vývoj počtu periodik na Kutnohorsku po roce 1918  

 

 

Zdroj: Vlastní rešerše. Srov. KUBÍČEK, Jaromír. Česká retrospektivní bibliografie. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2010. ISBN 80-86249-26-3.  

ROUBÍK, František. Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863-1895. Praha: Nákladem České akademie věd a umění, 1936 
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Příloha č. 12: Bibliografie periodického tisku na Kutnohorsku 1918 – 1948 (s 

možnými přesahy, pokud periodikum vycházelo i mimo toto období) 

[1] Biblické listy 

4 krát do roka, vždy ke konci čtvrtletí 

List vycházel: březen 1947 – prosinec 1947 

Vydavatel: Česká biblická práce v Kutné Hoře 

Redaktor: 

Majitel:  

Tiskem: Perný & spol. Kutná Hora 

Administrace:  

Cena:  Předplatné: 

  12 Kčs 

  Jednotlivá čísla: 

Platba za insert: 

Náklad: 

[2] Česká hudba 

časopis věnovaný české hudbě pro piano, harmonium, zpěv světský i církevní, solový i sborový; 

od roč. 2, č. 1: časopis věnovaný české hudbě vůbec, zpěvu solovému i sborovému směru 

světského i církevního; od roč. 12, č.1: časopis věnovaný českému zpěvu a české hudbě; od roč. 

30, č. 1 – 2 (1927): Nezávislý čtrnáctideník pro šíření umění 

vychází vždy v prvních dnech každého měsíce, (kdy změna, vychází dvakrát měsíčně mimo 

letní měsíce, celý ročník 13 čísel); od roč. 13, č. 1: Vychází 16krát do roka, dvakrát měsíčně 

kromě prázdnin 20 čísle (od r 31) 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 20. dubna 1895 – roč. 38, č. 19-20, červen 1939 

Vydavatel: A. Švarc; od roč. 29: Novák 

Redaktor: Alois Strébl a Antonín Ptáček (jako pořadatelé); od roč. 4., č. 1: Alois Strébl 

(jako pořadatel); od 12, roč. 3: neuvedeno; od roč. 29: 1926: Novák; od roč. 30, č. 1 – 2 

(1927): část hudební Prof. R. Jaromír Fiala, část literární Vratislav Vycpálek; od roč. 24, 

č. 1, (1930 – 31): za literární část Z. Bláha - Mikeš 

Majitel: A. Švarc; od roč. 29: Novák 

Tiskem: A. Švarc; od roč. 29: Novák 

Administrace: od roč. 30, č. 1 – 2 (1927): Kutná Hora, Masarykovo nám. 252 

Cena:  Předplatné: 
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ročně 4 zl., půlletně 2 zl., čtvrtletně 1 zl.; od roč. 6., č. 1: ročně 8 kor., 

půlletně 4 kor.; od roč. 13, č.1: celoročně pro tuzemsko 10 Kor., Rusko i 

Sibiř 6 Rub., Amerika 3 Doll.; od roč. 23, č.1: 12 Kor.; od roč. 23, č. 15-16: 

12 Kor.; od č. 1 – 2, roč. 25: 30 Korun; od roč. 30, č. 1 – 2 (1927): 36 Kč; 

od roč. 31, č. 1 1928: 40; od roč. 35: Celoroční předplatné na „Českou 

hudbu (20 čísel, bez hudební přílohy) 20 Kč (jednotlivé mimo předplacení 2 

Kč), s hudební částí 50 Kč 

   Jednotlivá čísla: 

po 50 kr. 

Platba za insert: 

Náklad: 

[3] Československý soudce 

Věstník organizovaných soudců Československé republiky; od č. 15, 1. ledna 1920: Orgán 

Svazu Československých Soudců 

vychází dvakráte měsíčně, vždy 1. a 15. v měsíci; od č. 11 – 12, 1. října 1919: vychází jednou 

měsíčně vždy 1. v měsíci 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 1. dubna 1919 – roč. 1, č. 17, 1. března 1920 

Vydavatel: Soudcovské Jednoty v Hradci a Chrudimi; od č. 5, 1. června 1919: 

Soudcovské Jednoty v Hradci Kr., Chrudimi, Jičíně a Kutné Hoře; od č. 15, 1. ledna 

1920: Svaz Československých Soudců v Praze 

Redaktor: soudce dr. Jar. Červenka 

Majitel: Soudcovské Jednoty v Hradci a Chrudimi; od č. 5, 1. června 1919: Soudcovské 

Jednoty v Hradci Kr., Chrudimi, Jičíně a Kutné Hoře; od č. 15, 1. ledna 1920: Svaz 

Československých Soudců v Praze 

Tiskem: Společná knihtisk. V Pardubicích 

Administrace: 

Cena:  Předplatné: 

6 K půlletně, 12 K. celoročně; od č. 2, 15. dubna 1919: 3.05 K čtvrtletně, 

6.05 K půlletně, 12.20 K celoročně; od č. 5, 1. června 1919: 3.10 

K čtvrtletně, 6.10 K půlletně, 12.10 K celoročně 

  Jednotlivá čísla: 

60 hal. 

Platba za insert: 

Náklad: 
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[4] Hlasy z tabákových továren 

Orgán národně odborového sdružení dělnictva zaměstnaného v tabákových továrnách 

Vychází 1. každého měsíce; od roč. 1, č. 7, 10. července 1912: Vychází 10. každého měsíce 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 1. ledna 1912 – [roč. 2, č. 8, 10. srpna 1913, poslední číslo 

v Národní knihovně] – roč. 3, č. ?, 1914 (list vycházel do počátku 1. světové války) 

Vydavatel: Národně-odborové sdružení dělnictva zaměstnaného v tabákových továrnách 

Redaktor: Redaktor: F. S. Frabša, za redakci odpovídá: Vladislava Helena Frabšová 

Majitel: Národně-odborové sdružení dělnictva zaměstnaného v tabákových továrnách 

Tiskem: Adolfa Švarce v Hoře Kutné; od roč. 1., č. 3, 1. března 1912: Tiskem Karla 

Štrupa v Čáslavi 

Administrace: Redakce, administrace a expedice jest v Hoře Kutné, Husova tř. č. 15, 

kamž buďtéž adresovány veškeré zásilky. Kdo podrží si 2 čísla, považován je za 

odběratele 

Cena:  Předplatné:  

72 h na celý rok, poštou 96 h 

  Jednotlivá čísla: 

6 hal. (poštou 8h.) 

Platba za insert: Inserování v „Hlasech z tab. továren“ jest velmi úspěšné! 

Náklad: 700 kusů (v únoru roce 1914) 

[5] Hospodářský věstník 

Měsíčník věnovaný zájmům zemědělství, družstevnictví, peněžnictví, hospodářskému průmyslu, 

národnímu hospodářství, samosprávě, školství na Kutnohorsku  

Měsíčník 

List vycházel: 1924 - 1933 (dochované číslo: roč. 7, č. 3, březen 1930) 

Vydavatel: 1930: Hospodářské Družstvo v Kutné Hoře 

Redaktor: 1930: Jan Hlaváček, řiditel zeměděl. Pojišťovny v Kutné Hoře; redakce 

zemědělská nemocenská pojišťovna v Kutné Hoře. 1932: Antonín Kopáček, místoředitel 

Hospodářského družstva v Kutné Hoře 

Majitel: Hospodářské Družstvo v Kutné Hoře 

Tiskem: Tiskl Ant. Novák 

Administrace: Hospodářské družstvo v Kutné Hoře 

Cena:   Předplatné:  

  Jednotlivá čísla:  
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Platba za insert: v roce 1930: Celá strana 250 Kč, půl strany 150 Kč, čtvrt strany 75 Kč, 

Osmina strany 40 Kč. Při  inserci dlouhodobé povoluje se sleva, a sice při zadání: na celý 

rok 25 %. Na půl roku 20 %, na čtvrt roku 10 %. Poplatek za inserci jest splatný ihned po 

obdržení účtu. Při pozdějším placení počítají se 10 % úroky z prodlení. 

Náklad:  

[6] Katolické jeviště 

Rádce katolických divadelních ochotníků 

od roč. 2, č. 1, leden – březen 1938: Vychází nejméně 4 krát za rok 

List vycházel: podzim 1937 – prosinec 1938 

Vydavatel: Katolické jeviště Brtnice na Moravě, pořádá P. Jan Filip, admin., Nov Ves n. 

Popelkou 

Redaktor: Josef Birnbaumm; od prosince 1938: redakce Kutná Hora, Svatojakubská čp. 

1 (předtím v Brtnici) 

Majitel: 

Tiskem: V. Dvořák v Mor. Budějovicích 

Administrace: Katolické jeviště, Brtnice u Jihlavy 

Cena:   Předplatné: 

od roč. 2, č. 1, leden – březen 1938: ročně 8 Kč 

  Jednotlivá čísla: 

se zasílají za 3 Kč. Katolické spolky, které se přihlásí, obdrží 1 výtisk 

každého čísla zdarma. od roč. 2, č. 1, leden – březen 1938: 2 Kč 

Platba za insert:  

Náklad:  

[7] Krásné město 

Věstník městské cizinecké komise v Kutné Hoře; od roč. 2, č. 1-2, 1939: Věstník městské 

cizinecké kanceláře v Kutné Hoře; od roč. 5, č. 1, únor 1946: Kulturní a propagační věstník 

města Kutné Hory; od roč. 10, č. 1, 15. března 1951: Vlastivědný a kulturní věstník MNV 

v Kutné Hoře 

vychází čtyřikrát ročně; od roč. 5, č. 1, únor 1946: vychází šestkrát ročně; od roč. 9, č. 1, 

červenec 1950: vychází čtyřikrát ročně 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 1938 – roč. 4, č. 1, 1941; roč. 5, č. 1, únor 1946 – roč. 10, č. 4, 

15. listopadu 1951 

Vydavatel: město Kutná Hora; od roč. 10, č. 1, 15. března 1951: MNV v Kutné Hoře 
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Redaktor: rediguje Josef Vepřek, za redakci odpovídá Ing. F. Jäger, graficky upravuje 

prof. V. Fiala; od roč.  5, č. 1. únor 1946: redakční kruh řídí: Bedřich Bervid, Václav 

Fiala, Dr. Josef Nuhlíček, Josek Pírko a Josef Vepřek, graficky upravuje prof. V. Fiala, za 

redakci odpovídá J. Nuhlíček; od roč. 6, č. 1. březen 1947: redakční kruh řídí: Bedřich 

Bervid, Květoslav Bloudek, Václav Fiala, František Hubert, František Hubert, K. N. 

Novotný, Dr. Josef Nuhlíček, Josek Pírko, Jaromír Siegl, Marie Snížková a Josef Vepřek; 

do redakčního kruhu přibyli: Emilie Stračovská od roč. 7, č. 1, Bohuslav Tyrkas a Karel 

Vicovský od roč. 10, č. 1, 15. března 1951 

Majitel: město Kutná Hora; od roč. 10, č. 1, 15. března 1951: MNV v Kutné Hoře 

Tiskem: knihtiskárna „Grafia“ v Kutné Hoře; od roč. 1, č. 2: A. Novák v Kutné Hoře; od 

roč. 9, č. 1, červenec 1950: Středočeské tiskárny n. p. závod 34 v Kutné Hoře 

Administrace: v Kutné Hoře, Havlíčkovo náměstí 87; od roč. 5, č. 1. únor 1946: v Kutné 

Hoře, Vlašský dvůr 552 

Cena:  Předplatné: 

ročně poštou 2.50 Kč; od roč. 2, č. 1-2, 1939: ročně poštou 4 K; od roč. 3, č. 

1, 1940: ročně poštou 7 K; od roč. 5, č. 1. únor 1946: ročně poštou 36 Kč; 

od roč. 9, č. 1, červenec 1950: ročně 20 Kčs 

  Jednotlivá čísla: 

50 hal.; od roč. 2, č. 1-2, 1939: 1 K; od roč. 3, č. 1, 1940: 1.50 K; od roč. 5, 

č. 1, únor 1946: 5 Kč; od roč. 8, č. 1, duben 1949: 6 Kč; od roč. 9, č. 1, 

červenec 1950: 5 Kčs 

Platba za insert: 

Náklad: 

[8] Kutnohorské listy [1920] 

Orgán československé národní demokracie 

Vychází každou středu odpoledne; od roč. 1, č. 5, 12. února 1920: vychází každý čtvrtek 

dopoledne; od roč. 1, č. 30, 7. srpna 1920: vychází každou sobotu dopoledne 

Kdo nevrátí zaslaná dvě čísla, považuje se za odběratele 

Rukopisy se nevracejí 

V říjnu 1920 byl list sloučen s „Kolínskými Listy“ a vycházel dál v Kolíně jako „Hlas 

Demokracie“ 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 14. ledna 1920 – roč. 1, č. 39, 9. října 1920 

Vydavatel: Tiskařské a vydavatelské družstvo v Kutné Hoře, spol. s ruč. o. 

Redaktor: List řídí redakční rada, za redakci odpovídá J. A. Černý 

Majitel: Tiskařské a vydavatelské družstvo v Kutné Hoře, spol. s ruč. o. 
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Tiskem: fy J. L. Bayera akc. spol. v Kolíně; od roč. 1, č. 30, 7. srpna 1920: fy Karla 

Štrupa v Čáslavi 

Administrace: Sedlcká ulice 359 

Cena:  Předplatné: 

na celý rok 16 K, půlletně 8 K, čtvrtletně 4 K; od roč. 1, č. 2, 21. ledna 

1920: na celý rok 20 K, půlletně 10 K, čtvrtletně 5 K; od roč. 1, č. 26, 

8. července 1920: na celý rok 24 K, půlletně 12 K, čtvrtletně 6 K 

  Jednotlivá čísla: 

30 hal.; od roč. 1, č. 2, 21. ledna 1920: 40 hal.; od roč. 1, č. 26, 8. července 

1920: 50 hal. 

Platba za insert: Inserce úspěšná, levná 

Náklad: 

 

[9] Kutnohorské listy (od roč. 5, č. 14, 7. dubna 1911 Posázavský 

kraj)  

Časopis strany národně - sociální – hájící zájmy českého lidu v Posázaví; od roč. 5, č. 1, 

7. ledna 1911: List české strany národně sociální pro okresy: Kutná Hora, Uhlíř. Janovice, 

Čáslav, Chotěboř, Habry, Hlinsko, Přibyslav, Polná, Německý Brod, Ledeč a Humpolec 

vychází každých 14 dní již v pátek; od roč. 4, č. 2, 28. ledna 1910: vycházejí týdně vždy v 

pátek 

List vycházel: [roč. 1, č. 1, 23. listopadu 1907 – 1908 (nedochovalo se)], roč. 3, č. 1, 

8. ledna 1909  - roč. 5, č. 13, 31. března 1911, poté došlo ke změně názvu na Posázavský 

Kraj 

Vydavatel: Družstvo národně-sociální v Kutné Hoře; od roč. 5, č. 1, 7. ledna 1911: 

Krajský výkonný výbor strany nár.-soc. v Kutné Hoře; od roč. 5, č. 3, 20. ledna 1911: 

Vojt. Čeněk Němec 

Redaktor: Ferdinand Louvar; od roč. 2, č.?, cca 2. května 1908: Josef Vojta; od roč. 3, 

č. 6, 19. března 1909: Antonín Zoufalý; od roč. 4, č. 1, 14. ledna 1910: Ludvík Urban; 

od roč. 4, č. 2, 28. ledna 1910: Antonín Zoufalý; od roč. 4, č. 7, 7. března 1910: 

Jaroslav Baiza; od roč. 4, č. 25, 8. července 1910: Čeněk Němec,  

Majitel: Družstvo národně-sociální v Kutné Hoře; od roč. 5, č. 1, 7. ledna 1911: Krajský 

výkonný výbor strany nár.-soc. v Kutné Hoře; od roč. 5, č. 3, 20. ledna 1911: Vojt. 

Čeněk Němec 

Tiskem: Adolf Švarc v Kutné Hoře; od roč. 5, č. 1, 7. ledna 1911: Josef Frengl v Čáslavi 

Administrace: v Kutné Hoře, Žižkova brána 618, velké peněžní zásilky buďtéž řízeny na 

adresu Leopold Hnát v Kutné Hoře, Tylova třída; od roč. 3, č. 6, 19. března 1909: 

v Hoře Kutné v Radnické ulici čís. 213. – Veškeré peněžní zásilky buďtéž řízeny na 

adresu: Antonín Zoufalý v Hoře Kutné, Radnické ulice č. 213; od roč. 3, č. 26, 
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17. prosince 1909: v Hoře Kutné v Radnické ulici čís. 213. – Veškeré peněžní zásilky a 

objednávky insertů buďtéž řízeny v knihtiskárnu Adolfa Švarce v Kutné Hoře; od roč. 4, 

č. 1, 14. ledna 1910: v Hoře Kutné na Komenského náměstí čís. 6. K mluvení od 12 – 1 

hod. – Veškeré peněžní zásilky a objednávky insertů buďtéž řízeny v knihtiskárnu Adolfa 

Švarce v Kutné Hoře; od roč. 4, č. 2, 28. ledna 1910: v Hoře Kutné v Radnické ulici čís. 

213. – Veškeré peněžní zásilky a objednávky insertů buďtéž řízeny v knihtiskárnu Adolfa 

Švarce v Kutné Hoře; od roč. 4, č. 7, 7. března 1910: v Hoře Kutné v Kollárově třídě 

303. – Veškeré peněžní zásilky a objednávky insertů buďtéž řízeny v knihtiskárnu Adolfa 

Švarce v Kutné Hoře; od roč. 4., č. 13, 15. dubna 1910: V Hoře Kutné v Šultysově třídě 

čís. 168. Veškeré peněžní zásilky a objednávky insertů buďtéž řízeny v knihtiskárnu 

Adolfa Švarce v Kutné Hoře; od roč. 4, č. 14, 22. dubna 1910: uváděna pouze tiskárna - 

Veškeré peněžní zásilky a objednávky insertů buďtéž řízeny v knihtiskárnu Adolfa 

Švarce v Kutné Hoře, Václavské náměstí 252; od roč. 5, č. 1, 7. ledna 1911: Veškeré 

peněžní zásilky přijímá: Josef Zajíc, Hora Kutná, Tylova třída. Inserty přijímá: 

administrace Kutná Hora, Rejskovo náměstí 63 

Cena:  Předplatné:  

2 K 60 h na rok; od roč. 3, č. 3, 5. února 1909: 3 K 12 h na rok; od roč. 4, 

č. 1, 14. ledna 1910: 3 K 20 h na rok; od roč. 4, č. 2, 28. ledna 1910: 6 K 24 

h na rok; od roč. 4, č. 24, 1. července 1910: 8 K na celý rok, 4 K na půl 

roku, 2 K na čtvrt roku, 2.30 Doll. Ročně Amerika; od roč. 5, č. 1, 7. ledna 

1911: 5 K na celý rok, 2.50 K na půl roku, 1.25 K na čtvrt roku 

  Jednotlivá čísla:  

10 hal.; od roč. 3, č. 3, 5. února 1909: 12 hal.; od roč. 4, č. 24, 1. července 

1910: 16 hal.; od roč. 5, č. 1, 7. ledna 1911: 10 hal. 

Platba za insert: Inserty jsou levné a výhodné a platí se vždy předem 

Náklad: běžné vydání 600 kusů 

[10] Kutnohorský fotoamatér 

 (periodicita: cca 6 krát do roka) 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 1. července 1936 – roč. 7, č. 1, 20. září 1942 

Vydavatel: Klub fotografů amatérů v Kutné Hoře 

Redaktor: Ota Reiner; od roč. 4, č. 4. – 5., 8. 11. 1939: Bedřich Bervid 

Majitel: Klub fotografů amatérů v Kutné Hoře 

Tiskem: Klub fotografů amatérů v Kutné Hoře (cyklostyl) 

Administrace: Kutná Hora, Hlouška, 412; od roč. 5, č. 3, 25. června 1940: Kutná Hora, 

Městské sady 427 (Byt Bervida) 

Cena:  Předplatné: 

časopis se zasílá zdarma všem členům Klubu, zájemci se mohou přihlásiti 

k odběru v administraci. 

  Jednotlivá čísla:  
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Platba za insert: 

Náklad: 100 – 150 ks  

[11] Kutnohorský kraj (původně Posázavský kraj) 

Týdeník čsl. strany národně – socialistické pro okresy Kutná Hora a Uhl. Janovice 

Vychází ve čtvrtek večer s datem následujícího dne 

List vycházel: č. 18, 1. května 1936 – č. 48, 2. prosince 1938 (zcela určitě již nevycházel 

po 31. prosinci 1938) 

Vydavatel: Místní výkonný výbor československé strany nár.-socialist.; od č. 46, 

18. listopadu 1938: Jaroslav Janata, Kutná Hora, Žižkov 749 

Redaktor: Vladimír Materna; od č. 1, 8. ledna 1937: František Snížek; od. č. 1, 7. ledna 

1938: Antonín Fikar; od č. 19, 13. května 1938: Vladimír Materna 

Majitel: Místní výkonný výbor československé strany nár.-socialist.; od č. 46, 

18. listopadu 1938: Jaroslav Janata, Kutná Hora, Žižkov 749 

Tiskem: Ant. Nováka Kutné Hoře 

Administrace: Redakce v Kutné Hoře, Sedlecká 652, administrace Tylova 507; od č. 1, 

8. ledna 1937: Redakce v Kutné Hoře, Hlouška, ulice Anny Spahové čp. 406, 

administrace, Tylova tř. 507; od č. 2, 14. ledna 1938: Redakce v Kutné Hoře, hotel „U 

Vlašského dvora“, administrace Tylova tř. 507; od č. 19, 13. května 1938: Redakce 

v Kutné Hoře, Ladislavova třída 332, administrace Tylova tř. 507 

Cena:  Předplatné:  

26 K na celý rok, 13 K na půl roku 

  Jednotlivá čísla:  

50 hal. 

Platba za insert: 

Náklad:  

[12] Kutnohorský rozhled 

Kulturní měsíčník 

Vychází měsíčně mimo červenec a srpen 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 1. ledna 1927 – roč. 5, č. 10, 2. září 1935 

Vydavatel: Klub akademiků kutnohorských, Sdružení kutnohorského studentstva 

Redaktor: Eugen Knap (OR), obálka Richarda Landra, redakční kruh: Jan Fiala, Ing. arch. 

Rudolf Hraba, Ing. arch. Jindřich Kretší, Jiří Moudrý, Ing. Adolf Plaček, Josef Pírko, 

Rudolf Pohlreich, PhDr. Josef Růžička, Ing. Josef Stránský, Josef Vepřek, za SKS Jan 

Pokorný, za KAK František Siegler 
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Majitel: Klub akademiků kutnohorských, Sdružení kutnohorského studentstva 

Tiskem: Antonína Nováka nástupce Adolfa Švarce v Kutné Hoře 

Administrace: Kutná Hora, Vrchlice 14 

Cena:  Předplatné: 

roční 30 Kč, pro cizinu roční 50 Kč, pololetní 15 Kč 

  Jednotlivá čísla: 

3 Kč 

Platba za insert: 

Náklad: 

[13] Literárním a uměleckým světem 

Týdenník pro literaturu, DIVADLO, hudbu a výtvarné umění. 

Vychází každý pátek 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 6. listopadu 1914 – roč. 1, č. 8, 15. ledna 1915 

Vydavatel: Vladislava Helena Frabšová 

Redaktor: Vladislava Helena Frabšová 

Majitel: Vladislava Helena Frabšová 

Tiskem: Antonín Reis v Praze - VI 

Administrace: Redakce, administrace a expedice listu jest v Hoře Kutné, Husova třída 

125 

Cena:  Předplatné: 

5.20 K na celý rok, poštou 6.40 K, 2.60 K na půl roku, poštou 3.30K, 1.30 

K na čtvrt roku, poštou 1.60 K 

   Jednotlivá čísla: 

10 haléřů 

Platba za insert: 

Náklad: 

[14] Náš cíl (před ním Podvysocko) 

List Národní strany práce pro kraj Kutnohorský 

Vychází každý pátek 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 1. ledna 1939 - roč. 1, č. 12, 17. března 1939 

Vydavatel: za vydavatelstvo Národní strany práce: Jaroslav Bouška 
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Redaktor: K. N. Novotný 

Majitel: vydavatelstvo Národní strany práce 

Tiskem: knihtiskárna „Grafia“, s. s r. o. v Kutné Hoře 

Administrace: Kutná Hora, Na náměstí 412 

Cena:  Předplatné: 

ročně 32 Kč, půlletně 16 Kč, čtvrtletně 8 Kč 

  Jednotlivá čísla: 

60 hal. 

Platba za insert:  

Náklad:  

[15] Pachtýřské listy 

Orgán Ochranného svazu republikánských nájemců zemědělské půdy; od roč. 1, č. 13, 

18. ledna 1936: bez podtitulu; od roč. 2, č. 1, 15. května 1937: Orgán odborového sdružení 

nájemců zemědělské půdy. 

Vychází čtrnáctidenně 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 7. března 1935 – roč. 1, č. 14. – 15., 24. února 1936; roč. 2, č. 

1, 15. května 1937 – roč. 2, č. 6-7, 15. srpna 1937 

Vydavatel: Ochranný svaz republikánských nájemců zemědělské půdy; od roč. 2, č. 1, 

15. května 1937: Odborové sdružení nájemců zemědělské půdy. 

Redaktor: Karel Novák; od roč. 1, č.2, 29. března 1935: Oldřich Křeček; od roč. 2, č. 1, 

15. května 1937: Vladimír Žďárský 

Majitel: Ochranný svaz republikánských nájemců zemědělské půdy; od roč. 2, č. 1, 

15. května 1937: Odborové sdružení nájemců zemědělské půdy 

Tiskem: Antonín Novák, Kutná Hora; od roč. 2, č. 1, 15. května 1937: Maxmil. Kubeš, 

Praha II, Opatovická II 

Administrace: Kutná Hora, Karlov 12; od roč. 2, č. 1, 15. května 1937: Praha-Vršovice, 

Kodaňská, 42; od roč. 2, č. 4, 1. července 1937: Praha II, Pštrosova ul. č. 22 

Cena:  Předplatné: 

roční 20 Kč, půlletně 10 Kč, čtvrtletně 5 Kč. 

  Jednotlivá čísla: 

80 haléřů 

Platba za insert: Celá strana 300 Kč, půl strany 160 Kč, čtvrt strany 85 Kč, Osmina strany 

45 Kč, šestnáctina strany 25 Kč při jednom uveřejnění. Při delší inserci sleva.  

Náklad:  
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[16] Paleta 

Revue pro výtvarnou práci 

Vchází ob měsíc během školního roku 

List vycházel: roč. 1, č. 1, září 1939 – srpen 1940 

Vydavatel: Jednota učitelů malířů 

Redaktor: redakční kruh &: Otokar Brůha, Jaroslav Rajlich, Václav Vyhnánek. 

Majitel:  

Tiskem: V. Zakravský, Kácov 

Administrace: Uhlířské Janovice 

Cena:  Předplatné: 

10 K ročně 

  Jednotlivá čísla: 

2.50 K za sešit 

Platba za insert: 

Náklad:  

[17] Podvysocké hlasy (původně Podvysocké listy) 

(Dříve Podvysocké listy) Orgán hájící kulturní, politické a hospodářské zájmy československých 

středních stavů venkovské župy Pražské okresů: Kutná Hora, Kolín, Čáslav, Německý Brod, 

Humpolec atd. 

Vychází každý pátek 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 25. srpna 1922 – roč. 1, č. 15, 1. prosince 1922 

Vydavatel: Místní organisace čsl. strany živnostensko – (obchodnicko) středostavovské 

Redaktor: Antonín Mölzer 

Majitel: Místní organisace čsl. strany živnostensko – (obchodnicko) středostavovské 

Tiskem: Adolf Švarc v Hoře Kutné; od roč. 1, č. 15, 1. prosince 1922: Grafia v Hoře 

Kutné 

Administrace: Redakce a administrace v Kutné Hoře, Václavské nám. (dům knihtiskárny 

Ad. Švarce); od roč. 1, č. 15, 1. prosince 1922: Redakce a administrace v Kutné Hoře, 

Vladislavova třída číslo 333 (knihtiskárna „Grafia“) 

Cena:  Předplatné: 

32 K na celý rok, 16 K na půl roku, 8 K na čtvrt roku (pro Ameriku ročně 2 

doll.) 

  Jednotlivá čísla: 
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60 hal. (pro Ameriku 4 cen.) 

Platba za insert: Inserce úspěšná a levná 

Náklad: 

[18] Podvysocké listy (od 25. Srpna 1922 Podvysocké hlasy) 

Orgán politického spolku Podvysockého; od roč. 1, č. 7, 31. října 1890: Orgán politického 

spolku Podvysockého a politického klubu pro okresy: německobrodský, chotěbořský, 

humpolecký, přibyslavský, polenský a stocký; od roč. 2, č. 19, 16. května 1891: Orgán 

politického spolku Podvysockého a politického klubu pro okresy: německobrodský, chotěbořský, 

humpolecký, přibyslavský, polenský a stocký a svobodomyslného klubu politického pro okres 

ledečský a dolnokralovický; od roč. 13, č.27, 4. července 1902: Orgán okresů kutnohoerského, 

uhlíšrko-janovického, německobrodského, chotěbořského, humpoleckého, přibyslavského, 

polenského, ledečského a dolnokralovického; od roč. 27, č. 1, 7. prosince 1918: Orgán české 

demokracie; od roč. 27, č. 19, 12. dubna 1919: Orgán Československé národní demokracie; od 

roč. 27, č. 52, 13. prosince 1919: Neodvislý týdenník politický a národohospodářský; od roč. 

27, č. 53, 20. prosince 1919: List politický a národohospodářský; od roč. 28, č. 51, 22. října 

1920: Orgán hájící kulturní, politické a hospodářské zájmy české demokracie; od roč. 29, č. 1, 

5. listopadu 1920: Orgán hájící kulturní, politické a hospodářské zájmy českoslov. středních 

stavů 

Vychází každou sobotu; od roč. 10, č. 47, 17. listopadu 1899: Vychází každý pátek; od roč. 

27, č. 1, 7. prosince 1918: Vychází každou sobotu v poledne; od roč. 28, č. 2, 7. ledna 1920: 

Vychází každou středu a sobotu; od roč. 28, č. 21, 20. března 1920: Vychází každou sobotu; 

od roč. 28, č. 51, 22. října 1920: vychází každý pátek 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 20. září 1890 – roč. 26, č. 36, 3. září 1915; roč. 27, č. 1, 

7. prosince 1918 - roč. 30, č. 42, 17. srpna 1922 

Vydavatel: Politický spolek Podvysocký; od roč. 3, č. 50, 17. prosince 1892: Josef 

Hejnic; od roč. 16, č. 48, 1. prosince 1905: Jindřicha Hejnicová; od roč. 20, č. 32, 

6. srpna 1909: Jan Macháček; od roč. 20, č. 36, 3. září 1909: Karel Šíma; od roč. 21, č. 

44, 28. října 1910: Karel Hütter; od roč. 23, č. 40, 4. října 1912: Václav Velinský; od 

roč. 25, č. 1, 3. ledna 1914: František Vysypal; od roč. 27, č. 1, 7. prosince 1918: 

Václav Velinský; od roč. 27, č. 31, 5. července 1919: Václav Velinský; od roč. 28, č. 10, 

7. února 1920: Jaroslav Pelc; od roč. 28, č. 51, 22. října 1920: Václav Velinský; od roč. 

29, č. 1, 5. listopadu 1920: Tiskové družstvo českosl. Živnostensko-obchodnické strany 

středostavovské 

Redaktor: J. Hejnic; od roč. 3, č. 50, 17. prosince 1892: Frant. Říha; od roč. 4, č. 39, 

30. září 1893: Josef Hejnic; od roč. 16, č. 48, 1. prosince 1905: Josef Pekárek; od roč. 

19, č. 28, 10. července 1908: Karel Hauser; od roč. 20, č. 33, 13. srpna 1909: Karel 

Šíma; od roč. 21, č. 44, 28. října 1910: Karel Hütter; od roč. 23, č. 40, 4. října 1912: 

Václav Velinský; od roč. 25, č.1, 3. ledna 1914: František Vysypal; od roč. 27, č. 1, 

7. prosince 1918: Václav Velinský; od roč. 27, č. 31, 5. července 1919: hlavní Redaktor: 

Václav Velinský, za redakci zodpovídá: Otílie Velinská; od roč. 27, č. 42, 4. října 1919: 

Jaroslav Pelc; od roč. 28, č. 51, 22. října 1920: zodpovědný redaktor František John 
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Majitel: Politický spolek Podvysocký; od roč. 10, č. 36, 21. srpna 1900: Josef Hejnic; od 

roč. 12, č. 44, 1. listopadu 1901: 1901 Jos. V. Hejnic; od roč. 16, č. 48, 1. prosince 

1905: Jindřicha Hejnicová; od roč. 20, č. 32, 6. srpna 1909: Jan Macháček; od roč. 27, 

č. 1, 7. prosince 1918: Družstvo pro vydávání „Podvysockých Listů“; od roč. 27, č. 31, 

5. července 1919: Václav Velinský 

Tiskem: Karel Šolc, Kutná Hora; od roč. 6, č. 45, 9. listopadu 1895: Adolf Švarc 

v Kutné Hoře; od roč. 19, č. 11, 13. března 1908: Tiskem Karla Šolce v Kutné Hoře; od 

roč. 27, č. 1, 7. prosince 1918: Adolf Švarc v Hoře Kutné 

Administrace: Redakce i administrace se nachází v Kutné Hoře, Husova třída č. 111; od 

roč. 3, č. 1, 9. ledna 1892: Redakce i administrace se nachází v Kutné Hoře, na Tamarce 

č. 69; od roč. 3, č. 13, 24. března 1892: Redakce i administrace se nachází v Kutné Hoře, 

na Komenského náměstí; od roč. 6, č. 45, 9. listopadu 1895: Redakce nachází se v Hoře 

Kutné na Komenského náměstí; administrace „na staré poště“ (knihtiskárna A. Švarce) 

v I. poschodí; od roč. 8, č. 47, 20. listopadu 1897: Redakce nachází se v Hoře Kutné 

v Šultysově třídě; administrace „na staré poště“ (knihtiskárna A. Švarce) v I. poschodí; od 

roč. 9, č. 31, 30. července 1898: Redakce nachází se v Hoře Kutné v Šultysově třídě; 

administrace na Václavském náměstí (knihtiskárna A. Švarce); od roč. 12, č. 21, 

24. května 1901: Redakce nachází se v Hoře Kutné na Palackého náměstí; administrace 

na Václavském náměstí (knihtiskárna A. Švarce).; od roč. 13, č. 8, 21. února 1902: 

Redakce i administrace nachází se v Hoře Kutné na Palackého náměstí; expedice na 

Václavském náměstí (knihtiskárna A. Švarce); od roč. 17, č. 4, 26. ledna 1906: Redakce, 

administrace i expedice nachází se v Hoře Kutné na Václavském náměstí (knihtiskárna A. 

Švarce); od roč. 19, č. 11, 13. března 1908: Redakce, administrace i expedice nachází se 

v Hoře Kutné v hotelu „na Staré Poště“ Husova třída; od roč. 27, č. 1, 7. prosince 1918: 

Redakce, administrace nachází se v Hoře Kutné, Václavské náměstí (v domě knihtiskárny 

A. Švarc). 

Cena:  Předplatné: 

6 zl. na celý rok, 3 zl. na půl roku, 1 zl. 50 kr na čtvrt roku; od roč. 13, č. 35, 

29. srpna 1902: 12 K na celý rok, 6 K na půl roku, 3 K na čtvrt roku; od 

roč. 27, č. 1, 7. prosince 1918: 16 K na celý rok, 8 K na půl roku, 4 K na 

čtvrt roku; od roč. 27, č. 7, 18. ledna 1919: 20 K na celý rok, 10 K na půl 

roku, 5 K na čtvrt roku; od roč. 28, č. 3, 10. ledna 1920: 30 K na celý rok, 

15 K na půl roku, 7,5 K na čtvrt roku 

  Jednotlivá čísla: 

12 kr.; od roč. 13, č. 35, 29. srpna 1902: 24 hal.; od roč. 27, č. 1, 

7. prosince 1918: 32 hal.; od roč. 27, č. 7, 18. ledna 1919: 40 hal.; od roč. 

28, č. 2, 7. ledna 1920: 20 hal.; od roč. 28, č. 3, 10. ledna 1920: 40 hal. 

(Čísla středeční státi budou v drobném prodeji pouze 20 hal.); od roč. 28., č. 

23, 3. dubna 1920: 50 hal. 

Platba za insert: Inseráty počítáme co nejlevněji,  - Při častém opakování značné snížení. 

Náklad: 2 000 (první čísla) 
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[19] Podvysocko (před ním Sociálně demokratické Podvysocko, po 

něm následuje Náš cíl) 

Časopis pro Kutnohorsko, Uhlíř.-janovicko, Čáslavsko, Ledečsko, Dolnokralovicko 

Vychází každý pátek 

List vycházel: roč. 18, č. 48, 25. listopadu 1938 - roč. 18, č. 52, 23. prosince 1938 

Vydavatel: za vydavatelstvo strany soc. dem.: Jaroslav Bouška 

Redaktor: Jindřich Čermák 

Majitel: vydavatelstvo strany soc. dem. 

Tiskem: knihtiskárna „Grafia“, s. s r. o. v Kutné Hoře 

Administrace: Kutná Hora, Žižkov 18 

Cena:  Předplatné: 

ročně 26 Kč, půlletně 13 Kč, čtvrtletně 6.50 Kč, do ciziny 50 Kč 

  Jednotlivá čísla: 

50 hal. 

Platba za insert:  

Náklad:  

[20] Posázavský kraj (původně Kutnohorské listy; od č. 18, 1. 

května 1936 Kutnohorský kraj) 

List české strany národně sociální pro okresy: Kutná Hora, Uhlíř. Janovice, Čáslav, Chotěboř, 

Habry, Hlinsko, Přibyslav, Polná, Německý Brod, Ledeč a Humpolec, Dříve Kutnohorské Listy; 

od 18. ledna 1919: Týdeník československé strany socialistické pro Kutnou Horu a okolí; od č. 

44, 27. října 1926: Týdeník československé strany národně - socialistické pro Kutnou Horu a 

okolí 

Vychází každý pátek; od č. 12, 5. dubna 1919: Vychází týdně vždy v sobotu; od č. 6, 4. února 

1921: Vychází týdně vždy v pátek; od č. 3, 20. Ledna 1933: Vychází ve čtvrtek večer (s datem 

následujícího dne) 

List vycházel: roč. 5, č. 14, 7. dubna 1911 – roč. 9, č. 2., 15. ledna 1915; 18. ledna 1919, 

č. 1  - 24. dubna 1936, č. 17 poté došlo ke změně názvu na Kutnohorský kraj 

Vydavatel: Vojt. Čeněk Němec; od roč. 5, č. 31, 15. září 1911: Politický klub strany 

národně-sociální v Kutné Hoře; od roč. 8, č. 20, 15. května 1914: Výkonný výbor nár. 

soc. XIII. kraje v Pardubicích; od roč. 8, č. 21, 22. května 1914: Politický klub strany 

národně-sociální v Kutné Hoře; od 18. ledna 1919: v zastoupení místního výkonného 

výboru československé strany socialistické Ferd. Raimann; od 1. února 1919: Místní 

výkonný výbor československé strany socialistické; od č. 45, 5. listopadu 1926: Místní 

výkonný výbor československé strany nár.-socialist. 
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Redaktor: Vojt. Čeněk Němec; od roč. 5, č. 31, 15. září 1911: Redaktor: S. F. Frabša, za 

redakci odpovídá Vladislava Helena Frabšová; od roč. 8, č. 20, 15. května 1914: 

Redaktor: S. F. Frabša, za redakci odpovídá F. S. Frabša; od roč. 8, č. 21, 22. května 

1914: Redaktor: F. S. Frabša, za redakci odpovídá Vladislava Helena Frabšová; od č. 1, 

18. ledna 1919: Jan Frabša; od č. 6, 4. února 1921: Josef Pekárek; od č. 10, 8. března 

1929: Mil. Petrásek; od č. 14, 5. dubna 1929: Stanislav Pavelka; od č. 29, 19. července 

1929: Ferdinand Balabán; od č. 15, 11. dubna 1930: Antonín Fikar; od č. 2, 11. ledna 

1935: Vlad. Materna; od č. 6, 8. února 1935: Antonín Fikar; od č. 3, 17. ledna 1936: 

Vladimír Materna 

Majitel: Politický klub strany nár.-soc. v Kutné Hoře; od roč. 5, č. 20, 20. května 1911: 

Krajské zastupitelstvo 27., 58. a 60. volebního okresu strany národně-sociální v Kutné 

Hoře; od roč. 5, č. 31, 15. září 1911: Politický klub strany národně-sociální v Kutné 

Hoře; od roč. 8, č. 20, 15. května 1914: Výkonný výbor nár. soc. XIII. kraje 

v Pardubicích; od roč. 8, č. 21, 22. května 1914: Politický klub strany národně-sociální v 

Kutné Hoře; od 18. ledna 1919: v zastoupení místního výkonného výboru 

československé strany socialistické Ferd. Raimann; od 1. února 1919: Místní výkonný 

výbor československé strany socialistické; od č. 45, 5. listopadu 1926: Místní výkonný 

výbor československé strany nár.-socialist. 

Tiskem: Josef Frengl v Čáslavi; od roč. 5, č. 20, 20. května 1911: Adolf Švarc v Kutné 

Hoře; od roč. 6, č. 6, 9. února 1912: Karel Štrup v Čáslavi; od roč. 8, č. 1, 3. ledna 

1914: Antonín Reis v Praze –VI; od roč. 8, č. 31, 25. září 1914: Melantrich v Praze II, 

Václavské náměstí 42; od roč. 8, č. 34, 23. října 1914: Antonín Reis v Praze VI; od 

18. ledna 1919: knihtiskárna Graf & Stricker v Žižkově; od č. 19, 8. května 1920: Josef 

Loh v Praze; od č. 6, 4. února 1921: Knihtiskárna Ad. Švarce v Hoře Kutné; od 46. čísla, 

13. listopadu 1925: [A. Švarc nást.] Ant. Novák v Kutné Hoře; od č. 1, 5. ledna 1932: 

Melantrich Praha; od č. 1, 5. Ledna 1933: Tiskem Ant. Nováka Kutné Hoře 

Administrace: Veškeré peněžní zásilky přijímá: br. Josef Zajíc, Hora Kutná, Tylova třída. 

Inserty přijímá: administrace Kutná Hora, Rejskovo náměstí 63. Stížnosti řízeny buďtéž 

na br. Fr. Rajmanna Hora K.; od roč. 5, č. 20, 20. května 1911: Veškeré peněžní zásilky 

jakož i inserty přijímá: administrace Kutná Hora, Rejskovo nám. 63; od roč. 5, č. 31, 

15. září 1911: Veškeré peněžní zásilky přijímá: Josef Zajíc, Hora Kutná, Tylova třída. 

Redakce, administrace a expedice jest v Hoře Kutné, Smíškovo nám. čís. 128; od roč. 5, 

č. 39, 10. listopadu 1911: Veškeré peněžní zásilky přijímá: Josef Zajíc, Hora Kutná, 

Tylova třída. Redakce, administrace a expedice jest v Hoře Kutné, Husova třída čís. 15 

(od roč. 8, č. 1, 3. ledna 1914: bez odkazu na Josefa Zajíce); od č. 1, 18. ledna 1919: 

Kutná Hora, Palackého náměstí; od č. 6, 4. února 1921: Redakce v Kutné Hoře, Husova 

třída 131. Veškeré zásilky peněžní a objednávky insertů buďtéž činěny na Josefa Zajíce, 

knihaře v Kutné Hoře, Tylova třída. Tamtéž nalézá se administrace a expedice listu. od 

č. 1, 5. ledna 1932: Redakce v Kutné Hoře v hotelu Chuchla. Veškeré zásilky peněžní a 

objednávky insertů buďtéž činěny na Josefa Zajíce, knihaře v Kutné Hoře, Tylova třída. 

Tamtéž nalézá se administrace a expedice listu; od konce roku 1934: Redakce a 

administrace v Kutné Hoře, Orlov čís. 427; od č. 2, 11. ledna 1935: Redakce a 

administrace v Kutné Hoře, Šultysova 170; od č. 6, 8. února 1935: Redakce v Kutné 

Hoře, Šultysova 170, administrace Tylova 350; od č. 7, 15. února 1935: Redakce 

v Kutné Hoře, Šultysova 170, administrace Tylova 507; od č. 30, 26. července 1935: 

Redakce v Kutné Hoře, Sedlecká 652, administrace Tylova 507; 
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Cena:  Předplatné:  

5 K na celý rok, 2.50 K na půl roku, 1.25 K na čtvrt roku; od roč. 5, č. 27, 

7. července 1911: 6.30 K na celý rok, 3.20 K na půl roku, 1.60 K na čtvrt 

roku; od roč. 5, č. 31, 15. září 1911: 5.20 K na celý rok, 3.20 K na půl roku, 

1.60 K na čtvrt roku; od roč. 6, č. 6, 9. února 1912: 5.20 K na celý rok, 2.60 

K na půl roku, 1.30 K na čtvrt roku, poštou: 6.40 K na celý rok, 3.20 K na 

půl roku, 1.60 K na čtvrt roku; od 18. ledna 1919: 12 K na celý rok, 6 K na 

půl roku, 3 K na čtvrt roku; od 8. února 1919: 12.48 K na celý rok, 6.24 K 

na půl roku, 3.12 K na čtvrt roku; od č. 14, 18. dubna 1919: 15.60 K na celý 

rok, 7.80 K na půl roku, 3.90 K na čtvrt roku; od č.14, 2. dubna 1920: 

20.80 K na celý rok, 10.40 K na půl roku, 5.20 K na čtvrt roku; od č. 2, 

8. ledna 1921: 26 K na celý rok, 13 K na půl roku, 6.50 K na čtvrt roku 

  Jednotlivá čísla:  

10 hal.; od roč. 5, č. 20, 20. května 1911: 12 hal.; od roč. 5, č. 31, 15. září 

1911: 10 hal.; od 18. ledna 1919: 20 hal.; od č. 3, 1. února 1919: 24 hal.; 

od č. 14, 18. dubna 1919: 30 hal.; od č. 14, 2. dubna 1920: 40 hal.; od 

č. 52, 23. prosince 1920: 50 hal. 

Platba za insert: 

Náklad: běžné před první světovou válkou 1000 – 1200 kusů, ve 30. letech kolem 800 

kusů 

[21] Pravda 

List československé národní demokracie v Kutné Hoře; od roč. 3, č. 34, 3. září 1931: List čsl. 

národní demokracie pro okres kutnohorský a uhl.-janovický; od roč .7, č. 29, 11. července 

1935: List Národního sjednocení pro okres kutnohorský a uhlířskojanovický; od roč. 8, č. 28, 

16. července 1936: List Národního sjednocení pro okresy: Kutná Hora, Čáslav, Humpolec, 

Chotěboř, Ledeč, Něm. Brod a Uhl. Janovice 

Vychází jednou týdně, vždy ve středu; od roč. 1, č. 12, 26. července 1929: Vychází 

čtrnáctidenně, vždy v pátek; od roč. 1, č. 15, 10. října 1929: vychází týdně, vždy ve čtvrtek 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 1. května 1929 – roč. 10, č. 48, 23. prosince 1938 

Vydavatel: Místní výkonný výbor čsl. národní demokracie; od roč. 9, č. 1, 31. prosince 

1936: „Tiskařské družstvo „Pravda“ 

Redaktor: J. Čížek; od roč. 3, č. 28, 16. července 1931: JUC. Vlad. Minařík; od roč. 3, 

č. 39, 8. října 1931: JUC. Jan Brdička; od roč. 4, č. 38, 6. října 1932: Karel Richter; od 

roč. 9, č. 11, 11. března 1937: Karel Šípek; od roč. 9, č. 34, 19. srpna 1937: Jan Forman 

Majitel: Místní výkonný výbor čsl. národní demokracie; od roč. 9, č. 1, 31. prosince 

1936: „Tiskařské družstvo „Pravda“ 

Tiskem: knihtiskárna „Grafia“ s. s r. o. v Kutné Hoře; od roč. 9, č. 11, 11. března 1937: 

V. Čepek, Čáslav 

Administrace: Kutná Hora, Kollárova třída, hotel Černý kůň 
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Cena:  Předplatné: 

i s poštovným: na rok 28.60, pololetně 14.30 Kč, čtvrtletně 7.15 Kč; od roč. 

9, č. 6, 4. února 1937: ročně 32 Kč, na půl roku 16 Kč, na čtvrt roku 8 Kč 

poštou nebo donáškou do domu 

  Jednotlivá čísla: 

od roč. 2, č. 16, 17. dubna 1930: 20 h; od roč. 1, č. 15, 10. října 1929: 50 

hal.; od roč. 9, č. 6, 4. února 1937: 60 haléřů 

Platba za insert: 

Náklad: zpočátku 600 kusů (mimořádné vydání 1500 – 2000 kusů) 

[22] Sociálně demokratické Podvysocko (po něm následuje 

Podvysocko) 

Časopis čs. soc. dem. strany dělnické pro okres kutnohorský a uhlířskojanovický (Uznaný na 

XIII. řádném sjezdu v Praze); od roč. 3, č. 23, 15. května 1923: Časopis čs. soc. dem. strany 

dělnické pro okres kutnohorský, uhlířskojanovický a čáslavský (Uznaný na XIII. řádném sjezdu 

v Praze); od roč. 12, č. 1, 4. prosince 1931: Časopis čs. soc. dem. strany dělnické pro okres 

kutnohorský, uhlířskojanovický, čáslavský a ledečský (Uznaný na XIII. řádném sjezdu v Praze) 

Vychází čtrnáctidenně v pátek; od roč. 3, č. 1, 22. prosince 1922: vychází každý pátek 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 10. prosince 1920 – roč. 18, č. 47, 18. listopadu 1938 

Vydavatel:  za vydavatelstvo strany soc. dem.: Jaroslav Bouška 

Redaktor: Jaroslav Červený; od roč. 2, č. 1, 9. prosince 1921: Václav Šmejkal; od roč. 

10, č. 29, 13. června 1930: Jindřich Čermák 

Majitel: vydavatelstvo strany soc. dem. 

Tiskem: knihtiskárna „Grafia“, s. s. r. o. v Kutné Hoře 

Administrace: Kutná Hora, Sedlecká ulice číslo 365; od roč. 2, č. 1, 9. prosince 1921: 

Prokopova třída 244; 1937? Na náměstí 412 

Cena:  Předplatné: 

ročně 12 Kč, půlletně 6.50, čtvrtletně 3.25 Kč, do Ameriky 20; od roč. 2, č. 

1, 9. prosince 1921: ročně 15.60 K, půlletně 7.80 Kč, čtvrtletně 3.90 Kč, do 

ciziny 25 Kč; od roč. 3, č. 1, 22. prosince 1922: ročně 26 Kč, půllročně 13 

Kč, čtvrtletně 6.50 Kč, do ciziny 50 Kč 

  Jednotlivá čísla: 

50 hal.; od roč. 2, č. 1, 9. prosince 1921: 60 hal.; od roč. 3, č. 1, 22. prosince 

1922: 50 hal. 

Platba za insert:  

Náklad:  
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[23] Svobodné noviny (od 20. září 1945 pod jménem Svobodný 

Slovan) 

List osvobozeného lidu československého; od roč. 1, č.3, 31. května 1945: List osvobozeného 

lidu československého – čsl. sociální demokracie 

List vychází týdně 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 7. května 1945 – roč. 2, č. 17, 26. dubna 1946 

Vydavatel: místní org. čsl. soc. dem strany dělnické v Kutné Hoře; od roč. 1, č. 5, 

14. června 1945: čsl. sociální demokracie v Kutné Hoře 

Redaktor: K. N. Novotný. Spolupracující členové Národního výboru v Kutné Hoře 

Majitel: místní org. čsl. soc. dem strany dělnické v Kutné Hoře; od roč. 1, č. 5, 

14. června 1945: čsl. sociální demokracie v Kutné Hoře 

Tiskem: Antonín Novák v Kutné Hoře 

Administrace: Kutná Hora, Tylova třída 387, telefon č. 213 

Cena:  Předplatné: 

30 Kč na čtvrt roku (od roku 1946) 

  Jednotlivá čísla: 

1.50 K; od roč. 1, č.3, 31. května 1945: 1 K; od od roč. 1, č. 9, 

12. července 1945: 1.50 K; od roč. 2, č. 1, 4. ledna 1946: 2 Kčs 

Platba za insert:  

Náklad:  

 [24] Turistický obzor 

Věstník Klubu československých turistů – Odbor Kutná Hora 

Měsíčník, vychází 15. každého měsíce, od roč. 16, č. 1, 1935: Vychází 10 krát ročně, od roč. 

20, č. 1, 1939: Vychází čtyřikrát ročně 

List vycházel: roč. 3, č. 1, 15. ledna 1922 – roč. 24, č. 1, 1. března 1943 

Vydavatel: Jaroslav Pelc; od roč. 5, č. 2, 15. února 1924: Klub československých turistů 

v Kutné Hoře  

Redaktor: Jaroslav Pelc, od roč. 5, č. 2, 15. února 1924: Vojta Ostrý; od roč. 9, č. 7, 

červenec 1928: Josef Kaňka; od roč. 10, č. 12, prosinec 1929: František Šmídl; od roč. 

21, č. 2, 1940: MUDr. Jiří Janovský 

Majitel: Klub československých turistů v Kutné Hoře 

Tiskem: Adolf Švarc v Kutné Hoře; od roč. 3, č. 6, 15. června 1922: „Grafie“ s. s r. o. 

v Kutné Hoře 

Administrace: Libušina ulice 383 
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Cena:  Předplatné: ročně 5 Kč, všem členům zasílán zdarma; od roč. 16, č. 1, 1935: 

Roční předplatné 10 Kč, pro členy zdarma 

  Jednotlivá čísla: od roč. 16, č. 1, 1935: 1 Kč 

Platba za insert: celé strana 100 Kč, půl strany 50 Kč, čtvrt strany 25 Kč za jedno otištění 

(při celoroční inzerci sleva 30 %) 

Náklad: 400 (roč. 8) 

[25] Učitelské vzpomínky 

Vychází 5 kráte ve školním roce  

List vycházel: 1934 č. 1 – č. 2 

Vydavatel: Redakční rada časopisu Učitelské vzpomínky 

Redaktor: rediguje prof. J. Máček, V generální komisi: E. Kopecký, knihkupec, Kutná 

Hora 

Majitel: Redakční rada časopisu Učitelské vzpomínky 

Tiskem:  

Administrace:  

Cena:  Předplatné: 

ročně 15 Kč 

  Jednotlivá čísla: 

3.50 Kč 

Platba za insert:  

Náklad:  

[26] Úder 

Týdenník 

List vycházel: 19. května 1945 – 25. června 1948 (v Kutné Hoře do 13. září 1945) 

Vydavatel: Místní výkonný výbor KSČ v Kurné Hoře 

Redaktor: Zdeněk Černoch 

Majitel: Místní výkonný výbor KSČ v Kurné Hoře 

Tiskem: Antonín Novák v Kutné Hoře 

Administrace: Palackého náměstí (sekretariát KSČ), Kutná hora 

Cena:  Předplatné: 

 

  Jednotlivá čísla: 
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1 K – 2 K (v době vycházení v Kutné Hoře) 

Platba za insert:  

Náklad: 

Pozn.: Sledováno pouze do 13. září 1945. 

 [27] Věstník Okresního sdružení hospodářských spolků a 

hasičské župy okresu Uhlíř.-Janovického 

Vychází každý měsíc 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 20. listopadu 1911 – roč. 2, č. 8, 20. června 1913 

Vydavatel: Bedř. Muška 

Redaktor: Bedř. Muška 

Majitel: nakladatel v zastoupení spolků hospodářských a hasičské župy Uhlířsko-

Janovické Jaroslav Ptáček, učitel, Mirošovice 

Tiskem: J. Schreibra a Spol. v Kolíně 

Administrace:  

Cena:  Předplatné: 

  Jednotlivá čísla: 

4 haléře 

Platba za insert:  

Náklad:  

[28] Věstník ONV 

List vychází měsíčně 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 16. února 1947 – roč. 2, č. 2, 29. května 1948 

Vydavatel: ONV v Kutné Hoře 

Redaktor: Dr. Emil Brožek 

Majitel: ONV v Kutné Hoře 

Tiskem: Antonín Novák v Kutné Hoře 

Administrace: ONV v Kutné Hoře, Radnická čp. 178 

Cena:  Předplatné: 

roční předplatné 100 Kčs 

  Jednotlivá čísla:  

Platba za insert:  
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Náklad:  

[29] Voskův kraj (po něm následuje Vůle lidu pracujícího) 

Od roč. 1, č. 39, 29. listopadu 1919: S přílohou Odboj 

Týdeník Československé soc.-dem. strany dělnické pro okres Kutnohorský a Uhlířskojanovický 

Vychází každý pátek s datem příštího dne 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 8. března 1919 – roč. 2, č. 23,  11. června 1920 

Vydavatel: za vydavatelstvo strany soc. dem.: Jaroslav Bouška 

Redaktor: Jaroslav Červený 

Majitel: Organisace soc. dem v Kutné Hoře 

Tiskem: J. L. Bayer akc. spol. v Kolíně; od roč. 1, č. 27, 5. září 1919: A. Švarc, Kutná 

Hora 

Administrace: Kutná Hora, Sedlecká 366 

Cena:  Předplatné: 

ročně 12 Kč, půlletně 6 Kč, čtvrtletně 3 Kč; od roč. 1, č. 8-9., 1. května 

1919: ročně 16 Kč, půlletně 8 Kč, čtvrtletně 4 Kč; od roč. 2, č. 1, 10. ledna 

1920: ročně 20.80 Kč, půlletně 10.40 Kč, čtvrtletně 5.20 Kč, do Ameriky na 

rok 24 Kč; od roč. 2, č. 15, 15. dubna: ročně 26 Kč, půlletně 13 Kč, 

čtvrtletně 6.5 Kč, do Ameriky na rok 30 Kč 

  Jednotlivá čísla: 

24 hal.; od roč. 1, č. 8-9., 1. května 1919: 30 hal.; od roč. 2, č. 1, 10. ledna 

1920: 40 haléřů; od roč. 2, č. 15, 15. dubna 1920: 50 haléřů 

Platba za insert:  

Náklad: 

[30] Vůle lidu pracujícího (před ním Voskův kraj) 

S přílohou Odboj 

Týdeník Československé soc.-dem. strany dělnické pro okres Kutnohorský a Uhlířskojanovický; 

od roč. 1, č. 50, 27. května 1921: Týdeník Českosl. Strany komunistické, orgán župy pražské pro 

okres kutnohorský, uhl.-janovický a čáslavský; od roč. 2, č. 34, 2. února 1922: bez podtitulu; od 

roč. 2, č. 35, 10. února 1922: Týdeník československé strany komunistické 

Vychází každý pátek s datem příštího dne 

List vycházel: roč. 1, č. 1, 18.června 1920 – roč. 2, č. 52, 9. června 1922 

Vydavatel: Antonín Linhart 

Redaktor: Antonín Linhart 
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Majitel: Organisace soc. dem v Kutné Hoře; od roč. 1, č. 50, 27. května 1921: 

Organisace strany komunistické v Kutné Hoře 

Tiskem: Adolf Švarc, Kutná Hora 

Administrace: Kutná Hora, Tylova třída 405 

Cena:  Předplatné: 

ročně 26 Kč, půlletně 13 Kč, čtvrtletně 6.5 Kč, do Ameriky na rok 33.80 Kč; 

od roč. 1, č. 8, 8. srpna 1920: ročně 31.20 Kč, půlletně 15.60 Kč, čtvrtletně 

7.80 Kč, do Ameriky na rok 39 Kč; od roč. 1, č. 44, 15. dubna 1921: ročně 

36.40 Kč, půlletně 18.20 Kč, čtvrtletně 9.10 Kč, do Ameriky na rok 50 Kč 

  Jednotlivá čísla: 

50 haléřů; od roč. 1, č. 8, 8. srpna 1920: 60 hal.; od roč. 1, č. 44, 15. dubna 

1921: 70 hal. 

Platba za insert:  

Náklad: 

[31] Za bratrstvím 

Časopis pro výchovu sokolskou 

Vychází10kráte do roka 

List vycházel: 1. roč, č. 1, říjen 1909 – 5. roč, č. 7-10, prosinec 1914 

Vydavatel:  

Redaktor: ZR: František Hlávka, redakční komise: Květ. Hlavatý, Oldřich Hepnar, Jan 

Siegl, Ant. Šebánek 

Majitel: Sokol Kutnohorský; od 2. roč., č. 1, leden 1911: Župa Havlíčkova 

Tiskem: Adolf Švarc Kutná Hora 

Administrace:  

Cena:  Předplatné: na celý rok 1.60 K 

  Jednotlivá čísla: 20 hal. 

Platba za insert: 

Náklad:  

 

[32] Za bratrstvím 

Věstník Sokolské župy Havlíčkovy 

Měsíčník 
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List vycházel: [1919] roč. 10, č. 1-2, leden 1922 – roč. 28, č. 4, 4. dubna 1941 

Vydavatel: Předsednictvo sokolské župy Havlíčkově v Havlíčkově Brodě 

Redaktor: František Hutař; od roč. 9, č. 6-7, červen – červenec 1922: František Hýbl; od 

roč. 14, č. 11, listopad 1927: Jaromír Siegel; od roč. 10, č. 5, květen 1933: Mr. Ph. 

František Krátký; od roč. 27, č. 9, 5. září 1940: Jan Vraštil 

Majitel: Předsednictvo sokolské župy Havlíčkově v Havlíčkově Brodě 

Tiskem: Tiskařské družstvo „Havlíček“ v Německém Brodě; od roč. 10, č. 1, leden 

1922: Karel Štrup v Čáslavi; od roč. 10, č. 6, červen 1923: Adolf Švarc v Kutné Hoře 

(nástupce Antonín Novák) 

Administrace: V Něm. Brodě; od roč. 9, č. 6-7, červen – červenec 1922: V Kutné Hoře 

Cena:  Předplatné: 

10 Kč ročně; od roč. 20, č. 4, květen 1933: 8 Kč 

  Jednotlivá čísla:  

Platba za insert: (od 1933): Celoročně: celá strana 560 Kč, půl strany 280 Kč, třetina 

strany 187 Kč, čtvrt strany 140 Kč, osmina strany 80 Kč, za insert 1kráte uveřejněný: celá 

strana 60 Kč, půl strany 30 Kč, třetina strany 20 Kč, čtvrt strany 15 Kč, osmina strany 10 

Kč; od ledna 1938: (mimořádná nabídka v jednom dvojčísle): Celoročně: celá strana 

450 Kč, půl strany 230 Kč, třetina strany 160 Kč, čtvrt strany 120 Kč, osmina strany 60 

Kč, za insert 1kráte uveřejněný: celá strana 60 Kč, půl strany 30 Kč, třetina strany 20 Kč, 

čtvrt strany 15 Kč, osmina strany 10 Kč. 

Náklad: 1000 (rok 1920), 1063 (roč. 10) 

[33] Za bratrstvím 

Měsíčník 

List vycházel: roč. 29, č. 1, leden 1948 – roč. 29, č. 10, 12. prosince 1948 

Vydavatel: Předsednictvo sokolské župy Havlíčkově v Havlíčkově Brodě 

Redaktor: Bohumil Vaníček 

Majitel: Předsednictvo sokolské župy Havlíčkově v Havlíčkově Brodě 

Tiskem: Antonín Novák, Kutná Hora 

Administrace: Václav Roženský, Kutná Hora, Pobřežní 56 

Cena:  Předplatné: 

roční 20 Kčs 

  Jednotlivá čísla:  

Platba za insert: 

Náklad:  
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[34] Zájmy mlynářského dělnictva 

Měsíčník „Ústředí odborového sdružení dělnictva mlynářského se sídlem v Kutné Hoře“. 

Měsíčník 

List vycházel: duben 1922 [roč. 12, č. 1, 23. ledna 1934] – roč. 16, č. 9, 25. listopadu 

1938 

Vydavatel: „Ústředí odborového sdružení dělnictva mlynářského“ se sídlem v Kutné 

Hoře 

Redaktor: J. Kába 

Majitel: „Ústředí odborového sdružení dělnictva mlynářského“ se sídlem v Kutné Hoře 

Tiskem: Antonín Novák, Kutná Hora 

Administrace: Kutná Hora „U jelena“ 487 

Cena:  Předplatné: 

na celý rok 8 Kč, na půl roku 4 Kč 

 

  Jednotlivá čísla: 

80 haléřů 

Platba za insert:  

Náklad:  

[35] Zemědělský věstník 

Časopis Zemědělské poradny při zemské rolnické škole v Kutné Hoře a hospodářských spolků a 

korporací s touto poradnou spolupracujících. 

Vychází ve lhůtách dvouměsíčních – to jest šestkráte za rok. 

Insertní příloha „Zemědělského věstníku“. Zdarma – nevracejte! Zasílá se všem obecním 

úřadům, školám, hospodářským spolkům a korporacím, hostincům v okresech Kutná Hora a 

Uhlířské Janovice úplně zdarma. Mimo to zasílá se všem členům hospodářských spolků a 

korporací, které mají v „Zemědělském věstníku“ svou hlídku – rubriku, také zdarma. 

List vycházel: roč. 1, č. 1, leden/únor 1934 – roč. 3, č. 6, prosinec 1936 

Vydavatel: Profesorský sbor zemské rolnické školy v Kutné Hoře 

Redaktor: J. Chvojka (OR), ředitel zemské rolnické školy v Kutné Hoře 

Majitel: Profesorský sbor zemské rolnické školy v Kutné Hoře 

Tiskem: Antonína Nováka v Kutné Hoře 

Administrace: 

Cena:  Předplatné: 
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  Jednotlivá čísla: 

Platba za insert: Po celý rok za insert na celé stránce 750 Kč, na půl strany 400 Kč, na 

čtvrt strany 200 Kč, jedna osmina strany 100 Kč. Insert do jednoho čísla 150 Kč celá 

strana, 80 Kč půl strany, 40 Kč čtvrt strany, osmina strany 25 Kč. Malé oznámení do 

rubriky „Koupě a prodej“ při jednom otisknutí 5, 10 Kč podle počtu řádků. Od roč. 3, 

č. 2, duben 1936: Polatek za uveřejnění insertu v „Zemědělském věstníku“ činí pro celý 

rok za insert na celé stránce 700 Kč (do šesti čísel, neboť „Zemědělský věstník“ vychází 

6kráte do roka), insert na půl strany stojí 360 Kč, na čtvrt strany 180 Kč, jedna osmina 

strany 90 Kč. Poplatky tyto jsou při inserci celoroční. Při inserci do jednoho čísla stojí 

celá strana 150 Kč, půl strany 80 Kč, čtvrt strany 40 Kč a osmina strany 25 Kč. Malé 

oznámení do rubriky „Koupě a prodej“ při jednom otisknutí 5, 10 Kč podle počtu řádků. 

Náklad: 2000 kusů (SOA KH) 

[36] Zpravodaj sokolských žup Havlíčkovy a Tyršovy [předcházel 

mu nejspíše neperiodický Zpravodaj Sokolské župy Havlíčkovy] 

Měsíčník 

List vycházel: leden 1947 – prosinec 1947 

Vydavatel:  

Redaktor: Bohumil Vaníček 

Majitel:  

Tiskem: Antonín Novák, Kutná Hora 

Administrace: Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora; od března 1947:  Br. Václav 

Roženský, Kutná Hora, Pobřežní 56 

Cena:  Předplatné:  

  Jednotlivá čísla:  

Platba za insert: 

Náklad:  

[37] Zprávy hasičských žup Kutnohorské, Dolnokralovické a 

Ledečské n./Sáz. 

Měsíčník 

List vycházel: ? – 1934 (nedochovalo se) 

Vydavatel: Hasičské župy Kutnohorská, Dolnokralovická a Ledečská n./Sáz. 

Redaktor: František Šimůnek (pracovní redaktor Alois Pelikán; od roku 1933: Bohumil 

Minařík) 

Majitel: Hasičské župy Kutnohorská, Dolnokralovická a Ledečská n./Sáz. 
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Tiskem:  

Administrace:  

Cena:  Předplatné:  

  Jednotlivá čísla:  

Platba za insert: 

Náklad:  
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Příloha č. 13: Ukázky titulních stran periodických tiskovin 

Kutnohorska (obrázky) 
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Obrázek 1: Kutnohorské listy: Časopis strany národně - sociální – 

hájící zájmy českého lidu na Posázaví. 1909, 3(3), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 

 
Obrázek 2: Posázavský kraj: List české strany národně sociální. 

1914, 8(36), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 3: Posázavský kraj: Týdeník československé strany 

socialistické pro Kutnou Horu a okolí. 1919, 1(1), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 

 
Obrázek 5: Kutnohorský kraj: Týdeník čsl. strany národně-

socialistické pro okresy Kutná Hora a Uhl. Janovice. 1936, 8. 

května 1936(19), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 5: Kutnohorský kraj: List československé strany národně-socialistické. 1945, 29. září 1945(15), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 6: Podvysocké listy: Orgán okresů: kutnohorského, 

uhlířsko-janovického, čáslavského, chotěbořského, humpoleckého, 

přibyslavského, polenského, ledečského, a dolnokralovického. 1914, 

25(5), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 

 
Obrázek 7: Podvysocké listy: Orgán hájící kulturní, politické a 

hospodářské zájmy českoslov. středních stavů. 1921, 30(2), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 8: Podvysocké hlasy: Orgán strany středostavovské okresů: 

Kutná Hora, Kolín, Čáslav, Německý Brod, Humpolec atd. 1922, 

1(5), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 

 
Obrázek 9: Kutnohorské listy: Orgán československé národní 

demokracie. 1920, 1(4), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 10: Pravda. List Národního sjednocení pro okresy: Kutná Hora, Čáslav, Humpolec, Chotěboř, Ledeč, Něm. Brod a Uhl. Janovice. 

1938, 10(3), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 11: Voskův kraj: Týdeník Československé soc.-dem. strany 

dělnické pro okres Kutnohorský a Uhlířskojanovický. 1919, 1(1), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 

 
Obrázek 12: Sociálně demokratické Podvysocko: Časopis čs. soc. 

dem. strany dělnické pro okres Kutnohorský a Uhlířskojanovický. 

1922, 2(zvláštní vydání), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 12: Podvysocko: Časopis pro Kutnohorsko, Uhlíř.-

janovicko, Čáslavsko, Ledečsko, Dolnokralovicko. 1938, 18(52), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 

 
Obrázek 13: Náš cíl: List Národní strany práce pro kraj 

Kutnohorský. 1939, 1(1), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 14: Svobodné noviny: List osvobozeného lidu 

československého. 1945, 1(2), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 

 
Obrázek 15: Svobodný Slovan: List osvobozeného lidu 

československého – čsl. sociální demokracie. 1946, 2(7), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 16: Vůle lidu pracujícího: Týdeník československé strany komunistické. 1923, 4(4), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 17: Úder: Týdeník komunistické strany Československé na 

Kutnohorsku. 1945, 1(2), 1. 

Umístění: Státní okresní archiv Kutná Hora 

 
Obrázek 18: Úder: Týdeník komunistické strany Československé na 

Kutnohorsku. 1945, 1(6), 1. 

Umístění: Státní okresní archiv Kutná Hora 
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Obrázek 19: Pachtýřské listy: Orgán Ochranného svazu 

republikánských nájemců zemědělské půdy. 1935, 1(2), 1. 

Umístění: Státní okresní archiv Kutná Hora 

 
Obrázek 20: Zájmy mlynářského dělnictva: Měsíčník Ústředí 

odborového sdružení dělnictva mlynářského se sídlem v Kutné Hoře. 

1934, 7(1), 1. 

Umístění: Státní okresní archiv Kutná Hora 
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Obrázek 21: Věstník: ONV Kutná Hora. 1947, 1(1), 1. 

Umístění: Státní okresní archiv Kutná Hora 
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Obrázek 22:  Za bratrstvím: Věstník sokolské župy Havlíčkovy. 

1922, 9(1-2), 1. 

Umístění: Státní okresní archiv Kutná Hora 

 
Obrázek 23: Zpravodaj sokolské župy Havlíčkovy. 1946. 

Umístění: Státní okresní archiv Kutná Hora 
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Obrázek 24: Zpravodaj sokolských žup Havlíčkovy a Tyršovy. 1947. 

Umístění: Národní knihovna ČR 

 
Obrázek 25: Za bratrstvím: Věstník sokolské župy Havlíčkovy. 1948, 

29(2), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 



   

 

215 

  

 
Obrázek 26: Kutnohorský rozhled: Kulturní měsíčník. 1927, 1(1), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 

 
Obrázek 27: Krásné město: Věstník městské cizinecké komise 

v Kutné Hoře. 1(2), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 28: Hospodářský věstník: Měsíčník věnovaný zájmům 

zemědělství, družstevnictví, peněžnictví, hospodářskému průmyslu, 

národnímu hospodářství, samosprávě, školství na Kutnohorsku. 

1930, 7(3), 1. 

Umístění: České muzeum stříbra Kutná Hora 

 
Obrázek 29: Zemědělský věstník: Časopis Zemědělské poradny při 

zemské rolnické škole v Kutné Hoře a hospodářských spolků a 

korporací s touto poradnou spolupracujících. 1934, 1(2), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 30: Česká hudba. 1928, 32(2-3), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 

 
Obrázek 31: Věstník odboru Klubu československých turistů v Kutné 

Hoře. 1921, 2(5), 1. 

Umístění: České muzeum stříbra Kutná Hora 
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Obrázek 32: Turistický obzor: Věstník Klubu československých 

turistů – Odbor Kutná Hora. 1922, 3(2), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 

 
Obrázek 33: Česko-slovenský soudce: Věstník organisovaných 

soudců Československé republiky. 1990, 1(3), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 34: Katolické jeviště: Rádce katolických divadelních 

ochotníků. 1938, 2(1), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 

 
Obrázek 35: Kutnohorský fotoamatér. 1941, 6(1), 1. 

Umístění: České muzeum stříbra Kutná Hora 
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Obrázek 36: Učitelské vzpomínky: Umělecký časopis, věnovaný 

vzpomínkovým článkům a původní tvorbě učitelstva českosl. všech 

kategorií. 1934, 1(2), 1. 

Umístění: Státní okresní archiv Kutná Hora 

 
Obrázek 37: Paleta: Revue pro výtvarnou práci. 1939, 1(1), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Obrázek 38: Biblické listy. 1947, 1(2), 1. 

Umístění: Národní knihovna ČR 
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Příloha č. 14: Soupis zákonů týkajících se periodického tisku z poznámek (soupis) 

Soupis částí zákonů citovaných v této diplomové práci 

Trestní zákoník 117/1852 

§ 8: Ke zločinu není zapotřebí, aby čin skutečně byl vykonán. Již samo početí zlého skutku jest 

zločin, jak mile zlomyslník vzal předse čin nějaký, kterýž ke skutečnému vykonání vede; zločin 

ale jen pro nemohoucnost, pro překážku odjinud v to přišlou anebo náhodou nebyl dokonán. A 

protož má ve všech případech, kde zákon zvláštních výjimek nenařizuje, ustanovení všeliké, 

v příčině zločinu nějakého vůbec dané, vztahovati se i na zločin nedokonaný, a zlý skutek 

nedokonaný trestati se má, užijíc § 47., lit. A), týmž trestem, kterýž uložen jest na zločin 

dokonaný. 

§ 9: Kdo někoho k zločinu nějakému vybízí, podněcuje nebo svésti hledí, dopustí se, bylo-li 

působení jeho bez účinku, nedokonaného svádění k zločinu tomu, a odsouzen býti má k tomu 

trestu, kterýž by se měl uložiti na zločin ten, když zůstane nedokonaný. 

§ 58a): Zločinu velezrady dopustí se: kdo něco předse vezme, a) čímž se má osobě Císaře Pána 

na těle, na zdraví neb na svobodě ublížiti nebo osoba jeho v nebezpečenství uvésti, nebo 

překážka nějaká u vykonávání práv jeho vladařských způsobiti. 

§ 63: Kdo poruší úctu k Císaři, nechť se to stane osobním uražením, proneseným veřejně nebo 

před více lidmi haněním, rouháním neb posmíváním, díly tiskovými, sdělováním nebo 

rozšiřováním vyobrazení nebo spisů, dopustí se zločinu uražení Veličenstva, a potrestati se má 

těžkým žalářem od jednoho až do pěti let.  

§ 64: Jestliže se činí taková, nebo skutkem uražení vezmou předse jiným údům domu 

císařského, potrestati se mají jako zločin žalářem od jednoho až do pěti let, ač nejsou-li 

zločinem, na kterýž uložen jest trest těžší. 

§ 65: Zločinu rušení veřejného pokoje dopustí se ten, kdož hledí veřejně nebo před více lidmi, 

nebo v dílech tiskových, rozšiřovaných spisech nebo vyobrazeních 

a) Popuditi k opovrhování osobou Císařovou, jednotným státním svazkem císařství, 

formou vlády nebo správou státní, nebo hledí popuditi k nenávisti k nim, anebo 

b) Kdož vybízí, podněcuje nebo svésti hledí k neposlušnosti, k opírání se nebo k odporu 

proti zákonům, nařízením, nálezům nebo opatřením soudů nebo jiných úřadů veřejných, 

k odepření daní nebo dávek, k potřebám veřejným nařízených. Stejného zločinu dopustí 

se i ten, 

c) Kdož hledí zříditi spojení, která si za úkol kladou některý z účelů trestných, pod lit. a) a 

b) jmenovaných, nebo kdož jiné svésti hledí k účastenství ve spojeních takových, anebo 

sám v nich má jakýmkoliv způsobem účastenství. 

Trest zločinu tohoto jest těžký žalář od jednoho až do pěti let. 

§ 222: Kdo muže, k c. k. službě vojenské povinného, ač sám žádné takové povinnosti na sobě 

nemá, ku zpronevěřilému opuštění služby vojenské (dezerci), nebo k jakémukoli porušení 

přísežně slíbené věrnosti, poslušnosti, strážlivosti, nebo jiných služebních povinností 

vojenských, kteréž porušení se podle zákonů trestních, pro c. k. vojsko vydaných, pokládati má 

za zločin, svede, vybízí, podněcuje nebo svésti hledí; a nebo mu při páchání nějakého zločinu 

vojenského jakýmkoli způsobem jest nápomocen, vyšetřován a trestán bude od soudů 

vojenských podlé předpisů zvláštních o tom vydaných.  
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§ 300: Kdo veřejně, nebo před více lidmi, nebo v dílech tiskových, rozšiřovaných vyobrazeních 

nebo spisech haněním, posmíváním, nepravdivým udáváním nebo převracováním příběhů 

skutečných hledí nařízení nebo rozhodnutí úřední zlehčiti, nebo způsobem takovým jiné 

k nenávisti k úřadům státním nebo obecním nebo k jednotlivým orgánům vlády, co se týče 

vedení úřadů jich, nebo k svědkovi nebo znalci některému co se týče seznání jich před soudem, 

anebo k opovrhování úřady a osobami těmito nebo k vedení bezdůvodných stížností na ně 

popuditi, dopustí se přečinu pobuřování ač není-li čin jeho činem trestným, na nějž uložen jest 

trest těžší, a potrestán býti má vězením od jednoho až do šesti měsíců. 

Byl-li by ale za tou příčinou, aby se jiní ku stížnostem takovým přidali, sbírá podpisy nebo 

příspěvky peněžité, anebo byl-li by k nim vybízel, tehdy se má trest zostřiti. 

Také může spisovatel takového stížného spisu z toho místa nebo z celé korunní země, a jestli 

cizozemec, i z veškerých císařských korunních zemí vyhoštěn býti. 

§302: Kdo jiné k zášti proti rozličným národnostem (kmenům národním), společnostem 

náboženským nebo jiným, proti jednotlivým třídám nebo stavům společnosti občanské nebo 

proti korporacím zákonně uznaným, nebo vůbec obyvatele státu k nepřátelskému stranictví proti 

sobě vybízí, podněcuje nebo svésti hledí, dopustí se přečinu, ač nečiní-li čin ten trestným, na 

nějž uložen jest trest těžší, a potrestán býti má tuhým vězením ode tří až do šesti měsíců. 

§303: Kdo veřejně, nebo před více lidmi, nebo v dílech tiskových, rozšiřovaných vyobrazeních 

nebo spisech, posmívá se učení, obyčejům aneb zřízením církve nějaké nebo společnosti 

náboženské, v státu zákonně uznané, nebo je zlehčiti hledí, anebo kdo nějakého služebníka 

náboženského u vykonávání obřadů bohoslužebných urazí, nebo se v čas veřejného provozování 

náboženství tou měrou neslušně chová, že z toho jiným vzejíti může pohoršení, dopustí se 

přečinu, ač není-li čin tento zločinem rušení náboženství (§ 122), a potrestán býti má tuhým 

vězením od jednoho až do šesti měsíců. 

§ 308: Kdo prostředkem veřejného ohlašování (přibitím na zdi, veřejnými řečmi nebo 

přednáškami a p.) roztrušuje, nebo dále rozšiřuje pověst nepravdivou, co do veřejné bezpečnosti 

znepokojující, nemaje důvodů dostatečných, aby ji měl za pravdivou, a nebo kdo roztrušuje neb 

dále rozšiřuje něco způsobu toho, což vydává za předpovídání, vinen jest přestupkem, a 

potrestán býti má tuhým vězením od osmi dnů do tří měsíců. 

§ 310: Kdo způsobem v § 308 dotčeným zavádí nebo u veřejnosti uvádí sbírky neb subskripce 

k tomu konci, aby se zahradila nebo nahradila kauce propadlá, nějaká pokuta peněžitá nebo 

náprava škody pro trestné činy, dopustí se přestupku a potrestán býti má vězením od čtrnácti 

dnů až do tří měsíců. Byl-li ale čin některý §§ 308 – 3010 jmenovaný vykonán tiskopisem 

nějakým, potrestati se má jakožto přečin tuhým vězením od jednoho až do šesti měsíců.  

§ 488: Uražení na cti se dopustí kdo i jinak vyjmenováním smyšlených nebo převrácených 

skutků někoho zejména nebo znamení na něho připadajícími křivě viní z nějakého určitého 

nepočestného nebo takového nemravného činu, kterýž by jej u obecného mínění mohl 

v opovržení uvésti nebo snížiti. 

§ 489: Uražení na cti dopustí se, kdo v dílech tiskových, rozšiřovaných spisech nebo 

vyobrazeních nebo vyobrazeních, anebo kdo, nejsa k tomu zvláštními okolnostmi nucen, 

veřejně na někoho v známost uvádí skutky na cti důtklivé ze života soukromého nebo 

rodinného, byť i byly pravdivé. 

§ 491 d): Taktéž dopustí se uražení na cti ten, kdo někoho veřejně nebo před více lidmi, v dílech 

tiskových, rozšiřovaných hanlivých spisech nebo vyobrazeních jakéhokoli způsobu, buď 

zejména, nebo znameními naň připadajícími, neuváděje určitých skutků, z opovržlivých 

vlastností nebo z opovržlivého smýšlení viní, anebo jej u veřejných posměch vydává, 
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Ukazuje-li hánce při vyšetřování trestním, aby hanění své zdůvodnil, na nepočestné činy 

haněného, povinen jest, chtěje býti prázden trestu, aby dokázal, že udání jeho jest pravdivé. 

§ 493: Všeliká uražení na cti, v předešlých §§ 487 – 492 jmenovaná, potrestána buďtež jekožto 

přestupky vězením od jednoho až do šesti měsíců; bylali ale vykonána tiskopisy, tehdy jakožto 

přečiny vězením od šesti měsíců až do jednoho roku. V trest upadá netoliko první původce, 

nýbrž i každý, kdo takové uražení na cti dále rozšířiti hledí. Byloli uražení na cti rozšířeno 

tiskopisem, má se nález trestní, na viníka vyšlý, ač žádáli za to uražený, nákladem onoho i 

tiskem uvésti u veřejnost, a soud trestní ustanoví, jakým spůsobem se to podlé povahy okolností 

státi má. 

Zákon č. 5 ze 17. prosince 1862
 

Čl. IV: Kdo by útokem některým v článku III. jmenovaným směřoval proti armádě císařské neb 

některému jejímu oddělení samostatnému, dopustí se téhož přečinu a potrestán bude vězením 

jednoho až šesti měsíců. Stíhán í soudní zavésti se může jedině s přivolením ministra vojenství.  

Čl. V: Přečiny a přestupky proti bezpečnosti cti, jmenované v §§ 487 – 491 a v § 496 ob. zák. 

tr. (§§ 760 – 764, a § 796 voj. z. tr. stíhány bude z povinnosti úřadu, když se jich někdo dopustí 

proti té neb oné sněmovně rady říšské, proti některému sněmu, proti některému úřadu 

veřejnému, proti armádě císařské, proti loďstvu císařskému, aneb proti některému 

samostatnému oddělení armády neb loďstva tohoto. 

Aby se stíhání pro urážku armády císařské, loďstva císařského nebo některého samostatného 

oddělení armády neb loďstva vésti mohlo, žádáno buď za přivolení ministra vojenství, potažmo 

ministra námořnictví. 

Pro přečiny proti bezpečnosti cti, ježto se trestají dle § 493 zák. tr. (§ 766 voj. z. tr.), pokud útok 

směřoval proti některému veřejnému úředníku neb služebníku, proti některé osobě vojenské neb 

proti správci duchovnímu v příčině něčeho, co učinili za svým povoláním, může se stíhání 

soudní zavésti netoliko k žádosti uraženého, nýbrž může také zástupce státní ve lhůtě vyměřené 

v § 530 zák. tr. (§ 132 voj. z. tr.), z příčin veřejných žalobu podati. 

Státní zástupce má se prve optati, zdali k obžalobě přivoluje uražený, aneb nemohli-li by 

uražený býti slyšen, zda li k tomu přivoluje představený jeho aneb úřad nejblíže vyšší. 

Čl. VIII: Kdo by z příčiny trestního přelíčení, které ještě trvá, ve spisech tištěných dovolil sobě 

rozbírati moc průvodů, kdo by pronášel domnění o tom, jak přelíčení vypadne nebo kdo by 

převracoval konec a výpadek procesu, a to způsobem takovým, že by to na veřejné mínění 

mohlo míti účinek, jenž by napřed sahal ve výrok soudu, dopustí se přečinu a bude odsouzen do 

vězení na jeden až i do tří měsíců. 

Zákon 3/1863 

§ 19: Žádal-li by úřad nebo osoba soukromá spisem periodickým dotknutá za opravu skutku 

nějakého, spisem periodickým v známost uvedeného, položena buď oprava taková do listu neb 

sešitu, který od učiněného požádání nejprve vyjde, a to zcela týmž způsobem, jak byl vytištěn 

článek, ježto se má opraviti, jak co se týče místa, kde se má oprava vytisknouti, i co se týče 

písma (liter). 

Opravy úřední vytištěny buďte vždy zdarma, opravy, za které žádá nějaká osoba soukromá, jen 

potud, pokud neobsahují více než dvojnásobně tolik, co obsahuje článek, proti němuž směřují; 

obsahovala-li by oprava více než řečeno, budiž za to, co více obsahuje, zapraven obyčejný plat 

za inzeráty. 

Žádá-li se za vytištění opravy, budiž na to k požádání vydáno potvrzení. Nechtěla-li by redakce 

opravy vytisknouti, učiň státní zástupce, aby se to stalo; pakli by se redakce dále zpěčovala, má 
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státní zástupce právo, dle potřeby vydávání spisu periodického prostředkem úřadu bezpečnosti 

zastaviti dotud, pokud se povinnosti dosti neučiní. Podala-li by se z příčiny nařízení státního 

zástupce, aby se oprava vytiskla, stížnost na vrchního zástupce, nemá odkládacího účinku. 

Nepovolil-li by státní zástupce žádosti, aby vydal rozkaz, by se oprava vytiskla, anebo nechtěl-li 

by ten, kdo byl spisem periodickým dotknut, ke státnímu zástupci se obraceti, může pomoci 

žádati na soudu, kterýž v tom má předejíti dle § 21. 

§24: Kdo by spis tištěný proti zápovědi nálezem soudcovským vyřknuté a náležitě vyhlášené 

dále rozšiřoval, nebo kdo by vědomě spis zabavený rozšiřoval dále, nebo obsah jeho tiskem v 

obecnost uváděl, dopustí se přečinu a potrestán bude pokutou 50 až i 500 zl., byl-li by pak 

odsouzen podruhé, potrestán bude mimo to vězením jednoho týdne až i jednoho měsíce. 

Zákon ze dne 5. května 1869 

§ 7: Suspendování článku 13. základního zákona státního, daného dne 21. prosince 1867, č. 142 

zákona říšského, dává se úřadům správní moc: a) Zastaviti vydávání nebo rozšiřování spisů 

tištěných, vydávati proti nim zápovědi, aby nemohly se po poště rozesílati a zastaviti na čas 

provozování takových živností, které mnohonásobením prací literárních nebo uměleckých nebo 

obchodem s nimi přinášejí veřejnému pořádku nebezpečenství; […]“ 

Zákon č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky 

Schvalování trestných činů. § 16 č.1.: Kdo veřejně vychvaluje nebo výslovně schvaluje zločin 

nebo přečin nebo jinak projevuje s ním souhlas, kdo veřejně vychvaluje nebo oslavuje pachatele 

pro takový čin, kdo, předem se s pachatelem nedohodna, jakýmkoli způsobem jej za takový čin 

odmění, neb, aby tím projevil souhlas s jeho činem, poskytne mu náhradu za peněžitý trest nebo 

jiný plat rozsudkem trestního soudu mu uložený nebo s týmž úmyslem veřejně sbírá takový 

peněžitý trest nebo náhradu, trestá se za přečin vězením od osmi dnů do jednoho roku. 

§ 18 č. 1: Kdo veřejně sděluje, nebo jinak rozšiřuje nepravdivou zprávu, již pokládati za 

pravdivou nemá dostatečných důvodů, ač ví, že tím vážně znepokojí obyvatelstvo nějakého 

kraje nebo místa nebo část tohoto obyvatelstva, trestá se za přestupek trestem peněžitým od 50 

do 10 000 Kč nebo vězením od tří dnů do tří měsíců. 

Šíření nepravdivých zpráv. § 18 č. 2: Kdo veřejně sděluje nebo jinak rozšiřuje nepravdivou 

zprávu, ač ví, že tím poškozuje bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost nebo pořádek nebo že tím 

způsobuje zdražování předmětů potřeby, překotné a hromadné koupě nebo prodeje nebo 

překotné a hromadné vybírání vkladů, trestá se za přečin vězením od osmi dnů do tří měsíců. 

Zákon 140/1934 

§ 18 a) č. 1: Soudem bude potrestán pro přestupek vězením od tří dnů do tří měsíců nebo 

peněžitým trestem od 300 Kč do 5.000 Kč: 1. kdo uveřejní tiskem obsah jednání zákonodárného 

sboru, jeho výboru nebo komise, které bylo podle jednacích řádů důvěrné, nebo o němž bylo 

podle jednacích řádů usneseno, že se neuveřejní, nebo obsah spisu, který byl nebo má býti 

předmětem jejich jednání, je-li podle zákona důvěrný, zprávu o určité věci z jednání vlády nebo 

sboru členů vlády ustanoveného k projednání vládních věcí nebo obsah spisu, který byl nebo má 

býti předmětem jejich jednání, jestliže vláda (sbor) se výslovně usnesla, že taková zpráva nebo 

obsah takového spisu nemají býti z důležitého zájmu státního uveřejněny, a původce zprávy o 

takovém usnesení věděl, obsah jednání soudu, pokud při něm byla veřejnost vyloučena, nebo 

zprávu o hlasování soudu, obsah jednání veřejného sboru nebo úřadu, pokud uveřejnění je 

zákonem výslovně zakázáno. 
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