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Anotace  
Hlavním tématem je činnost správních a samosprávních institucí v Mirošově v letech 

1918 - 1950, rekonstrukce kanceláře a chodu obecních orgánů a činností kanceláře.. 
Vedle toho bude důraz kladen na popis funkce samosprávy a městské správy ve městě 

v daném období. 
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Abstract   
The main theme is the activity of administrative and self-governing institutions in 

Mirošov from 1918 to 1950, the reconstruction of the office and the agenda of the municipal 

authorities and the activities of the office. 
In addition, emphasis will be placed on the description of the function of self-

government and city administration in the city at that time. 
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Úvod 
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem státní správy a samosprávy na území českých 

zemí. V závěrečných kapitolách je dále popsán chod územní samosprávy obce Mirošov 

ve vybraných rocích 1920, 1938, 1939, 1945, 1948.. Tyto roky byly zvoleny záměrně 

vzhledem k významným událostem, které se v daném období odehrály. Součástí práce je také 

popis politického vývoje v daných letech. 
Cílem bakalářské práce je popsat a zanalyzovat konkrétní kroky a dění v samosprávě 

v obci Mirošov s důrazem na dané časové období.  
V samém úvodu práce je vylíčená stručná historie obce Mirošov, poté následují 

kapitoly, které popisují chod státní správy a samosprávy v daném časovém období. Časová 

osa sleduje vývoj politické správy nově vzniklého státu - Československé republiky 
a tzv. období konjunktury, které je typické pro 20. léta 20. století až do doby podepsání 

Mnichovského diktátu. V další kapitole je popsána doba nacistické okupace, která 

je rozčleněna do několika podkapitol. Politická správa v této době byla rozdělena na správu 

říšskou a protektorátní, přičemž rozhodnutí pocházející z orgánů říšské správy byly vždy 

nadřazené a definitivní. Další část práce je zaměřena na období po roce 1945. V daném 

období jsou vylíčeny rozsáhlé změny na celostátní i místní úrovni ve správě politické. Jedná 

se především o nově vzniklou soustavu národních výborů, které vznikaly již během 

posledních válečných dnů.  
Následuje přiblížení osudů mirošovského zámku s Velkostatkem, které podávají zprávu 

i o jeho nejslavnějším majiteli JUDr. Ladislavu Feierabendovi. Tato kapitola pojednává o chodu 

zámku a správě až do dnešní doby.  
V závěrečné části práce se nachází poznatky o obecní správě a samosprávě v obci Mirošov, 

které obsahují popis i funkci obecního zastupitelstva a jeho náležitostí. V této části je přiblížen 

průběh zasedání obecního zastupitelstva. Dále pojednává i o jiných orgánech obecní samosprávy, 

jimiž byla mimo jiné městská rada a různé komise. Data za jednotlivé roky jsou čerpána 
z archivních pramenů ze zápisů schůzí obecního zastupitelstva a z kroniky obce. 
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1. Historie obce Mirošov  
 Obec Mirošov se nachází na území bývalého okresu Rokycany a zároveň na úpatí 

Brdského pohoří v nadmořské výšce 400 metrů. První písemné zmínky o obci se datují k roku 

13661
, neboť se uchovala darovací listina, jíž Dobrohost z Ronšperka věnuje klášteru 

dominikánů v Plzni plat ze dvorů z Mirošova.
2 Tato darovací listina se uchovala jako součást 

Pamětní knihy královského města Plzně. 
V době vrcholného středověku byla vystavěna na území dnešní obce nevelká tvrz 

Dvorec3
, která sloužila i jako sídlo. V průběhu 15. století tvrz upadala a majetkové poměry 

se v tomto období často měnily.  
 Během renesančního období byl Mirošov pod vládou pánů z Rožmitálu, kteří nakonec 

kvůli dluhům majetek rozprodávali a posléze zcela připadl věřitelům. Gryspach z Gryspachu 
vyplatil věřitele a stal se vlastníkem rožmitálského panství, jehož byl Mirošov součástí. 

Gryspach byl důležitou osobností té doby, který se vlastní zásluhou vypracoval na vysoké 

úřednické funkce.
4 Během državy rodu Gryspachů byla vybudována v Mirošově malá 

renesanční tvrz spolu s pivovarem. 
V průběhu baroka bylo držení vsi komplikované v důsledku stavovského povstání 

a prohry stavů roku 1620 na Bílé hoře. Obec znovu připadla pánům z Rožmitálu. V tomto 

období započala výstavba hutí v regionu a Mirošov se začal rozrůstat. To přispělo k objevu 

naleziště černého uhlí na rozlehlém území obce. Následně byl celý region ovlivněn těžbou 

uhlí, byla vystavěna železnice a nastal příliv pracovních sil. Roku 1904 byla ukončena těžba 

velkou těžařskou společností, což mělo velký dopad na zaměstnanost a odliv pracovních sil 

do jiných částí země. Fungovaly jen šachty drobných podnikatelů, kteří prodávali uhlí horší 

kvality. 
 V dobách národního obrození se v obci scházeli významní čeští vlastenci u místního 

faráře Vojtěcha Nejedlého, který sám byl literárně činný. Vojtěch Nejedlý
5
, který působil 

zejména v katolickém prostředí, patřil mezi přední osobnosti, které vzkřísily český jazyk. 
 První světová válka měla vliv i na dění v obci, kdy museli muži v produktivním věku 

povinně narukovat. Během trvání Velké války přišlo o život 61
6 mirošovských občanů, jejichž                                                  1 Jaroslav FALC, Minulostí Mirošovska, str. 5, KC Solid. 2 Martin LANG, Sága černého zlats pod Brdy, str. 13, Milpo.  3 Martin LANG,, Velká kniha o městě Mirošově, str. 79, Profi-tisk group, 2016. 4 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 82, Profi-tisk group, 2016. 5 *Jaroslav FALC, Minulostí mirošovska., str. 46. KC Solid Rokycany, 1998. 
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jména jsou uvedena na pomníku před budovou radnice. Konec první světové války byl přijat 

se nezměrnou radostí, vznikly nové spolky a opět započal společenský život v obci.  Roku 

1920 v části obce zvané Janov bylo zbudováno sanatorium, kde se dodnes léčí respirační 

choroby.  
 Druhá světová válka se do obce Mirošov vryla snad ještě pochmurněji než válka první. 

Zámek s velkostatkem v roce 1939 odkoupil JUDr. Ladislav Feierabend od původního 

majitele, který kvůli své rasové příslušnosti byl nucen opustit zemi. Feierabend zanedlouho 

také emigroval a stal se ministrem financí v Benešově exilové vládě. Po válce se Feierabend 

vrátil, ale po roce 1948 podruhé emigroval natrvalo.7 Během okupace byly lesy v Brdech 

významným cílem pro německé okupanty, neboť se zde nacházel vojenský prostor s odpališti. 

Obyvatelstvo přilehlých obcí bylo nuceně vysídleno. Tato opatření zasáhla jihozápadní část 

obce Mirošov, ale zejména nedaleké vesnice.8  
 V zimě mezi léty 1939-1940 panovalo nepříznivé počasí přičemž místní lesy byly 

zasaženy silným vichrem, který způsobil rozsáhlé školy v okolních lesích. Dřevo bylo třeba 

co nejrychleji zpracovat, a proto vznikaly otrocké pracovní tábory na území Brd, kde byli 
nuceně nasazeni dělníci.

9 Byly postaveny i nové pily na zpracování dřeva a byl vybudován 

i kárný tábor. Do kárného tábora byli umísťováni lidé, kteří se provinili špatnou pracovní 

kázní. Pracovníci těchto táborů prováděli nejtěžší práce v lese ve 12 hodinových směnách 

a neměli nárok na žádné osobní volno. Ke konci války v březnu roku 1945 začala být 

prováděna evakuace tábora do Karlova u Plzně.
10 Tábor ale nezůstal prázdný, vzhledem 

k postupující Rudé armádě byli přemístěni vězni z Kounicových kolejí v Brně a v táboře byli 

střeženi vojenskými příslušníky SS, kteří vystřídali české četníky. Podmínky v tzv. lágru byly 

kruté, proto se místní obyvatelé snažili všelijak pomoci. Zprvu německá správa tábora pomoc 

odmítla, ale Mirošov v zastoupení starostou obce panem Václavem Spěváčkem nabídl pomoc 

oficiální cestou a opět bylo obnoveno zásobování tábora zásluhou mirošovských občanů 

a jejich solidarity. V noci z 6.-7.5.1945 vojáci SS nepozorovaně opustili tábor. V těchto dnech 

procházelo obcí velké množství ustupujících německých vojáků, kteří prchali do americké 

okupační zóny. Dne 10. 5. 1945 vjely do Mirošova první jeepy a američtí vojáci provedli 

kontrolu bývalého koncentračního tábora. Již bývalí vězni byli převezeni do Rokycan, 

okresního města, kde byli ubytovaní v budově tamního gymnázia.  
                                                                                                                                                         6 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 94, Profi-tisk group, 2016. 7 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 97, Profi-tisk group, 2016.  8 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 98, Profi-tisk group, 2016. 9 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 98, Profi-tisk group, 2016. 10Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 99, Profi-tisk group, 2016. 
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 V průběhu května roku 1945 v obci proběhlo několik mstivých excesů, při nichž byli 

dokonce zabiti vojenští příslušníci SS, kteří byli pohřbeni v zámeckém parku.
11 V roce 

2016 Mirošovský zámek koupil nový vlastník, který do zámecké zahrady umístil pomník 

připomínající tento násilný akt. Tento pomník je umístěn v zámeckém parku, který není volně 

přístupný, neboť se nachází v soukromém vlastnictví.  
 Ani po skončení války nezůstaly bývalé budovy a prostory koncentračního tábora 

prázdné, neboť sloužily jako sběrné středisko pro odsun Němců. Po roce 1948 zde byli 

internováni přestárlí a psychicky/mentálně postižení němečtí obyvatelé, kteří nebyli schopni 

odsunu. Oficiální název zněl "Sběrné středisko pro přestárlé osoby německé národnosti
12, 

postupně celá instituce získávala sociální charakter, o klienty se zprvu staraly řádové sestry 
a poté i ošetřovatelky spolu se zdravotními sestrami. Během 80. let 20. století byl původní 

areál zbořen a postaven nový moderní areál Ústav sociální péče Mirošov, který se nyní 

nazývá Domov harmonie.  
 Po válce byly v Mirošově zastoupeny 4 politické strany  → sociálně demokratická, 

národně socialistická, lidová a Komunistická strana Čech a Moravy, které byly i vládnoucími 

stranami zastoupené v Národní frontě. Místní organizace KSČM vznikla v Mirošově až v roce 

1945 a roku 1948 se také v obci chopila pevně moci a vznikl místní národní výbor, který 

již reprezentovali zástupci ze strany KSČM.  
 První volby po komunistickém únorovém převratu proběhly již nesvobodně 

s jednotkou kandidátkou. Bylo odevzdáno 101 nevyplněných lístků
13 a dalších 48 hlasovacích 

lístků bylo neplatných.
14 Vítězstvím komunistické strany. 

 Posléze následovalo vyvlastnění nemovitostí, rozparcelování církevních pozemků 

a v důsledku toho vzniklo Jednotné zemědělské družstvo tzv. JZD. Mimo jiné proběhlo 

i vyvlastnění soukromých obchodů. Kulturní a spolkový život byl zcela dozorově řízen shora.  
 V roce 1963 Mirošov slavil výročí 600 let od své první písemné zmínky, na zámku 

se konala výstava a byla vydána pamětní publikace Mirošov 1363-196315
. V 60. létech 

20. století se v obci objevila vlna kritiky reagující na špatné hospodaření v lesích. 

Po 21. srpnu 1968 byla Československá republika okupována vojsky Varšavské smlouvy, 

                                                 11 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 103, Profi-tisk group, 2016. 12 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 103, Profi-tisk group, 2016. 13 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 108, Profi-tisk group, 2016. 14 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 108, Profi-tisk group, 2016. 15 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 109, Profi-tisk group, 2016. 
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okupaci se nevyhnuli ani mirošovští občané, neboť blízký Vojenský újezd Brdy fungoval 

jako vojenská základna a cvičná střelnice okupačním vojskům.
16 

 Po převratovém roku 1989 padla komunistická moc i v obci Mirošov, bylo ustanoveno 

Občanské fórum. V prvních svobodných volbách v listopadu roku 1990 byl zvolen nový 

starosta obce pan Jiří Strolený, dále bylo zvoleno patnáctičlenné zastupitelstvo a pětičlenná 

rada obce. Mirošov již nebyl tzv. střediskovou obcí a obec Skořice začala fungovat zcela 

samostatně. 
17 

  

                                                 16 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 110, Profi-tisk group, 2016. 17 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 112, Profi-tisk group, 2016. 
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2. Období první republiky 
 Informace o dějin správy z daného období vycházejí z učebnice Dějiny správy v 

Českých zemích, od počátku státu po součastnost. 
Samostatné Československo bylo vyhlášeno dne 28. 10. 1918 Národním výborem 

v Praze. Později byla tato norma přijata jako zákon O zřízení samostatného státu 

československého.
18 Tento zákon je také znám jako tzv. recepční zákon, který ponechal 

prozatím v platnosti zemské a říšské zákony spolu se samosprávnými, státními i župními, 

úřady, jejichž práce a agenda se řídí podle přejatých norem z monarchie.
19 

 Vznik a počáteční vývoj Československa byl poznamenán válkou, což ovlivnilo 

i uspořádání veřejné správy. Zejména v počátečním období státu měli lidové vrstvy vliv 

na řízení veřejné správy a jejích orgánu. V době od dvacátých let až po mnichovský diktát, 
byly všechny přijaté pozůstatky v poválečné době odstraněny. Během fungování tzv. druhé 

republiky proběhly státoprávní změny a ČSR se transformovala na spolkový stát. Chystala 

se také reorganizace státního aparátu a obecní samosprávy, tyto snahy ale nevešly v platnost, 

neboť byly násilně ukončeny 15. března 1939 nacistickou okupací.  
 Veřejná správa se za první republiky odlišila od rakouského modelu tím, že se veřejná 

správa zpolitizovala. Jedná se především o politické stranictví a začal existovat nový typ 

byrokratickéto úředníka. Strany ve vládní koalici si mezi sebou rozdělily resorty již 

na počátku existence republiky, přičemž ministerstvo vnitra mělo největší váhu mezi všemi 

ministerstvy a bylo ovládnuto stranou agrární. Národní demokraté téměř výhradně vedli 

ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. Obor socialistických stran byla zejména sociální 

správa nebo ministerstva s vysokým počtem zaměstnanců, neboť jejich hlasy byly důležité 

během voleb. Tím bylo například ministerstvo železnic, pošt a telegrafů nebo ministerstvo 

školství a národní osvěty.  
 Další výrazným rysem prvorepublikové správy byla demokratizace, která se projevila 

zejména v obecní samosprávě. Neboť od roku 1919 se do obecních orgánů volilo podle zásad 

všeobecného, rovného, přímého a tajného hlasovacího práva na základě poměrného 

zastoupení.  
                                                 18  Tereza KOVAČKOVÁ, Proměny územní samosprávy města Chotěboř (1948-1945). Bakalářská práce obhájena na 

katedře dějin a státu Masarykovy univerzity v Brně roku 2014.str. 12. 
19  Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 2007.str. 331. 
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3. Období po první světové válce 
 Tato kapitola i všechny podkapitoly jsou strukturovány dle informací obsažených v 

publikaci od Lidových novin z roku 2007. Sepsána pí. Hledíkovou, p. Janákem a p. Dobešem.  
V poválečných dnech byl vliv státních úřadů a vlády velmi mizivý, dokonce musel 

státní aparát podniknout některé ústupky, které měly vést ke stabilizaci a neporušenosti státní 

správy.  
 Nepopiratelný vliv na poválečné uspořádání veřejné správy měly národní výbory, 

ale i další nově vzniklé sbory, které měly posléze převzít část agendy veřejné správy.  
 Také byly tendence likvidovat vyšší samosprávné celky, obsažené v župním zákoně 

z roku 1920. Župní zákon jako takový byl poznamenán nároky všech lidových vrstev 
s přihlédnutím na poválečné období a přinesl novinku, kterou byla spoluúčast občanů 

ve veřejné správě. Vznikla také nová ústava tzv. únorová ústava, která byla přijata 29. února 

1920 Národním shromážděním. Během dvacátých let vláda započala rozvíjet sociální systém 

země, který byl v částečně převzatý z rakouského systému. Vrcholem těchto sociálních 

reforem byl zákon o invalidním a starobním pojištění dělníků, který vešel v platnost roku 

1926.  
 V nově vzniklém státě Československo také nechybně panovaly protiněmecké nálady 

vůči německým menšinám přítomných v zemi, neboť se německé menšiny snažily narušit 

celistvost státu. Tyto nálady nakonec postupně ustávaly a naopak vzrůstaly nálady proti 

komunistům a dělníkům. V době hospodářské krize (1929-1933) bylo prodlouženo volební 

období na šest let namísto čtyř. Také v roce 1927 byli vojáci zbaveni možnosti volebního 

práva, tímto krokem se mělo zaručit odpolitizování armády.  
 Roku 1928 vešel v platnost zákon O organizaci politické správy, který měl za úkol 

sjednotit systém veřejné správy na celém území Československé republiky. Zákon obnovil 

zpět zemské zřízení a zároveň rušil okresní a zemskou samosprávu, kterou v podstatě 

postátnil. Pravomoci některých státních úřadů se zvýšily, především v okruhu trestního 

správního práva. Při těchto úřadech byly vytvářeny občanské samosprávné sbory, které byly 

ze 2/3 volené a zbylá 1/3 jmenována z řad odborníků a v čele těchto úřadů byli státní úředníci.  
 Zákon O organizaci politické správy zároveň také sjednocoval všechny správní 

systémy, které do té doby fungovaly v ČSR, a nastolil jednotnou politickou správu na celém 
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území republiky. Pokusy o sjednocení v oblasti práva a veřejné správy postupovaly velmi 

pomalu. Ale již během 20. let dvacátého století, přesně roku 1928 byla sjednocena oblast 

soudnictví, od roku 1933 byla také sjednocena finanční správa. Pokusy o reorganizaci veřejné 

správy byly vyvolány zájmem o její zjednodušení a také vzrůstaly tendence na zredukování 

počtu centrálních úřadů, což souviselo se snížením výloh za správu, neboť písemná agenda 

těchto úřadů vzrůstala. Nelibost nad situací ve státní správě během první republiky stoupala, 

proto ve vládním programu vláda vyzvala státní orgány ke spolupráci a zveřejnila ceny 

za návrhy reformy státní administrativy. Počet námětů na přebudování veřejné správy 

se zvyšoval zejména v době hospodářské krize na počátku 30. let.  
 V roce 1933 byla založena komise pro zhospodárnění veřejné správy jako poradního 

orgánu vlády. Výsledkem práce této komise byla úsporná opatření která vedla ke snížení 

počtu státních zaměstnanců. Také ve spisové službě došlo k změnám, byl vytvořen 

kancelářský řád ministerstva sociální péče, který mohl být používán jako vzor pro další 

orgány státní správy.   
 Dalším typickým znakem pro předmnichovské Československo ve veřejné správě bylo 

předávání agendy a úkolů veřejné správy soukromým a také poloveřejným institucím.  
 Snahy o sjednocování správy byly ukončeny po událostech v Mnichově, kdy došlo 

zejména k významným ústavním změnám. Také finanční situace si po konferenci v Mnichově 

vyžádala výrazné omezení a šetření, které někdy vedlo i ke slučování ministerstev.  
 

3.1 Politická správa  
 Ministerstvo vnitra bylo nejvyšší instancí politické správy, ale jeho uspořádání 

se měnilo v důsledku vývoje agendy, která častokrát zaváděla zcela nová oddělení. Antonín 

Švehla, první ministr vnitra v poválečném Československu, přiřadil četnictvo do svého 

resortu a tím výrazně rozšířil pravomoc ministerstva vnitra.  
 Bývalá okresní hejtmanství byla přejmenována na okresní správy politické, v jejichž 

čele zůstali okresní hejtmani. Dále bývala místodržitelství byla přejmenována na zemské 

správy politické, jen ve Slezsku zůstala zemská vláda.  
 Na Slovensku a Podkarpatské Rusi existovalo po válce zcela jiné politické zřízení 

a správa než v českých zemích. Proto 29. 2. 1920 vešel v platnost tzv. Župní zákon, který měl 
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odstranit dvojkolejnost správy a část samosprávy, zejména občanské sbory měly být 

reorganizovány. Župní zákon zavedl do praxe 3 různé politické správy, neboť na Slovensku 

jako na jediném území první republiky vešly v působnost župy. Na území Podkarpatské Rusi 
existoval systém převzatý z Uher a v Českých zemích systém převzatý z monarchie. 

Na území Čech vygradoval odpor vůči zřizování žup, a proto nikdy nebyl tento systém 
v českých zemích zřízen.  

 Sjednocení politické správy na území Československa byl řešen v polovině 20. let 

během vlády panské koalice. Již roku 1926 byl zpracovaný předběžný návrh zákona na novou 

reorganizace politické správy. Tento návrh obsahoval zrušení župního systému, a na místo něj 

znovuzavedení zemí, postátnění okresní a zemské samosprávy. Tento návrh by pomohl 

k finálnímu odstranění dvojkolejnosti veřejné správy.  
 Zákon o organizaci politické správy č. 125/1927 Sb. zvaný také jako organizační 

zákon vstoupil v platnost dne 1. prosince 1928. Na druhé instanci politické správy působili 

zemské úřady v čele se zemskými prezidenty, v Praze, Brně, Bratislavě a Užhorodě.  
 První instancí byly okresní úřady, v jejichž čele stál okresní hejtman. Obvody byly 

stejné jako obvody okresních správ politických. V Čechách vzniklo 103 okresních úřadů, 

na území Moravskoslezska 45, na Slovensku 79 a v Podkarpatské Rusi 12.  
 Vlivem organizačního zákona byla zvýšena trestní pravomoc politických úřadů, které 

se opíraly o základy trestního správního práva.  
 

3.2 Územní samospráva 
 Omezování práv územní samosprávy ve všech stupních bylo patrné jak v první, tak 

i v druhé republice. Čeští občané si byli vědomi toho, jaká rizika jim hrozila z Německa, když 

bude zachována dosavadní dvojkolejnost správy a proto byla samospráva postupně okleštěna.  
 Bylo nutné připravit novelizaci volebního řádu. Volební řád zajišťoval rovné, přímé, 

tajné hlasovací právo ženám i mužům, kteří měli v obci trvalé bydliště minimálně 3 měsíce 

a byli starší 21. let. Pasivní volební právo mohly užívat osoby starší dvaceti šesti let 
a kandidát musel v dané obci alespoň jeden rok bydlet. Právnické osoby neměli žádné 

hlasovací právo.  Volba probíhala na principu vázaných listin dle poměrného zastoupení. 

Volební období trvalo čtyři roky a po roce 1933 se prodloužilo na šest let. 
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 Výrazným zákrokem bylo ustanovení o obecních finančních komisích, které 

se povinně muselo zavést ve všech obcích, pokud nebyla udělena výjimka. Jedna polovina 

členů byla volena obecním zastupitelstvem a druhá polovina byla dosazena okresním úřadem. 

Toto nařízení bylo mířeno proti obcím socialisticky orientovaných. Finanční komise dohlížely 

na obecní hospodaření.  
 Jiný zásah do obecní samosprávy nastal při zrušení měšťanského práva. Tento zásah 

se však netýkal čestných občanů. Zavedla se také finanční ohodnocení členů obecních orgánů, 

jako orgány obcí jsou myšleny obecní zastupitelstvo, starosta obce, rada obce a komise. 

Bývalý obecní výbor byl nyní transformován a nahrazen obecním zastupitelstvem. 

Zastupitelstvo bylo voleno voliči, kteří měli právo volit a skládalo se z devíti až šedesáti 

členů, dle počtu obyvatel dané obce. Virilisté již nezastávali žádnou roli v politickém dění 

obce.  20 
 Jeden z dalších orgánu obce byla obecní rada, která byla volena členy obecního 

zastupitelstva. Obecní rada nahradila dřívější obecní představenstvo. Členové obecní rady byli 

starosta, který svolával radu obce, náměstek starosty a další členů obecní rady. Počet členů 

byl jasně dán, počtu členů obecní rady odpovídá jedna třetina z členů obecního zastupitelstva. 
Předsedou obecní rady byl starosta obce, dále rada fungovala jako sbor, který se usnáší nad 

agendou, kterou nemůže vyřešit obecní zastupitelstvo nebo sám starosta. Tím rada získala 

výjimečné postavení na území dané obce.  
 Starosta obce byl volem obecním zastupitelstvem, které jej volilo ze svých členů. 

Stejným způsobem byli voleni i náměstci starosty. Výběr starosty nemusel být schválen 

státem, ale dle zákona č. 122/1933 Sb. musel být starosta uznáván státními úřady. Obce, které 

byly zároveň sídlem okresního úřadu musely nechat potvrdit volbu starosty na ministerstvu 

vnitra, ostatním obcím starostu schvalovaly zemské úřady. V případě, že volba starosty 

nebyla potvrzená, musela být uskutečněná nová volba starosty na schůzi, která byla svolána 
dohlédacím úřadem. Osoba, která nebyla potvrzena daným úřadem, nesměla během 

následujících tří let být zvolena starostou či náměstkem starosty. Je zřejmé, že tyto opatření 

značně omezovali výkon obecní samosprávy.  

                                                 20 nevolený člen určitého sboru s tzv. virilním (osobním) hlasem, jehož členství v tomto sboru bylo vázáno na určitý 

úřad nebo hodnost, například členem českého zemského sněmu byli automaticky arcibiskup pražský, čeští biskupové, rektoři 

českých a německých univerzit v Praze.  přístoupeno: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=103734&title=virilista&s_lang=2   15.5.2017. 
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 Obce měly právo zřídit si na svém území poradní orgány, myšleno komise. Komise 

jako obecní orgán nebyly zaváděny povinně, výjimkou byla finanční komise, která byla 

povinná pro obce.  
 Jak již bylo výše zmíněno, největší vliv na chod obce měla obecní rada, která měla 

rozhodující moc a fungovala jako hlavní orgán obecní samosprávy. Zasedání obecní rady byla 

neveřejná a konala se relativně často.  
Obecní zastupitelstvo mělo ve svých kompetencích především schvalování obecního 

rozpočtu. Schůze obecního zastupitelstva se konala přibližně každý druhý měsíc v roce 

a schůze byly veřejné. I starosta zastával určité funkce v obecní samosprávě. Svolával obecní 

zastupitelstvo i schůze obecní rady, dále reprezentoval obec navenek.  
 Existovaly tzv. mimořádné orgány obce, kterými byl například komisař či správní 

komise. V případě, že bylo odvoláno obecní zastupitelstvo zemským úřadem, měl okresní 

úřad povinnost ustanovit dočasný orgán, vládního komisaře jako monokratický orgán 

nebo jako kolegiální orgán - správní komisi. Tyto mimořádné orgány spravovali obecní 

agendu do doby, než bylo zvoleno nové obecní zastupitelstvo. Kompetence mimořádných 

orgánů obce byly zredukovány na všední záležitosti obce a mohly provádět jen nutné 

a naléhavé úkony.  
 Již před vznikem republiky se obce nacházely ve špatném finančním stavu. Tato 

situace se ještě zhoršila a bylo již zvyklostí, že obce požadovali až třistaprocentní přirážku 

k přímým daním. Ještě před mnichovskými událostmi byla finanční situace obcí řešena, 

ale nikdy ne zcela vyřešena. V roce 1921 byl přijat zákon, který měl ulehčitt finanční situaci 

tím, že obce měly právo na vybírání státních daní od velkých podniků, které zaměstnávaly 
občany, kteří v dané obci bydleli, tento výnos byl zrušen roku 1927.  

 Roku 1930 byla uskutečněna finanční novela, v reakci na velkou hospodářskou krizi, 

kdy zadlužení obcí dosáhlo historického maxima. Platební neschopnosti samosprávných celků 

se obávaly banky a věřitelé, proto roku 1935 byl vydán zákon o finančním zajištění územní 

samosprávy. Klíčovým se staly snahy o oddlužení obcí zavedením tzv. nesoběstačným 

okresům
21 a obcí, které nejvíce zasáhla právě velká hospodářská krize.  

 Během druhé republiky chtěl stát posílit svoji moc v oblasti obecní samosprávy 

vládním nařízením o obecních zástupcích, známí také jako obvodní tajemníci č. 17/1939 Sb.  
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 Statutární města v předmnichovské době přetrvala jen v omezeném počtu, byla 

to Praha, Liberec, Opava, Olomouc a Brno. Další města, která měla dříve statutární status, 

byla ponížena. Ovšem zásahy do okresní samosprávy byly ještě výraznější. Po vzniku Druhé 

republiky byla zrušena okresní zastupitelstva, která byla nahrazena okresními správními 

komisemi. Okresní správní komise byly jmenovány dle poměrného zastoupení politických 

stran v daném okrese. Na území Moravy a Slezska byla podobným postupem transformovány 

okresní silniční výbory. 
 Již výše zmíněný zákon o organizaci politické správy, vydaný roku 1927, zavedl 

několik změn. V Čechách byly zrušeny zastupitelské okresy, na Moravě a Slezsku byly 
zrušeny silniční okresy, místo nich vznikly okresy. Okresy byly propojeny s okresními úřady 

a jejich územní působnost byla stejná jako územní působnost okresních úřadů. Tyto okresy 

byly začleněny do struktury státních politických úřadů tak, že orgány těchto úřadů - sbory 
občanů, byly součástí okresních úřadů.  Agendu okresních úřadů zajišťovali státní úředníci 

okresních úřadů.  
 Orgánem tohoto nového okresu bylo okresní zastupitelstvo, které se skládalo přibližně 

z 18-36 členů, dle počtu obyvatel daného okresu. Ale pouze jen 2/3 členů bylo přímo zvoleno, 
poslední 1/3 se skládala ze jmenovaných odborníků. Okresní zastupitelstvo ze svých členů 

volilo okresní výbor, který měl osm členů a dalších osm náhradníků. Schůze okresního 

výboru byly neveřejné. Předsedou Okresního výboru byl okresní hejtman, který svolával 

okresní zastupitelstvo, jehož schůze byly veřejné a konaly se minimálně čtyřikrát ročně.  
 Jako orgány okresní samosprávy existovaly komise, které byly zřizovány nepovinně, 

výjimkou byla jen finanční komise, která byla již ze zákona povinně zaváděna. Jedna 

polovina členů komise byla vždy zvolena členy okresního zastupitelstva a druhá polovina 

členů komise byla jmenována též okresním zastupitelstvem. Sama komise si zvolila předsedu 

a hlavními cíli komise byla kontrola účtů a  schvalování okresního rozpočtu. 
 Dalším okresním orgánem byl okresní hejtman, který realizoval všechna usnesení 

orgánů okresu, také reprezentoval obec a podepisoval písemnosti vzniklé z činnosti úřadu. 

Okresní hejtman byl odpovědný zemskému prezidentovi a také ministru vnitra. 
 Okresní samospráva jako taková měla svou hlavní působnost hlavně v oblasti 

hospodářství, zejména správu okresního majetku, podniků a sestavením rozpočtů, zřizovaly 

sociální ústavy např. chorobince, sirotčince a jiné, dále se také okresní samospráva zabývala 

správou silnic na svém území.  
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 Po vzniku nové Československé republiky byly zrušeny zemské sněmy, jejichž 

pravomoc byla částečně převzata Národním shromážděním.. Zemská samospráva byla 

nejvyšším článkem územní samosprávy a po zaniknutí zemských sněmů vznikl nově zemský 

správní výbor, který vzešel z voleb. Na území Moravy byl zanechán zemský výbor, jen 

namísto členů, kteří odstupovali, vláda jmenovala členy nové. Ve Slezsku byla ustanovena 

zemská správní komise. Agenda těchto zemských orgánů výrazně korespondovala 
s působností zemských výborů.  

 Roku 1927 zavedl zákon o organizaci politické správy čtyři zemské celky a v každém 

tomto zemském celku byly zřízeny orgány zemské samosprávy. Zemské zastupitelstvo bylo 

jedním z orgánů zemské samosprávy, byl to volený orgán, jehož 2/3 členů bylo zvoleno 

ve volbách a 1/3 byla jmenována vládou. Jedno funkční období trvalo šest let. České zemské 

zastupitelstvo sestávalo ze 120 členů, moravskoslezské z 60 členů. Schůze zemských 

zastupitelstev byly veřejné a konaly se alespoň 4x ročně.  
 Z řad zastupitelstva byl volen zemský výbor, který sestával z dvanácti členů a také 

dvanácti náhradníků. Předsedou stejně jako zemskému zastupitelstvu byl zemský prezident. 

V zemském výboru zasedali úředníci pověření zemským prezidentem. Zemský výbor měl 

svoje kompetence jmenovitě vymezené, schůze se konaly téměř každý měsíc.  Zemský 

prezident svolával zemské zastupitelstvo, zemský výbor i komisi. Všem těmto orgánům 

předsedal a také jim vytyčoval program. Zaváděl také rezultáty zemských orgánů, zemského 

zastupitelstva či zemského výboru. Zemský prezident reprezentoval a zastupoval svou zemi 
navenek i jako právnickou osobu. S tím souvisely písemnosti, které zemský prezident 

podepisoval jako zástupce země.  
 Zemská komise byla dalším orgánem zemské samosprávy. Jediná povinně zavedená 

komise byla slezská komise, která musela být zřízena na Moravě.   Zemské komise působily 

jako přípravný orgán zemskému zastupitelstvu a výboru.  
 Už před vznikem samostatného Československa byly zájmové instituce a organizace 

součástí samosprávných sborů, které ale nebyly brány jako veřejnoprávní korporace, ale měly 

velký dopad na utváření územní samosprávy. V tomto období existovaly srovnatelné instituce 

sjednocující německá uskupení a sdružení územní samosprávy.  
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4. Období nacistické okupace 
Období nacistické okupace a jeho politické správy vychází z informací obsažených v 

knize Dějiny správy v Českých zemích, od počátku státu až po současnost. 
 Mezi léty 1939-1945 byly české země pod německým diktátem a to platilo i ve státní 

správě a i ve značně okleštěné samosprávě. Byl zřízen tzv. Protektorát Čechy a Morava. 

Významným znakem veřejné správy se stala dvojkolejnost, neboť byly zřízeny říšskoněmecké 

správní orgány, kterým byla podřízena autonomní správa, která byla následně také ovládána 

nacisty.  
 Po mnichovských událostech bylo české pohraničí připojeno k německé říši a byl 

nastolen říšský systém založený na vůdcovském principu. 
4.1 Situace v pohraničí  

 Území Sudet bylo velmi rozsáhlé a geograficky členité, proto nebylo možné vytvořit 

jeden správní celek. Některé oblasti byly přičleněny k tzv. župám, které byly organizovány 
jako správní celky a zároveň byla vytvořena říšská župa sudetská. Území župy bylo členěno 

na městské a venkovské okresy, vzniklo pět městských okresů v Opavě, Chebu, Karlových 

Varech, Ústní nad Labem a Liberci. Ve venkovských okresech byly zřízeny úřady 

tzv. landráty, které měly návaznost na okresní úřady z první republiky. V čele venkovského 

okresu stál rovněž landrát, dále byli do svých funkcí jmenováni okresní radové na celých šest 

let župním vedoucím NSDAP. 
 Městské okresy sloužily jako samosprávné korporace a v čele stál vrchní starosta. 

Agendu státní správy plnily městské okresy jen formou nařízení, nikdy ji sami netvořili 

a neřídili. Tři vládní prezidenti se sídlem v Opavě, Karlových Varech a v Ústí nad Labem 

tvořili druhou instanci politické správy. Jednalo se pouze o státní úřady, kterým byla uložena 

úloha dozoru nad městskými i venkovními okresy.  
 Úřad říšského místodržitele v Liberci byla poslední třetí instance v jehož čele byl 

ustanoven říšský místodržitel, který zároveň působil ve funkci župního vedoucí NSDAP. 

V Sudetských oblastech bylo postavení říšského místodržitele výrazně vlivnější oproti jiným 

místodržitelům v jednotlivých říšských zemích. Úřad říšského místodržitelství byl rozdělen na 

dva samostatné úřady, které byly spojeny funkcí místodržitele. Funkci místodržitele zastával 
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Konrád Henlein. Místodržitelství se tedy dělilo na říšské místodržitelství, státní správu a na 

říšské místodržitelství a župní samosprávu. 
 V době nacistické okupace a během zřízení Protektorátu Čechy a Morava měla velmi 

významnou pozici jak na politické scéně, tak na poli veřejné správy nacistická strana NSDAP 

a celý systém se měl přibližovat německému modelu státní správy.  Na území Protektorátu 

Čechy a Morava existovaly také jiné speciální úřady, které například patřily k říšskému 

místodržitelství nebo k vládním prezidentům a landrátům nebo dokonce byly řízeny zcela 
samostatně. 

 Roku 1942 proběhlo zjednodušení správy na základě výnosu Adolfa Hitlera, 

což znamenalo, že agenda úřadů se měla co nejvíce zjednodušit a některé úřady dočasně 

přerušily svoji činnost.  
4.2  Územní samospráva  

 Územní samospráva byla velmi omezená, téměř až vylikvidovaná. Správa obcí 

se začala řídit tzv. vůdcovským principem. V obcích vedli správu jmenovaní starostové, kteří 

byli plně odpovědní dle vůdcovského principu. Dále byli ustanoveni stálí zástupci starostů 

tzv. přidělenci. Dále v obecní správě působili obecní radové, kteří vykonávali poradní činnost 

pro starostu a jeho přidělence. Přidělenci obstarávali kontakt obyvatelstva s obecní správou.  
 K orgánům územní samosprávy náležely porady obecních radů a poradců. Dále 

fungoval úřad zmocněnce NSDAP, který dozoroval, zda územní samospráva je vykonávána 

v souladu s nacistickým zřízením. Tento zmocněnec měl velký vliv na řízení a správu obce. 
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5. Protektorát Čechy a Morava 
Politická správa popsána v této kapitole vychází z informací popsaných v publikaci 

Lidových novin Dějiny správy Českých zemích, od počátku státu až po současnost. Publikace 

byla sepsána paní Hledíkovou, panem Janákem a panem Dobešem.  
 Na zbylém území po odtržení Sudet se veřejná správa vyvíjela odlišně, což platilo 

i po 15. březnu 1939, kdy byl na zbylém území zřízen tzv. Protektorát Čechy a Morava. 

Protektorát Čechy a Morava byl vytvořen jako autonomní území výnosem z 16. března 1939. 
Celá správa a agenda tohoto území byla prováděna svými úřady a orgány, ale vše v souladu 
s potřebami říše a její politickou orientací. Nejvyšší funkcí na tomto autonomním území 

Protektorátu Čechy a Morava zastával protektorátní prezident, který musel mít důvěru vůdce 

i jeho zastupujícího říšského kancléře a popřípadě říšského protektora. Říšský protektor byl 

oficiální zástupce vůdce, který potvrzoval členy protektorátní vlády. Této vládě mohl 

udělovat rady a byl oprávněn vydávat nařízení, která sloužila ke společnému zájmu a podával 

námitky v případě, kdy by mělo dojít k poškození zájmům říše.  
 V době zřízení Protektorátu Čechy a Morava fungovala tzv. dvojkolejnost veřejné 

správy, což znamenalo, že na tomto území existovaly dva různé druhy správy, těmi byla 
říšská správa a autonomní protektorátní správa. Privilegované postavení měla správa říšská, 

jak tomu již napovídá daná doba. Říšskou správu řídil říšský protektor, který zastával 

nejvelivnější funkci na daném území a na němž záviselo vydávání zákonů a norem. Během 

kráté doby byla v říšské správě zřízena celá škála úřadů. Například policie spolu s gestapem 
a soudním aparátem, které sloužily odděleně od autonomní protektorátní správy pro německé 

obyvatelstvo na protektorátním území. Záměrem říšské správy bylo zejména využít 

hospodářský a lidský potenciál v době války a posléze České země zcela vylikvidovat. 

Dle zhotoveného německého plánu mělo být toto území dosídleno německým obyvatelstvem.  
 Říšské úřady se ale vztahovaly také na malou část českých občanů, kteří zastávali 

vysoké řídící funkce a zároveň monitorovali chod protektorátních úřadů. Protektorátní úřady 

se v průběhu času staly zcela podřízenými říšským okupačním úřadům, tento jev se prolínal 

spolu s dosazováním německých úředníků na významné posty v autonomní správě.  
 Roku 1941 proběhly tzv. Heydrichovy správní reformy a tím definitivně vymizela 

dvojkolejnost veřejné správy. Zrušení dvojkolejnosti značně ušetřilo finance a také lidský 

kapitál, který byl potřeba v hospodářské sféře nebo na frontě.  
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  O rok později proběhla reorganizace vlády a centrálních protektorátních úřadů. Nově 

byla ministerstva řízena dle říšských norem a vzniklo ministerstvo hospodářství a práce, které 

bylo vedeno pouze německým říšským úředníkem. Vláda ve smyslu kolektivního orgánu byla 

zrušena a předseda vlády Alois Eliáš byl popraven. Do jednotlivých protektorátních 

ministerstev byli dosazeni noví vedoucí z úřadu říšského protektora.  
 V témže roce proběhla reforma správy také na nižších stupních. Zprvu nastaly změny 

v organizaci protektorátních úřadů, zejména v úpravě územní působnosti okresních úřadů. 
Posléze se reformovala říšská správa, přičemž na první instanci byl snížen počet oberlandrátů, 

dále byly povinnosti Úřadu říšského protektora přeneseny na policejní a protektorátní okresní 

úřady. Soustava okresních a zemských úřadů a policejní úřady byly povinni řídit svou agendu 

dle příkazů z říše. Do těchto úřadu byli proto dosazeni úředníci německé národnosti, nižší 

posty náleželi podružným českým úředníkům. V zemských úřadech měli nejvyšší úlohu 

němečtí viceprezidenti, okresní hejtmani a policejní ředitelé na úrovni okresní správy.  
 Po smrti Reinharda Heydricha roku 1942 se stal úřad protektora reprezentativní 

funkcí, nejdůležitější osobou se stal státní tajemník. Nejvlivnějším orgánem se poté stalo nově 

vzniklé německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, které vzešlo právě z úřadu státního 

tajemníka a v jehož čele stál Karl Hermann Frank. Funkce říšského protektora byla zachována 

spolu s kanceláří říšského protektora. 
 Síť oberlandrátů byla podřízena nově vzniklému německému státnímu ministerstvu. 

Oberlandráty měly funkci dvojího typu, působily jako kontrolní orgány okresních a obecních 

úřadů ve svém územním obvodu. Poté zastávaly nejnižší instanci správních úřadů 

pro německé státní příslušníky.   
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5.1 Protektorátní autonomní správa 
 Vrcholným orgánem autonomní protektorátní správy byl státní prezident - Emil 

Hácha. Kompetence státního prezidenta nebyly jasně vytyčeny. Dalším orgánem byla vláda 

formálně nejvyšším vrcholným orgánem moci výkonné. Vláda se skládala z předsedy vlády 

a jeho náměstků jmenovitě vnitra, zemědělství, lesnictví, dopravy a techniky, spravedlnosti, 

financí, školství, národní osvěty a hospodářství práce. 
 Po správních reformách byly zrušeny ministerstva národní obrany a zahraničních věcí. 

Vláda jako kolektivní orgán již nefungovala, neboť Heydrich zrušil zasedání jakýchkoliv rad 

či zasedání.  
 Celý ministerský aparát byl přetvářen dle německého vzoru. Další zrušená 

ministerstva sociální a zdravotní správy a veřejných prací byla prakticky včleněna mezi 
agendu zbylých ministerských resortů.  
5.1.1 Územní samospráva 

 Po oficiálním zřízení Protektorátu Čechy a Morava byla územní samospráva výrazně 

zredukována, nakonec téměř vylikvidována. Často v obcích s výraznou německou menšinou 

byli v čele obce dosazení tzv. vládní komisaři. V jiných obcích ale stále fungovala funkce 
starosty i obecního zastupitelstva a rady, které byli téměř bezvýznamné, neboť hlavní úlohu 

v obci plnil starosta. Ke konci války schůze obecních zastupitelstev nebyly téměř svolávány. 

Také okresní zastupitelstva pozbyla svoji funkci ve prospěch okresního hejtmana. 
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6. Období po roce 1945  
I v tomto období práce vychází z informací z publikace Dějiny správy v Českých 

zemích od počátku až po současnost. 
 Po skončení druhé světové války vycházeli zástupci Československa v londýnském 

exilu z pojetí nepřerušené kontinuity první republiky. Bohužel už během válečných let vyšlo 

najevo, že pokračovaní předválečného Československa jako takového nebude možné. 

Zejména kvůli dvěma hlavním příčinám. První z nich se stala otázka uznání Slovenska, které 

volalo po upevnění své pozice ve státě. Dalším problémem byla právní návaznost, přičemž 

vyvstala otázka, zda během válečných let nebyla porušená právní kontinuita. Tento spor byl 
spojený s vydáváním dekretů prezidenta republiky během války, v tom smyslu zda-li nedošlo 

k vytvoření novému původci práv.  
 V poválečné době ale vyvstaly i jiné velmi vážné otázky, týkající se zejména 

národnostního složení obyvatelstva a vytyčení území. Idea na zformování státu měla navázat 

na hranice státu před mnichovskou konferencí a celá tato konference byla již během války 

prohlášena za neplatnou i ze strany podepisujících mocností. Územní vypořádání ale bylo 

třeba vyřešit i s maďarskou stranou, neboť Maďarsko vyšlo z války na straně poražených. 

Tento východní soused Slovenska byl nucen přislíbit navrácení území, získané na úkor 

Československa. Nevyřešené byly také územní spory s Polskem. Polsko stálo na vítězné 

straně a proto nemělo povinnost navracet území. Československo nakonec od Polska získalo 

zpět oblast Těšínska, ale i ČSR muselo navrátit území na Oravě a Spiši. Československo 

již nikdy nedosáhlo své podoby před válkou, neboť celé území Podkarpatské Rusi bylo 

připojeno k Rusku. 
 Po válce proběhla významná národností změna v ČSR, kdy došlo k odsunu Němců 

z území Československa do Německých okupačních zón nebo za rakouské hranice. Vláda 

chtěla stejným systémem řešit národností problémy i s maďarskou menšinou. Kvůli 

nesouhlasu velmocí ale došlo jen k jakési dohodě o přesunu obyvatel mezi Maďarskem 

a Slovenskem.  
 Prozatímní vláda v Londýně skončila ustanovením nové vlády dne 4. dubna 1945, 

která hned druhý den po svém jmenování vydala Košický vládní program. Na území 

Československa fakticky platila ústava z roku 1920, ale dopad války se v této ústavě odrazil. 

Prezident republiky měl dle ústavního dekretu ze dne 15. října 1940 kompetence měnit 



28  

v nezbytných případech ústavu. K tomu bylo zmocněno i Prozatímní národní shromáždění 

dekretem č. 47/1945.  
 Dalšími ústavními změnami prošlo i státní uspořádání, respektive úplné zrušení 

senátu. Byla také snížena věková hranice pro aktivní a pasivní volební právo, omezení 

volebního práva (mířeno na osoby s německou či maďarskou národností), vznikly také nové 

instituce například předsednictvo vlády. Bylo zrušeno svobodné koaliční právo, což 

znamenalo zákaz zakládání odborů a také bylo omezeno právo spolčovací. Po válce byly také 

zcela zakázány některé politické strany.  
 Do prvního setkání Prozatímního národního shromážděním konané dne 28. 10. 1945 

byl prezident vykonavatelem zákonodárné moci ve spolupráci s vládou. Zcela nový zásah 

do ústavního pořádku představoval systém národních výborů. Prostřednictvím národních 

výborů byli voleni na zemských sjezdech poslanci do Prozatímního národního shromáždění. 

Vznik národních výborů a jejich zapojení do politické správy patří k největším změnám 

v poválečné ČSR.  
 Prozatímní národní shromáždění si zakládalo na ústavním dekretu prezidenta 

republiky č. 47/1945 Sb., jehož cílem bylo potvrdit prezidenta ve své funkci do nových voleb. 

Prozatímní národní shromáždění čítalo celkem 300 poslanců a bylo jednokomorové, již 

zmíněný senát byl zrušen. Volby do Prozatímního národního shromáždění měly probíhat 

dle principu přímého, rovného, všeobecného a tajného hlasovacího práva dle poměrného 

zastoupení. Aktivní i pasivní volební právo měli občané české a slovenské národnosti, 

nebo také občané zapsaní ve voličských seznamech. Aktivní volební právo bylo stanoveno 

na osmnáct let a pasivní volební právo bylo sníženo na dvacet jedna let. 
 Roku 1946 proběhly volby do parlamentu, které v českých zemích drtivě vyhrála KSČ 

a na Slovensku zvítězila Demokratická strana. Z těchto voleb byl ustanoven parlament a to 
Ústavodárné národní shromáždění. Hlavním úkolem tohoto orgánu bylo vypracování nové 

ústavy. Nebylo vůbec lehké se shodnout na podobě ústavy, celý proces byl doprovázen spory 

mezi jednotlivými politickými stranami. Shoda mezi stranami byla téměř jen v ustanoveních 

týkajících se dělby moci, občanských právech a svobodách. Hlavní názorový nesoulad 

se týkal politického pluralismu, který byl přesně vymezen, dále spory o trvání národních 

výborů a zejména státoprávního uspořádání státu.  
 Práce na nové ústavě byla výrazně zrychlena vlivem událostí, které se staly v únoru 

1948. Celý proces byl důsledek ekonomických, politických i společenských příčin. Roli v této 
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situaci hrála ústava z roku 1920, zejména její článek 80, který říká, že vláda je schopná 

usnesení za přítomnosti své nadpoloviční většiny ministrů.
22 Všeobecně známý protest proti 

ministru vnitra vyústil k odvolání dvanácti členů vlády prezidentem republiky. Předseda vlády 

Klement Gottwald dosadil na uvolněné pozice nové ministry - komunisty. Tím se tedy 

výrazně zrychlila práce na nové ústavě, neboť spory byly rychle vyřešené a přizpůsobené 

komunistickému pohledu na věc a vydal se ústavní zákon č. 150/1948 pod názvem Ústava 

9. května. Nově bylo Československo vyhlášeno lidově demokratickou republikou. Ústava 

byla částečně inspirována sovětskou ústavou vydanou v roce 1936, ale i ústavou z roku 1920.  
 Hlavními oporami politické správy dle nové ústavy měly být zastupitelské sbory 

a společenské organizace. Dále definovala jednokomorové Národní shromáždění, které 

disponovalo veškerou zákonodárnou mocí včetně o sestavování rozpočtu a volbou prezidenta. 

Vláda byla Národnímu shromáždění zodpovědná. Národní shromáždění bylo nejvyšší orgán 

státní moci, volilo prezidenta, vyslovovalo důvěru vládě a také volilo členy Nejvyššího soudu.  
 Prezident republiky byl volen Národním shromážděním na dobu sedmi let. Ke všem 

jeho úkonům byla nutná součinnost vlády s podpisem předsedy vlády či jiného zodpovědného 

člena vlády. Prezident nebyl osobně nikomu zodpovědný, ale vláda byla odpovědná za jeho 

činy Národnímu shromáždění. Prezident dále reprezentoval stát a byl také velitelem 

ozbrojených složek. Pro prezidentskou agendu byla zřízená Kancelář prezidenta republiky.  
 Z pohledu ústavního práva splňovala Ústava 9. května demokratické zásady, ale realita 

byla bohužel jiná.  
  

                                                 22 dobeš 
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6.1 Státní správa a samospráva 
 Jak již bylo zmíněno, mezi hlavními cíli poválečného Československa bylo 

znovuobnovení právní kontinuity, potrestání válečných zločinců, zrádců 

a kolaborantů, náprava křivd z dob během války, obnova hospodářství a další. Stav 

hospodářství ovlivnila i přijatá opatření proti Němcům i Maďarům, zrádcům a kolaborantům, 

přičemž organizace a vlastnictví v hospodářské sféře byly zcela pozměněny. Státu připadl 

majetek po odsunutých Němcích i Maďarech a také stát znárodnil banky, doly a větší 

průmyslové podniky. V některých sférách průmyslu stát dokonce dosáhl monopolního 

postavení. Byla zavedena nová podoba podnikání, tzv. národní podnik, který byl ve státním 

vlastnictví a měl postavení jako právnická osoba. Tyto podniky byly řízeny prostřednictvím 

představenstva, v jehož čele byl ředitel.  
 V hospodářství i nyní existoval soukromý sektor, který měl hypoteticky být ponechán 

principu volné soutěže, ale reálně i zde byl znatelný státní vliv a zejména plánování.  
 V poválečném období lze říci, že byly snahy vyrovnat se s minulostí, jak 

ve společnosti, tak i v právním prostředí. Bezprostředně po skončení války, již během května 

roku 1945 byl majetek tzv. státně nespolehlivých osob, zejména osob německé národnosti, 

vzat pod národní správu. Národní správa byla úplně nový pojem v poválečném 

československém právním řádu. O zavedení národní správy nejčastěji rozhodovaly národní 

výbory nebo i v jiných případech ministerstva. Národní správa, kterou vykonávali národní 

správci, byla považována za veřejné orgány, které podléhaly správním úřadům. Na základě 

odebrání majetku, který byl posléze předán národní správě, proběhla, pozemková reforma. 

Půda, která byla odebraná majitelům do doby, než byla přidělena budoucím majitelům, byla 

spravována Národním pozemkovým fondem.  
 Roku 1945 byl vydán ústavní dekret č. 33/1945 Sb., který odjímal československé 

státní občanství příslušníkům německých a maďarských etnik. V tomto dekretu byla 

definována i opačná strana - osoby, kterým občanství nebylo odejmuto, zejména to byli 

aktivní členové odboje a političtí vězni.  Za účelem potrestání osob, které se provinily proti 

československému státu, byly vydány retribuční dekrety. Dekret č. 16/1945 Sb. o potrestání 

nacistických zločinců, zrádců, kolaborantů a jejich pomahačů. Dále byl vydán dekret 

o mimořádných lidových soudech. Tyto soudy měly za úkol soudit lidi, kteří se opět provinili 

proto ČSR či jejím státním občanům. V době těsně po skončení války často fungovaly 

národní výbory jako orgány, které posuzovaly méně závažná provinění občanů z dob války.  
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 Dekretem č. 105/1945 měla být očištěna veřejná správa, ve smyslu provinění státních 

zaměstnanců během války a následně jejich potrestání.  
6.1.1 Ústřední orgány státní správy 

 Ústřední státní orgány lze rozdělit do několika sekcí dle shodných kritérií. První 

kritérium je dle územního rozsahu působnosti orgánů ústřední státní moci. Jedná se o orgány 

s celostátní působností po přeměně dle federativního uspořádání.  
 Dále se tyto orgány dělily dle věcné působnosti na orgány s všeobecnou působností, 

které realizovaly výkon státní správy a na orgány se zvláštní působností v daném odvětví.  
 Poté se tyto orgányny s celostátní působností dělily dle způsobu vytváření, což byly 

orgány vzniklé především z ústavy či ze zákona nebo vládního nařízení. Dále sem také byly 

řazeny orgány, které byly zřizované jiným státním orgánem.  
 Jiným dělením ústředních orgánů státní správy bylo také dle jeho formy. Jednalo se 

o orgány monokratické či kolegiální, v jejichž čele byl vedoucí, který byl odpovědný za chod 

orgánu. Posledním dělením bylo dle způsobu financování, jednalo se o příspěvkové 

rozpočtové orgány.  
 Organizace státní správy a její působnost, čímž je myšleno vymezení a rozsah 

jednotlivých orgánů. Tyto orgány mají své znaky, kterými jsou například územní prostor, 

pověřené úkoly, prostředky, které má orgán volně k použití právě pro výkon správy.  
 Vláda stála v čele státní správy a měla velmi silnou pozici, neboť byla nejvyšším 

orgánem moci výkonné a také se podílela na tvorbě zákonů a norem, protože potvrzovala 

dekrety prezidenta republiky. Sama vláda byla realizována formou dekretu č. 1/1945 Sb. 

o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné. Jednalo se o kolegiální orgán, který 

byl schopný usnesení jen v přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Vládě byly 

podřízeny některé orgány státní správy, v jejichž čele nestáli členové vlády, ale byly 

hierarchicky na stejné úrovni jako ministerstva.  Jako další orgán bylo vytvořeno 

předsednictvo vlády, které sestávalo z předsedy a náměstků.  
 Již zmíněný dekret č. 1/1945 Sb. vyjmenovával jednotlivá ministerstva, která měla 

opět vzniknout. Územní působnost jednotlivých ministerstev se vztahovala na celé území 

státu a vedle ministrů byla zavedena funkce státních tajemníků, kteří byli členy vlády. Ústava 



32  

9. května zrušila existenci těchto státních tajemníků i předsednictvo vlády (Předsednictvo 

vlády, bylo posléze znovuobnoveno roku 1953). 
 Po únorovém převratu roku 1948 došlo k politickým a také hospodářským změnám, 

státní moc byla posílena ve všech směrech a dopadala na život všech občanů. Pro toto období 

jsou typické časté reorganizace, zejména v oblasti zemědělství a průmyslu. Vláda roku 1949 

měla právo měnit a zrušit působnost orgánů ve veřejné správě. 
6.1.2 Místní orgány státní správy 

Do této kategorie nesporně patří nově vytvářené národní výbory, které přebíraly úkoly 

samosprávy i státní správy. Národní výbory měly svou úlohu jak ve veřejné správě, tak byly 

používány k propagandě nově budovanému Československa. Národní výbory spojily výkon 

státní správy a samosprávy do jedné složky veřejné správy. Dalším rysem těchto institucí bylo 

odnětí státní byrokracie, která byla vložena do rukou lidu, potažmo jejich zástupců.  
 Myšlenka vzniku národních výborů byla součástí reforem v Československu již během 

války. Názory a představy jednotlivých stran na podobu a působnost národních výboru 

se však podstatně lišily. Prezident Eduard Beneš spolu s politiky v Londýně bral NV jako 

instituce na přechodnou dobu, které by byly později nahrazeny orgány trvalé působnosti. 

Na druhé straně exiloví politici v Moskvě považovali NV za orgány, které se měly stát 

trvalým základem správy.  
 Jako první obligatorní doklad v této problematice byl ústavní dekret prezidenta 

republiky O národních výborech a Prozatímním národním shromáždění č. 18/1944 Úřední  

věstsník Českolovenska. Na základě tohoto dekretu měly být po osvobození na daném území 

zaváděny místní, okresní a zemské národní výbory vzešlé z voleb. Ale definovány byly stále 

ještě jako prozatímní orgány VS ve všech oborech. Volby a výkon pravomoci těchto orgánů 

měly být stanoveny vládou prostřednictvím vládního nařízení. V Košickém vládním 

programu se o národních výborech již nepíše jako o prozatímním orgánech veřejné správy, 

ale jako o trvalých orgánech veřejné správy.   
 V květnu 1945 bylo vydáno vládní nařízení č. 4/1945 Sb. O volbě a pravomoci 

národních výborů. NV byli zatím zakládány na osvobozeném území a měly brzy fungovat 

jako zastupitelské orgány a orgány veřejné správy. NV měly vykonávat povinnosti ve VS, 

pokud by pro dané úkoly nebyly pověřeny jiné orgány. Toto vládní nařízení nedefinovalo 

vnitřní strukturu NV. Tyto náležitosti byly pak definované ve směrnici ministerstva vnitra 
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z 19. 5. 1945. Zmíněné dokumenty rozlišovaly národní výbory jako sbor stávající se z členů 

a složky národních výborů - předseda, rada, referenti a komise, a na úřad národního výboru, 

který byl často tvořen ze zaměstnanců zrušeného úřadu. Plénum byl hlavní orgán, který 

se staral o nejdůležitější agendu obce, okresu či země. Dále se volila rada NV, která vedla 

úřednický aparát úřadu. V čele úřadu byl vedoucí, který byl jmenovaný z řad referentů. Jako 

poradní orgány byly zřizovány komise NV, které byly voleny plénem. Komise v pohraničních 

oblastech měly větší rozhodovací pravomoci.  
 Vznik národních výborů probíhal často velmi neformálně veřejným hlasováním 

na shromáždění občanů. V pohraničních oblastech, kde byla většina občanů německé 

národnosti byly právní předpisy vydávány správními komisemi. V okresech se počítalo s tím, 

že budou zaváděny okresní správní komise či funkce správního komisaře. V zemských 
i okresních národních výborech měly mít politické strany národní fronty stejné početní 

zastoupení.  
 Okresní národní výbory vznikaly často nejrůznějšími způsoby, často byly zakládány 

již během války a fungovaly ilegálně. Další vznikly až po skončení války. V městech, kde 

se nacházely revoluční národní výbory, často vykonávaly tyto výbory i agendu okresních 

národních výborů.  
 Během září a října roku 1945 se konaly první volby do okresních národních výborů 

a poté i do zemských NV. Během těchto voleb byli potvrzeni poslanci Prozatímního 

národního shromáždění. V den, kdy byly zřízeny NV byly zrušeny všechny zemské, okresní 

i obecní orgány. Dál ovšem existovaly obce, okresy i země jako samosprávné korporace. 
 Pravomoci národních výborů v poválečných letech je možné rozdělit do dvou oblastí. 

Jednak navazovaly na činnost obecní správy, přebíraly agendu, vedly evidenci obyvatelstva, 

zabývaly se tiskovými, spolčovacími i shromažďovacími záležitostmi a v oblasti státního 

občanství fungovaly dále jako dohled nad školstvím, podnikáním, sociální a zdravotní péčí.  

Národní výbory měly speciální postavení, které bylo specifické pro dobu po válce. 

Realizovaly konfiskaci majetku Němců, Maďarů a kolaborantů vycházející z dekretu 

č. 12/194523 Sb. a č. 108/1945
24 Sb., účastnily se zavádění národních správ, vedly odsun 

německého obyvatelstva, řídily osídlování pohraničí, měly omezené trestní pravomoci, 

                                                 23 dekret zabývající se konfiskací zemědělské půdy 24 dekret zabývající se konfiskací ostatního majetku 
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ale i bezpečnostní pravomoci. Dále také prokazovaly občanům potvrzení národní 

spolehlivosti, či kontrolovaly předání válečného arzenálu.  
 Svou roli měly národní výbory také při provádění některých reformních opatření, která 

se na území Československa přijala mezi léty 1945-1948. Jednalo se například o pozemkovou 

reformu a jiné zákony týkající se zemědělství.  
 Soustava národních výborů výrazně proměnila strukturu veřejné správy, neboť národní 

výbory z pohledu státních orgánů byly přímo podřízeny ministerstvu vnitra a zároveň 

ve struktuře národních výborů platila podřízenost nižších NV s vyšším postavením. Tím došlo 

k porušení základních zásad samosprávy - žádná složka samosprávy nemůže být nadřazena 

jiné. A na základě tohoto rozdělení sil došlo k výraznému oslabení samosprávy jako takové.  
 Dle vládního ustanovení č. 120/1946 Sb. byly národní výbory na všech svých úrovních 

obnoveny podle výsledku květnových voleb z roku 1946 ve svém obvodu působnosti. Od té 

doby již neplatilo pravidlo zastoupení všech politických stran. Na úrovni místních NV 

dominovalo KSČ se 45.2 % mandátů, stejně tak tomu bylo na okresní i zemské úrovni, kde 

taktéž zvítězila komunistická strana. 
 Kvůli rozsáhlým kompetencím se národní výbory staly předmětem politických 

polemik. Komunistická strana prosazovala, aby NV byly definitivně potvrzeny a získaly 

tak své rozsáhlé kompetence. Nekomunistické strany trvaly na ponechání dosavadního 

zemského zřízení a naopak podporovaly posílení zemí.  
 Události z února 1948 zanechaly následky i v národních výborech, kde proběhly 

personální čistky a nevyhovující zaměstnanci a úředníci byli doplněny loajálními 

a tzv. spolehlivými osobami. Tyto změny, které proběhly, nebyly prvotně vůbec nikterak 

zanesené v zákonech. Nakonec tyto změny byly dodatečně legalizovány zákonem 212/ 1948 

Sb. o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů. Tyto události byly nakloněny 

komunistům, kteří poté bez potíží aplikovali své vize o chodu národních výborů. V ústavě, 

v VI. hlavě jim byla věnována část, kde bylo stanoveno, že NV jsou zastupitelské sbory, díky 

kterým lid vykonává svou moc. Také byly nositeli a vykonavateli státní moci v obcích, 

okresech a krajích. Samospráva ve své podstatě zanikla a činnost NV byla zcela postátněna. 

Výdaje a příjmy NV byly součástí státního rozpočtu. 
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 Pojem obec byl v ústavě ponechán a tím byly obce stále nejnižší správní obvod 

a základ územního členění státu. Nastaly ovšem změny v kompetencích. Agendu, kterou dříve 

vykonávala obec ze svého postavení jako veřejné korporace nyní převzaly národní výbory.  
 Roku 1948 se konal v červnu celostátní sjezd zástupců NV v Kroměříži. Tento sjezd 

byl částečně brán jako propagace a byl zde ohlášen plán reformy organizace národních 

výborů. Komunisté dávali důraz na zavádění  krajských zřízení, což se potvrdilo i v nové 

ústavě. Zřízení krajů vešlo v platnost zákonem č. 280/1948 Sb. a realizace krajů probíhala 

od roku 1949. Tím došlo ke zrušení zemských národních výborů na území Československa. 

Namísto zemských národních výborů v Praze, Brně a Ostravě  bylo vytvořeno 19 krajů. 

Na území Čech vzniklo 13 krajů, a šest na území Slovenska.  
 Kraje byly zřizovány, aby měly přibližně 5000 metrů čtvrtečních a půl milionu 

obyvatel se 13-14 okresy. Konstituce krajů vyžádala i změnu okresů, bylo vydáno vládní 

nařízení s platností od 1. února 1949 a bylo jím zřízeno třicet pět nových okresů, ale také 

jedenáct zrušeno. Předseda národního výboru zastupoval krajský či okresní NV navenek. Měl 

právo na pozastavení rozhodnutí orgánů daného NV.  
 Jednotlivé referáty byly řízeny referenty, jejich činnost byla regulována zásadou 

podřízenosti a nadřízenosti a také byly podřízeny plénu a radě daného národního výboru, 

ale také i příslušnému vyššímu úřadu. Referent ONV byl podřízen referentu z KNV a ten byl 

podřízen příslušnému centrálnímu úřadu.  
 Okresní i krajské národní výbory měly zřízeny své komise, které měly zejména 

poradní funkci. Rada NV ale tyto komise mohla pověřit i některými rozhodovacími 

pravomocemi.  
 V hlavním městě byl zřízen Ústřední národní výbor, který měl stejné postavení jako 

krajské národní výbory. Praha se dělila do 16 obvodů, které byly spravovány obvodními 

národními výbory. V městech které byly současně městy krajskými, vznikly jednotné NV, 

které vykonávaly zároveň funkci ONV i funkci MNV, které byly podřízeny KNV. 
Po únorových událostech během roku 1948 i 1949 se rozšířila agenda NV, ale brzy 

se vše ustálilo. Roku 1949 byly zrušeny některé samostatné úřady a organizace, přičemž 

jejich agenda byla předána právě národních výborům. 
 Roku 1949 vznikla na úrovni místních národních výborů nová funkce státních 

tajemníků, kteří pomáhali předsedovi, dále zajišťovali chod státní správy a koordinovali 
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postupy a opatření.  Roku 1950 bylo vydáno vládní nařízení č. 4/1950 o organizaci MNV, 

které rozdělilo MNV do čtyř kategorií.   
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7. Historie zámku s velkostatkem v Mirošově 
7.1 Obecný přehled 

 Roku 1834 bylo na základě dovolání v Mirošově podřízeno c. k. vrchnímu báňskému 

úřadu v Příbrami a roku 1838 měl Mirošov již 104 domů a byl sídlem státního montánního 

panství. Zdejší úřad sídlil v zámku, kde byl pivovar, vinopalna, flusárna
25 a cihelna.26 

 Jedním z významných majitelů zámku byl tzv. král železnic dr. B. H. Strousberg, který 

chtěl vytvořit oblast známou svým nerostným bohatstvím.  Roku 1868 bylo založeno 

Mirošovské kamenouhelné těžařstvo. Kvůli špatné finanční situaci byl Strousberg nucen 
vyhlásit bankrot. O 4 roky později koupil Mirošov hrabě Josef Colloredo Mansfeld 
a mirošovský dvůr s pivovarem měl od něj pronajatý pražský sládek František Mareš.  

 Mirošovský velkostatek byl roku 1890 prodaný Mirošovskému kamenouhelnému 

těžařstvu, jehož ředitelem byl Jan Fitz.
27  

 Mezi léty 1893 - 1897 byl zámecky komplex v Mirošově nákladně opraven. Byly 

pořízeny nové fasády a kazetové stropy, nový mobiliář, obložení stěn v neorokokovém stylu.  
 Ředitel Mirošovského těžařstva Jan Fitz nakonec koupil pro své soukromé účely 

zámek v Mirošově a po jeho úmrtí roku 1900 se jeho žena znovu provdala za majora Emila 

van Dycka. I oni nakonec zámek prodali novému majiteli Bedřichu Schonbornovi. Nový 

majitel ale nebyl dobrým hospodářem a zámek přešel do veřejné dražby, kde jej zakoupil Max 

Maendl. Před válkou na zámku hospodařil jeho syn Josef Maendl, který před nacistickou 

hrozbou odešel do zahraničí počátkem roku 1939. Velkostatek byl dán rozhodnutím 

ministerstva zemědělství pod nucenou správu a v srpnu roku 1939 zámek koupil dr. Ladislav 

Feierabend. Ladislav Feierabend byl národohospodář a politik. Roku 1940 odešel do zahraničí 

a velkostatek zabrala správa německé branné moci. Po osvobození byl zámek navrácen zpět 

do vlastnictví JUDr. Ladislava Feierabenda, ale roku 1948 znovu emigroval s celou rodinou 
do zahraničí. V tomto roce byl stav zámku určen jako lehce poškozený.

28  
  

                                                 25 výroba potaše z dřevěného popela 26  Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově. Profi-tisk Group, 2016.str. 165. 27 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově. Profi-tisk Group, 2016.str. 166. 28 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově. Profi-tisk Group, 2016.str. 169. 



38  

7.2 JUDr. Ladislav Feierabend 
 Ladislav Feierabend se narodil roku 1891 v Kostelci nad Orlicí. Po gymnáziu v Hradci 

Králové byl přijat na Karlovu univerzitu, kde studoval práva a národní hospodářství. Ještě 

během první světoví války roku 1917 nastoupil na místo tajemníka Ústřední jednoty 

hospodářských družstev. Spolu se svými spolupracovníky ji později přetváří na vlivný 

zemědělsko-obchodní ústav pod názvem Kooperativa. Od roku 1930 byl pověřen vedením 

celé Kooperativy, stal se i předsedou Pražské plodinové burzy a byl také předsedou všech 

plodinových burz. V nelehkých 30. letech, kdy byla ještě znatelná špatná situace po období 

hospodářské krize, spoluzaložil Československou obilnou společnost, která sloužila 

ke kontrole a stabilizaci cen obilí.29  
 Po mnichovské konferenci byl pověřen prezidentem republiky Eduardem Benešem 

funkcí ministra zemědělství. Posléze byl ministrem zemědělství i ve vládách Rudolfa Berana 
i generála Aloise Eliáše. Již v této době se podílel na práci v ilegální organizaci, zvané 

Politické ústředí. Tato organizace se snažila předávat zprávy představitelům v Londýně. 

Na počátku roku 1940 byl na Ladislava Feierabenda vydán zatykač, ale díky včasnému 

varování se mu podařilo uniknout ze země.
30 Za útěk ze země byla manželka JUDr. L. 

Feierabenda vězněna v koncentračním táboře. i s dalšími příbuznými. Velkostatek byl zabrán 

správou německé branné moci.
31 

 V Londýně se stal ministrem financí v Benešově exilové vládě. Již v této době 

připravoval poválečnou československou měnu. Na známé konferenci v Bretton Woods, které 

se mimo jiné zúčastnili i slavní ekonomové jakým byl například J. M. Keynes, byl 

JUDr.Ladislav Feierabend vedoucím československé delegace. Na konferenci v Bretton 

Woods byly položeny základy Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj.  
 V zimě roku 1945, přesně v únoru, Feierabend rezignoval na svou funkci v exilové 

vládě, neboť nesouhlasil s tím, jakým směrem se začala ubírat. V červnu roku 1945 se vrátil 

do vlasti jako soukromá osoba na statek v Mirošově a v následujícím roku 1946 vstoupil 

do Národně socialistické strany.
32  

 Po událostech v únoru 1948 Ladislav Feierabend tušil, že i v této době není ve vlasti 

v bezpečí. Díky varování své dcery Hany a syna Iva se mu opět podařilo uniknout zatčení,                                                  29  Ladislav Karel FEIERANEBD. Politické vzpomínky I. Atlantis, 1994. 30  Jaroslav FALC, Minulostí mirošovska. KC Solid Rokycany, 1998. str. 52. 31 Jaroslav FALC, Minulostí mirošovska. KC Solid Rokycany, 1998. str. 52. 32 Ladislav Karel FEIERANEBD. Politické vzpomínky I. Atlantis, 1994. 



39  

poté se nějakou dobu skrýval, až nakonec odešel s celou rodinou do Hamburku.
33 Poté žil 

nějaký čas opět ve Velké Británii i ve Spojených státech. Pracoval jako redaktor Hlasu 

Ameriky, kde pracoval jako ekonom a hospodářský odborník a dále se angažoval v Centru 

středoevropských studií.  
 Roku 1969 JUDr. Ladislav Feierabend náhle zemřel na dovolené v Rakousku, v roce 

1995 mu byl posmrtně udělen řád T. G. Masaryka in memoriam.  
7.3 Zámek v rukou lidu 

 Státní památková správa roku 1952 konstatovala, že Mirošovský zámek se nachází 

ve velmi špatném stavu a doporučuje opravu portálů a balkónů se sochami. Dále 
doporučovala odstranit popínavé rostliny a zbourat okolní přístavky a kůlny. Na takto 

nákladné restaurátorské práce ale nebyly peníze a v budově zámku byly zřízeny byty, 

kanceláře, ale i kuchyně a jídelna.  
 V 70. letech byl zámek převeden z vlastnictví Státního statku Rokycany na Ústřední 

celní správu Praha, která měla plán zřídit v budově zámku celní školu. Mezi léty 1972 - 1973 
započaly úpravné práce a byly zbourány některé stěny a vytrhána dlažba. Nakonec však celní 

škola v zámku vůbec nebyla zřízena. Zámek byl neobydlený a velmi chátral.
34  

7.4 Obnova zámku 
 V roce 1991 byl zámek v restituci navrácen dceři JUDr. Ladislava Feierabenda, paní 

Haně Ludikarové, která se rozhodla pro zachování rodového majetku a pustila se 

do rozsáhlých oprav. Zámek byl v první řadě vybaven replikami mříží, kterými se pyšnil 

během první republiky, aby se zabránilo krádežím posledních zbytků mobiliáře. Dále byly 

obnoveny fasády (jedno křídlo zámku dodnes nemá opravenou fasádu), položeny podlahy 

a zrenovovány kazetové stropy. Byla také obnovena kašna před zámeckým vchodem.  
 V dnešní době je zámek v soukromých rukou. Mirošovský zámek slouží zejména pro 

svatby a různé výstavy.  
 
 
                                                 33 Tamtéž. 34 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově. Profi-tisk Group, 2016. 
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8. Poznatky z archivních pramenů 
Následující kapitoly jsou zaměřeny na popis chodu obecní samosprávy v obci Mirošov. 

Jednotlivé kapitoly se věnují vždy danému časovému období, nejčastěji v rozmezí jednoho 

až dvou let. V dalších odstavcích jsou popsány obecné informace o obecním zastupitelstvu. 
 Obecní zastupitelstvo bylo složeno z 24 členů, přičemž pro zákonné rozhodování byly 

nutné dvě třetiny přítomné většiny členů. Zápis ze schůze obecního zastupitelstva obsahoval 

výčet jednotlivých jmen přítomných členů zastupitelstva, ale uváděl mimo jiné i jména 

omluvených či neomluvených členů.  
 Předseda schůze vždy vedl danou schůzi obecního zastupitelstva. Povětšinou zastával 

funkci starosta, který mohl být zastoupen svým prvním či druhým náměstkem starosty, kteří 

v daném případě vedli zasedání obecního zastupitelstva. Před samotným zahájením jednání 

týkajících se předmětů zasedání byly pověřeny dvě osoby, které měly na starost ověření 

zápisu (verifikaci). Tyto pověřené osoby se podepisovaly na vyhotovený zápis společně 

se zapisovatelem a předsedajícím.  
Schůze obecního zastupitelstva měly daný chod činností a zvyklostí, které po sobě 

volně následovaly. Zprvu byl předčítán zápis z poslední schůze, který byl zpětně schválen. 

Následovala již zmíněná volba dvou ověřitelů zápisu. Pak bylo dáno slovo starostovi 
a referentům, kteří informovali zastupitelstvo o aktuálních otázkách v jejich oboru činnosti. 

Starosta informoval členy zastupitelstva i o průběhu schůzí městské rady a finanční komise. 

Schůze městské rady byly vedeny odděleně, nebyly veřejné a byly zapisovány do své zvláštní 

knihy.  
 Poté se přešlo k předmětu jednání. Největší část agendy bylo projednávání čistě 

rutinních záležitostí, například přiznání domovských práv, schvalování obecních účtů 

a rozpočtů, či rozpočtu organizací financovaných obcí. Zastupitelstvo se věnovalo i správě 

obecního majetku a dohlížení nad pořádkem v obci. Před skončením zasedání byl dán prostor 
pro volné dotazy a návrhy. 

Všechny získané informace v nadcházejících kapitolách pocházení z archivních 

pramenů Státního oblastního archivu v Rokycanech a z kroniky obce Mirošov, díl první z let 

1905 - 1951.35  
                                                 35 Státní oblastní archiv Rokycany, Fond Archiv obce Mirošov, 1823 - 1945.; Kronika obce Mirošov, díl první. 
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8.1 Rok 1920  
Jedna z nejvýznamnějších událostí roku 1920 bylo přijetí nové ústavy. Ústava byla 

přijata na přestupný rok symbolicky 29. února 1920 Národním shromážděním. Do té doby 

byla v platnosti tzv. Prozatímní ústava z roku 1918. Právě myšlenka Československého 

národa byla již ustanovena v ústavě. Do té doby nebyl v ČSR parlament, který by byl zvolen 

v demokratických volbách. Nová ústava potvrdila pluralitu a demokratický ráz stále relativně 

nově vzniklého Československa. Obecně během 20. let 20. století se stabilizovala společenská 

situace, mimo jiné byla zkrácena pracovní doba na osm hodin po vzoru Francie a Velké 

Británie.  
Roku 1920 bylo obecní zastupitelstvo města Mirošov svoláno celkem 13 krát, což 

v porovnání s dobou nacistické okupace bylo velmi často. Nejvíce projednávaným bodem 

byly otázky týkající se školy. Chystala se stavba nové měšťanské školy a důsledku toho bylo 

třeba pečlivě projednat příjmy obce. O celém projektu jednala městská rada i finanční komise 

města. Vzhledem ke špatné hospodářské situaci města byly orgány obce nuceny zajistit 

financování stavby školy i z dobrovolnických aktivit a darů. Projednávala se zápůjčka právě 

na stavbu měšťanské školy ve výši 8 000 Kčs. V měsíci listopadu byl chválen přípis okresní 

školní rady v Rokycanech, kterým bylo povoleno tzv. odškolení obce Příkosice od školní 

obce Mirošov.  
Jedno z dalších projednávaných témat se týkalo zavedení elektrické sítě na území obce 

a výstavba transformátoru. Mirošov v rámci zavedení elektrické energie učinil výpůjčku 

u zemské banky v obnosu 100 000 Kčs. Obec musela také zvolit svého zástupce 

do západočeského elektrikářského svazu. 
Poté se obec věnovala na schůzích obecního zastupitelstva dílčím problémům 

či návrhům. Vedle toho se zabývala volbou nového knihovníka a knihovní rady. Knihovní 

rada čítala čtyři členy. Byla projednávána i výše příspěvku do knihovnické rady. Už roku 

1920 byla knihovna místem, které sloužilo k setkávání různých spolků.  
V únoru proběhlo jednání ohledně přečíslování a přejmenování domů a ulic. Obecní 

zastupitel Josef Čmolík, učitel na zdejší škole, navrhl, aby s realizací ještě posečkalo, neboť 

pozemkový úřad měl stále mnoho práce s agendou, která byla během války zcela 

zanedbávána. 
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Následovala jednorázová schvalování, například o zřízení biografu na území obce. 

Okresní správa politická svým přípisem schválila biografickou licenci. Dále se jednalo 

o zavedení nové dávky ze vstupného ze zábav a nové schválení prováděcích pravidel. Jedinci 
mladší osmnácti let nesměli být vůbec vpouštěni na zábavy. Vyjmuty byly dobročinná divadla 

apod. Byl usnesen návrh na zavedení dávky z lihových nápojů, který odpovídal poměru jeden 
litr = padesát haléřů, tento návrh byl obecním zastupitelstvem jednomyslně přijat. Dále 

se projednávaly i ceny alkoholu obecně a ceny hovězího masa.  
Ke dni 28. října se konalo slavnostní zasedání obecního zastupitelstva na oslavu 

druhého výročí od samostatnosti Československa. Schůze byla zahájena slavnostním 

projevem starosty, panem Josefem Suhradou, který vyzdvihl zásluhy prezidenta 

T. G. Masaryka a připomněl i padlé hrdiny v první světové válce. Obec prostřednictvím svého 

zastupitelstva přislíbila věčnou loajalitu právě prvnímu prezidentovi Československa.  
Obec v létě 1920 pořádala schůzi, která se týkala schválení půjčky ve výši 13 500 Kčs 

k úhradě rakouských válečných půjček.  
Na konci roku 1920 došel přípis od ministerstva zemědělství o tlumení nákazy slintavky 

a kulhavky. Došlý přípis nařizoval ustanovení speciální komise v boji proti těmto nemocím.  
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8.2 Rok 1938 
Po hospodářské krizi ve 30. letech, která zasáhla téměř celý svět, se v některých státech 

začala radikalizovat politická scéna. Nejvýraznějším projevem byl nástup Adolfa Hitlera 
k moci. I na území tehdejšího Československa existovaly strany, které usilovaly zejména 

o větší autonomii. Byla to například Slovenská strana ľudová, která během 30. let tlačila 

na vedení státu pro vyhlášení autonomie Slovenska. V neposlední řadě se také jednalo 

o stranu NSDAP, která měla silné postavení v pohraničních oblastech, kde se nacházelo velmi 

početné německé etnikum. Nakonec spory s německou menšinou v pohraničí přerostly 

do velikosti mezinárodního sporu, který byl posuzován dalšími mocnostmi. Všechny tyto 

aspekty vedly k podepsání Mnichovské dohody a tedy k postoupení Sudet ve prospěch 

Německé říše. Mnichovská dohoda byla podepsána dne 29. září 1938 zástupci Francie, 

Anglie, Itálie a Německa. Těsně před událostmi v Mnichově byla v Československu 

vyhlášená mobilizace dne 23. září 1938. 
Změny po podepsání Mnichovské dohody nastaly zejména na celostátní úrovni, kdy 

byla zrušena některá ministerstva. Komplikaci nastaly také na úrovni okresů, které byly 

odstoupením pohraničí rozděleny. Po podepsání Mnichovské dohody bylo nutno vyřešit 

správu měst, které byly na rozhraní Sudet a zbytku Československa či na odstoupeném území. 

Města, která před podepsáním mnichovského diktátu  patřila pod německou správu připadly 

pod správu říše a naopak.  
Přijetím Mnichovské dohody prakticky přestalo existovat prvorepublikové 

Československo a započala tzv. druhá republika, která skončila dne 14. 3. 1939 německou 

okupací. 
Roku 1938 se obecní zastupitelstvo v Mirošově sešlo celkem pět krát a to nepravidelně 

bez jakéhokoliv řádu.  
První schůze obecního zastupitelstva roku 1938 proběhla dne 24. února za předsednictví 

starosty obce Josefa Rybáka. 
Během daného roku měla osvětová komise na starosti některé události, připomínající 

důležité národní momenty. Byly tím například narozeniny T. G. Masaryka připravované 

na 6. března 1938, kdy místní učitelé připravili slavností projevy.  Další významnou událostí 

bylo dvacáté výročí od založení Československa, na které osvětová komise chystala slavnosti. 
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Poslední oslavná událost roku 1938 se chystala na počest narozenin prezidenta Eduarda 

Beneše, kdy se plánoval slavnostní průvod se slavnostním projevem učitele Skočila. 
V průběhu roku 1938 se obecní zastupitelstvo věnovalo rozšíření hřbitova a to celkem 

dvakrát. Otázka rozšíření byla konzultována i se sousední obcí Hrádek, která přislíbila 

finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč. Dalším předmětem opakovaného jednání byla úprava 

silnice Rokycany - Padrť, jenž vedla přes obec Mirošov. Úprava silnice byla na pořadu schůzí 

také dvakrát prodiskutovávána. Projednán byl i prodej pozemku u radnice, či zavedení 

vodovodu na Čtrnáctce.
36 

 Vedle toho se obecní zastupitelstvo zabývalo uznáváním domovských práv 

či systematizací místa obecního strážníka, která byla finálně dojednána až v následujícím 

roce. Byla předložena účetní uzávěrka za rok 1937, která byla odsouhlasena městskou radou 

i finanční komisí. Jednalo se o účty ústavů nebo fondů a účtů spravované obcí.  
 Během roku 1938 proběhla volba zástupců obce a jejích náhradníků do místní školní 

rady a do újezdní rady. Obecní zastupitelstvo provedlo volbu čtyř zástupců školní obce a dvou 

zástupců školního újezdu.  
 Předmětem schůzí byla i žádost sboru dobrovolných hasičů v obci, kteří prosili 

o příspěvek na zakoupení potřebných věcí pro místní sbor a na opravu střechy nad hasičskou 

stříkačkou. Mimo jiné žádali i o opatření nové místnosti. Obecní zastupitelstvo projednalo 
své možnosti s městskou radou i finanční komisí, které doporučili jen zvýšení ročního 

příspěvku a nákupu pěti kusů masek. Mimoto zastupitelstvo vyjádřilo podporu na uspořádání 

veřejné schůze pro nábor nových členů sboru. Ostatní položky byly pro nedostatek financí 

zamítnuty.   
V daném roce proběhla i volba nového okresního kronikáře, kterým byl ustanoven 

penzista pan Josef Veverka.  
Přesně v den podepsání Mnichovské dohody se v obci Mirošov konalo zasedání 

obecního zastupitelstva, tedy 29. září 1938. Na této schůzi starosta obce Josef Rybák 

připomněl události, které se staly v posledních dnech, a podal k nim krátké vysvětlení. 

Událost, kterou měl starosta na mysli, byla všeobecná mobilizace vyhlášená 23. září v dvacet 
dva hodin. Poté předčetl přípis okresního úřadu v Rokycanech ze dne 16. října 1938 

                                                 36 část obce Mirošov 
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o povinnostech zastupitelských sborů místní samosprávy za branné povinnosti státu a poté 

ještě sdělil, jaké náklady si vyžádalo stravování tzv. uprchlíků
37.   

Po mnichovských událostech se zastupitelstvo usneslo o provádění mimořádných 

opatření bytové péče na základě výměry okresního úřadu v Rokycanech. Město Mirošov 

oznámilo okresnímu úřadu v Rokycanech nedostatek volných protor, zejména pokud se týká 
bytů pro státní zaměstnance přicházející ze zabraného území. 
  

                                                 37 Lidé, kteří nuceně opouštěli zabrané pohraničí po 29. 9. 1938. 
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8.3 Rok 1939   
Rok 1939 byl zlomový pro Československo v mnoha ohledech. Nejenže doznívaly 

následky po podepsání úmluvy na Mnichovské konferenci, ale i agrese z německé strany se 

stupňovaly. Již v březnu bylo Československo definitivně zabráno nacistickým Německem 

a vznikl Protektorát Čechy a Morava. V mezinárodním měřítku vše vyvrcholilo 1. září 1939, 

kdy bylo napadeno Polsko a tím se oficiálně datuje zahájení druhé světové války.  
V roce 1939 bylo obecní zastupitelstvo města Mirošov svoláno celkem desetkrát  První 

schůze obecního zastupitelstva byla svolána dne 20. ledna 1939 za předsednictví starosty obce 

Josefa Rybáka. Schůze obecního zastupitelstva se nekonaly v pravidelných časových 

intervalech, ale byly svolávány nárazově dle potřeby.  
 Během roku 1939 se zastupitelstvo pravidelně věnovalo otázce systematizace 

pracovního místa obecního strážníka pana Františka Vyhlídky. Systematizace místa probíhala 

na základě schváleného přípisu okresního úřadu v Rokycanech. S tím souviselo zpětné 

vyplacení penzijního pojištění obecnímu strážníkovi. Definitivně došlo ke schválení 

služebního dekretu pro Františka Vyhlídku o převodu na nově systematizované místo 

na schůzi obecního zastupitelstva dne 13. března 1939. 
  Během tohoto roku byla opakovaně projednávaná nově stanovená dávka masa 

na následující období mezi léty 1940 - 1946. Finanční komise propočítala průměr a na jeho 
základě se stanovila dávku, která činila pět halířů na jeden l kilogram masa. S tím souvisela 

i úprava o placení obecní dávky nápojové, která ustanovila nové dávky za alkoholové nápoje 

s obecní přirážkou ve výši 25% na všeobecné dani nápojové. Dávka byla opět stanovená 

na dalších šest let.  
 Na začátku jara a to na schůzi obecního zastupitelstva ze dne 13. 3. 1939 proběhla 

personální výměna ve funkci starosty obce. Dosavadní starosta pan Josef Rybák oznámil, 

že byl zproštěn funkce starosty obce, podal přehled o hospodaření obce v době, kdy zastával 

úřad starosty a poděkoval všem členům zastupitelstva za spolupráci. Důvod odvolání Josefa 

Rybáka nebylo nikde zmíněno, ale ze se domnívat že šlo například o rasové důvody. Slovo 
převzal nový starosta Jan Hojer, který oznámil, že je pověřen okresním úřadem převzít úřad 

starosty a zdůraznil, že nebude upřednostňovat zájmy jednotlivců před zájmy obce. Jeden 

z členů zastupitelstva, pan Zach, se ujal slova a navrhl, aby bývalému starostovi Josefu 

Rybákovi bylo uděleno pochvalné uznání za jeho služby pro obec. Návrh byl doporučen 
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k jednání městské rady. Návrh z největší pravděpodobností neprošel, neboť nebyl zmíněn 
na žádném z následujících zasedání obecního zastupitelstva.  

Vedle toho v průběhu roku 1939 proběhla dva krát doplňovací volba do finanční komise 

za rezignující členy.  
Vedle obvyklých okruhů se na zasedáních obecního zastupitelstva jednalo 

i o mimořádných událostech, které nastaly v souvislosti po událostech roku 1938. Zprávy 

se týkaly uprchlíků, kteří přicházeli do obce, a bylo třeba se o ně postarat. Na jedné ze schůzí 

zastupitelstva bylo oznámeno, že došlý příděl šatstva od okresního výboru pro uprchlíky byl 

již rozdělen potřebné skupině. Stravovací akce pro dané následující období již přiznána 

nebyla, dříve byla obci přidělena mouka, cukr a brambory. Byla založena sbírka národní 

pomoci, která ke dni 20. 1. 1939 vynesla 587 Kč.  
Na posledním zasedání obecního zastupitelstva roku 1939, které proběhlo dne 

 20.  prosince 1939, bylo vypovídajícím bodem z tohoto setkání usnesení o zrušení čestného 

občanství v Mirošově panu Dr. Eduardu Benešovi ze dne 28. října 1936. Tento krok vypovídá 

o politických poměrech ve státě. Bylo tak učiněno na základě přípisu okresního úřadu 

v Rokycanech ze dne 17. prosince 1939 č.j. 1119, které se opíralo o usnesení vlády ze dne 

14. prosince 1939 a dopisu pana říšského protektora v Čechách i na Moravě ze dne 

12.12. 1939. Tento návrh byl zastupitelstvem jednomyslně přijat.  
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8.4 Rok 1945 
Obecní úřady v Československé republiky se přetransformovaly do národních výborů 

a zastupitelstvo nyní tvořilo tzv. plénum. V obci Mirošov nastala i změna v typu zápisu, 

přičemž se členové na schůzi - plénu NV oslovovali bratře, což bylo i stejným způsobem 

zaznamenáváno do zápisu. Během roku 1945 se konalo šest schůzí pléna NV, přičemž 

do doby než skončila válka, bylo svoláno pouze jednou a to 11. února 1945. Poté se od května 

plénum scházelo pravidelně každý měsíc. Během roku 1945 se plénum národního výboru 

v Mirošově sešlo celkem šestkrát. Všichni členové pléna byli povinni složit slib s přísahou 

NV. Celý chod obce naprosto ovlivnily události z května 1945.  
Konec války byl telefonicky oznámen do Mirošova dne 5. května v půl desáté 

dopoledne. Rozezvučela se siréna na 15 minut, neboť se jednalo o smluvené znamení pro 

politické vězně jako ohlášení konce 2. světové války. Poté byla puštěna česká národní hymna. 

V daný moment se němečtí vojáci stáhli do svých ubikací. Byla vyslána místní delegace, 

aby vyjednávala s velitelem německé posádky. Byla stanovena dohoda mezi oběma stranami. 

Pokud se obyvatelé Mirošova zdrží jakýchkoliv projevů, nebude se místní posádka vojáků 

vměšovat do záležitostí MNV.  
Místní deputace poté jednala i s vedením koncentračního tábora o propuštění vězňů. 

Více než 120 vojáku SS přislíbilo, že vězňům nebude ubližováno, ale jako vojáci čekají ještě 

na vyšší rozkaz.   
 Obec Mirošov již 5. května oslavovala radostný konec války, který byl vyhlášen 

v rozhlasovém vysílání. Vše ale nebylo tak jednoznačné, neboť rozhlas v Praze a Plzni prosil 

o pomoc, při osvobozovacích bojích, Praha dokonce prosila o pomoc v několika světových 

jazycích. Pomoci se však dostala až o pár dní později, kdy byla Praha osvobozena Rudou 
armádou. 

 V Mirošově se očekával příjezd americké armády již 7. května 1945, ale občané 

se dočkali až o den později. Američané přijeli ve dvou vozech a navečer se vrátili zpět do 

Rokycan, odkud také přijeli.  
 Dne 24. května 1945 se v Mirošově konala schůze národního výboru, jednalo se 

o první setkání zastupitelstva po skončení války. Schůze byla zahájena panem Václavem 

Spěváčkem, který nejprve určil zapisovatelku schůze paní Brabencovou. Následovalo poučení 

o úkolech NV, kdy nejprve byly předčítány směrnice, vysvětlení pravidel, kdo má právo být 
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členem nebo jmenován. Dále byly vyjmenovány pravomoci orgánu, volby členů a komisí. 

Jednání národních výborů bylo řízeno vlastním jednacím řádem.  
Na první poválečné schůzi došlo k personálním změnám, tím že byly provedeny volby. 

Pan Josef Janouš byl navržen a posléze i zvolen do funkce starosty NV namísto Václava 

Spěváčka, který funkci vykonával během válečných let. Nově zvolený předseda Josef Janouš 

se vrátil jako jeden z prvních politických vězňů zpět do Mirošova, neboť během války 

byl vězněn. Podobný osud stihnul i místního učitele pana Viléma Bajnara, který se také 

navrátil během prvních poválečných dnů.  
Prvním náměstkem starosty byl ustanoven právě jmenovaný Václav Spěváček, který 

osvětlil svoji dřívější činnost, kterou vykonával ve funkci starosty. Druhým náměstkem 

starosty byl zvolen bratr Hejna. Pan Václav Spěváček podal vysvětlení, že dělal, co mohl, 

aby pomáhal a kryl mirošovské občany a jednal vždy ve prospěch obce. Upozornil na 
skutečnost, že funkci starosty vykonávat nechtěl, ale po nátlaku okresního hejtmana se uvolil 

i přes to, že nebyl ani členem obecního zastupitelstva. Zmínil se o svých těžkostech 

i úspěšných jednání, kterých dosáhl během okupace, zejména stálé dodávky mléka, obilí 

a dobytka.  
Během jeho předsednictví byly připraveny projekty nového hřbitova, vodovodu 

na Čtrnáctce, kanalizace a zřízení místního rozhlasu ve spolupráci s firmou Philips. Připomněl 

také situaci politických vězňů, kteří byli v Mirošově, a díky dobročinným akcím obyvatel 

města přežily své útrapy. Mimo jiné zmínil i slavnostní datum 5. května, kdy došlo 

k oficiálnímu zřízení revolučního národního výboru, který byl již ustanoven 22. dubna 1945 

a během měsíce května byl doplněn řadou občanů, kteří se navraceli zpět do obce 

po válečných strastech. Konstatoval také, že všichni konali svou povinnost a snažili se konat 

ve prospěch obce.  
 Na daném setkání pléna MNV byla sjednána i rada národního výboru v Mirošově. 

Rada čítala osm členů. Poté byly ustanoveny komise, kterých bylo přesně deset. Jednalo 

se o komisi bezpečnostní, zásobovací, rolnickou, hospodářskou, světskou a školní, finanční, 

bytovou, stavební, vyšetřovací a poslední z nich vykonávala správu obecního majetku. 
 Členové vyšetřovací komise, oznámili zabrání sedmi budov pily Svobody, pro účely 

zřízení sběrný tábor na základě příkazu z ministerstva vnitra a to pro účely soustřeďování 

osob německé národnosti. 
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Závažným tématem, kterým se mimo jiné zabývalo plénum MNV bylo zajištění 

nespolehlivých osob. Jednalo se o osoby, které byly podezřelé ze spolupráce s Němci během 

válečných let. Po ukončení války byly tyto osoby zajištěny na zámku a v budově 

za sokolovnou, kde byly vyslýcháni a následně všichni propuštěni. Celé vyšetřování bylo 

nakonec předáno lidovému soudu do Rokycan. Pouze u jedné osoby bylo prokázáno 

udavačství a daná osoba byla odsouzena lidovým soudem v Plzni na dobu deseti let. Jméno 

odsouzené osoby nebylo uvedeno v kronice obce ani v zápisu z pléna MNV. Na jednom 

ze zasedání pléna MNV předseda Josef Janouš podal zprávu o vyšetřování osob 

pro kolaborantství či lichvu. Komise vyšetřovala v danou dobu 35 případů a dalších 25 udání. 
Dalším zásadním tématem byly žádosti o udělení národní spolehlivosti. Místní učitelské 

sbory, které byly zastoupeny V. Holubem, F. Skočilem, K. Rybkou, V. Benešem, V. Krčmou, 

J. Jelínkovou, M. Brabencovou, M. Noskovou a A. Hnátkovou, zažádali o potvrzení národní 

bezpečnosti, které potřebovali dle směrnic okresní učitelské rady v Rokycanech.  
Rok 1945 nebyl zcela typickým rokem pro výkon obecní samosprávy. Plénum často 

sloužilo jako prostředek k informování místních obyvatel o celkovém dění ve společnosti. 

Vyřizovali žádosti, které se týkali přídělu šatstva, neboť navrátilci z války často nevlastnili 

žádný majetek. Prvotním charitativním cílem ale byla pomoc politickým vězňům v táboře. 

S blížícím se koncem války se kárný tábor změnil v tábor koncentrační pro soustředění 

politických vězňů zejména z brněnských Kounicových kolejí. První transport přijel 

do Mirošova 12. dubna 1945 za doprovodu SS. Další transport dorazil 21. dubna. Když místní 

lidé spatřili zubožené vězně, začali připravovat organizovaný sběr potravin, který byl poté 

rozdělen mezi vězně. V táboře se nacházelo 765 vězňů různých národností ve věku 15-77 let.  
Dne 6. 5. 1945 vyšel průvod osvobozených vězňů do kostela, kde se konala mše. 

V tento radostný den byla obec plná oslavujících lidí. V odpoledních hodinách obcí projížděl 

útvar německých vojáků. Vojáci se chovali provokativně vůči místním občanům, dokonce 

napadali a prohledávali některé osoby, kolem silnice. Dva političtí vězni Antonín Prokop 

a Rudolf Lazecký procházeli kolem sportoviště, když na ně vystřelil německý voják 

na motocyklu. Antonín Prokop byl na místě mrtvý a Rudolf Lazecký byl z nemocnice 

propuštěn až v lednu roku 1946. Nakonec byl příslušný voják dopaden s pomocí americké 

armády v Rokycanech. V této době těsně po skončení války obcí projížděly celé kolony vozů 

německých vojáků.  Při průjezdu skupiny německých vojáků došlo i násilnému incidentu 
ze strany českých občanů, kdy občan, který byl ukrytý v zámku, vystřelil na projíždějícího 

německého důstojníka, který byl na místě mrtvý. Zprvu měl být Mirošov zcela srovnán 
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se zemí, nebude-li vrah vydán. Občané Mirošova prchali do okolí, ale nakonec byl spor 

vyřešen smírnou cestou a němečtí vojáci pokračovali dál ve své cestě.  
Předseda MNV Josef Janouš na jednom ze schůzí pléna referoval o své návštěvě 

na MV, a na ministerstvo hospodářství, kde se jednalo ve věci obnovení rokycanského okresu. 

Mimo jiné oznámil i možnost, že každý má právo stěhovat se do zabraných vesnic, pokud 

je příbytek volný.  
Na jedné ze schůzí pléna bylo obnoveno čestné občanství prezidentu republiky panu 

Eduardu Benešovi, které bylo zrušeno dne 20. prosince 1939.   
 O správu velkostatku v Mirošově, jehož správu prozatím vedl pan Přišňovský, 

již požádaly příslušné úřady. Již byly vzneseny žádosti, aby budova zámku byla obci 

přenechána, neboť dřívější majitelé se údajně nečinili, aby byly v tomto zámku uchovány 

historické památky. Celková otázka velkostatku nebyla stále vyřešena a ani nebylo známo, 

jaký postup bude v této věci zvolen v případě, že se o majetek přihlásí vlastník pan 

JUDr.Ladislav Feierabend. Pila Svobody přešla prozatím do národní správy ministerstva 

průmyslu na návrh ONV. 
V roce 1945 se v Mirošově začaly vytvářet první brigády zejména pro pomoc 

v zemědělství na velkostatku. Dle kroniky obce šli příkladem členové MNV, školy, pošty 

i drah. U sokolovny byl opět odhalen Tyršův pomník, který byl po dobu války zakopaný pod 

zemí.  
Co se týče veřejného života v obci, tak během roku 1945 proběhlo několik oslav. 

Dne 28. května se uskutečnily slavnosti na počest 61. narozenin Eduarda Beneše a v červenci 

se připomnělo upálení mistra Jana Husa. Dne 28. října byly uspořádány manifestační oslavy 

k výročí republiky. Dále byl vytvořen svaz přátel SSSR, který společně s Rudou armádou 

slavil výročí Velké říjnové revoluce dne 10. listopadu 1945. V daný rok se také uskutečnily 

první odvody branců, které byly provedeny ve velmi vlasteneckém duchu. Mimo jiné během 

roku byla znovu obnovena pravidelná železniční doprava. Za účelem sjednocení českých 

zemědělců na konci roku 1945 byl založen Jednotný svaz českých zemědělců. Tento svaz 
hájil zájmy malých a středních rolníků.  
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8.5 Rok 1948 
Jak je již uvedeno v kronice obce Mirošov, rok 1948 byl bohatý na politické události, 

byl to rok vítězství pracujícího lidu, který se stal hospodářem ve svých závodech. Ze zápisů 

z kroniky z této doby je již velmi znatelný výrazný posun politiky směrem doleva.  
 Zápis ze zasedání pléna MNV se dochoval jediný, pouze zápis z první schůze. 

Bohužel se nedochovaly knihy se zápisy MNV ani rady MNV mezi léty 1948 - 1952. Kronika 
obce je v tomto období psaná jen velice stručně a události byly sepsány zpětně z pamětí 

Václava Spěváčka a dalších.  
Dne 23. února 1948 došly první zprávy o rezignaci nekomunistických členů vlády 

v Praze. O dva dny později 25. února prezident Beneš přijal rezignaci těchto členů a pověřil 

předsedu vlády Klementa Gottwalda o sestavení vlády nové.  
Na místní úrovni bylo dění odlišné, dne 26. února byl ustanoven Akční výbor, jehož 

předseda byl pan Josef Franta z Myti.
38 Akční výbor provedl očistu MNV, jehož předsedou 

byl Václav Spěváček.  
V květnu 1948 proběhly volby do ústavodárného národního shromáždění.

39 V Mirošově 

bylo 1142 voličů, z toho 592 mužů a 550 žen. Jednalo se o první volby po únorovém převratu. 

K volbám se dostavilo celkem 1024 voličů. Pro strany NF bylo odevzdáno 878 lístků, dále 

bylo 101 lístků bílých a 48 lístků zcela neplatných. Na kandidátce Národní fronty byli již jen 

zástupci komunistické strany a její přívrženci. Proto byly tehdy vhozené bílé lístky symbolem 

protestu a znamením nesouhlasu.
40 

 Další z důležitých momentů roku 1948 byla parcelace Velkostatku. V měsíci únoru 

přišlo MNV pozvání na ministerstvo zemědělství k účasti na schůzi revizní komise první 
pozemkové reformy v záležitosti parcelace Velkostatku v Mirošově. Bylo rozhodnuto, 
že parcelace proběhne beze zbytku. V červenci započaly práce s přidělováním půdy 

zemědělcům a obec obdržela deset hektarů jako půdní rezervu.  
V červenci byl ustanoven Svaz pro skupinový odvod Mirošov - Hrádek - Dobřív. Obec 

Mirošov byla zastoupena předsedou MNV Václavem Spěváčkem.  
 
                                                 38 část obce Mirošov 39 http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t1163_00.htm; přistoupeno 11.5.2017 40 http://www.totalita.cz/volby/volby_1948.php; přistoupeno 11.5.2017 
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Kromě parcelace Velkostatku se v obci věnovaly i jiným otázkám, například dne 

21. dubna 1948 byl schválen zákon o jednotné škole, podle něhož všechny děti navštěvující 

střední školu mohou jít na vyšší studia po jejím absolvování. Což se týkalo i školy 

v Mirošově. V zápisech v kronice je již znatelná budovatelská atmosféra tehdejší doby. 

Kronika informuje o sběru kovů, který proběhl s pěkným výsledkem, neboť pracující lid vše 

dělá s vysokým budovatelským úsilím. Jako další symbol tehdejší doby lze uvést 

znárodňování. Ani tento jev se obci Mirošov nevyhnul, Palicova pila byla znárodněna 

a přidělena pod správu Západočeskému konzumnímu družstvu. I dodávky zemědělských 

komodit byly plněny dle plánu zásluhou dobrého počasí.  
Na třetí výročí ke Dni vítežství uspořádala místní osvětová komise průvod občanů 

od místního hostince U Kozlerů. Dále byla uspořádána přednáška a hudební koncert 

na náměstí. 
Jako každý rok proběhly i oslavy na počest mistra Jana Husa, kdy byl uspořádán průvod 

obcí, a byla zapálena hranice.  
Tělocvičná jednota Sokol oslavila v měsíci červnu své 50. výročí od založení. Na tuto 

počest byla uspořádána výstava památek na odvedenou práci Sokola, starosta obce sokolské 

v Mirošově, Josef Čmolík zároveň ředitel škol, sepsal kroniku Sokola nazvanou 50. let 

tělocvičné jednoty Sokol v Mirošově. Ustanovena byla i slavnostní schůze na počest spolku 

Sokol a byla vyzdvižena obětavá práce členů Sokola, neboť sami si financovali i postavili 

sokolovnu.  
 V září bylo připomenuto 10. let výročí od podepsání Mnichovské dohody, nejednalo 

se o nikterak významnou událost, neboť v kronice nebyla událost nijak výrazně komentována. 

Na proti tomu Svaz československého a sovětského přátelství provedl oslavu dne 6. listopadu 
k 31. výročí Velké říjnové revoluce. Poté se navázalo na oslavy narozenin J. V. Stalina, který 

18. prosince oslavil své 69. narozeniny za hojné účasti.  
Slavnostní datum 28. října byl oslaven průvodem a přednáškou. Ve stejný den se slavilo 

výročí střední školy v Mirošově, 25. let od založení. Proběhly přednášky týkající se historie 

školy, dále byla uspořádána výstava a Sokol sehrál divadelní představení. 
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9. Závěr 
Hlavním tématem této práce bylo zhodnocení činnosti správních a samosprávných 

institucí a orgánů v obci Mirošov mezi léty 1918 - 1950. Bylo zjištěno, zda se v daných 

obdobích činnost orgánů nějak výrazně měnila s důrazem na danou dobu, ve které byla správa 

obce vykonávána.  
Cílem bakalářské práce bylo přiblížit chod státní správy a místní samosprávy v daném 

období 1918-1950 a navázat na správu obce Mirošov. Tyto informace byly čerpány 
na základě zkoumání archivních pramenů a literatury. Jednotlivé časové úseky byly podrobně 

zkoumány z hlediska místní správy i celého chodu obce a nejvýraznější změny byly 

zdůrazněny.  
 Mimo jiné se bakalářská práce zaměřuje na chod obecního zastupitelstva obce 

Mirošov. Byly sledovány jednotlivé schůze, z nichž byly popsány nejdůležitější informace 

vždy za dané období. V práci jsou popsány roky, které jsou podrobněji zaznamenány 

v jednotlivých kapitolách. Získané informace vycházejí z čerpání archivní pramenů, zejména 

z knihy zápisů obecního zastupitelstva obce Mirošov a také z kroniky obce, která je přístupná 
na portálu Porta fontium.  

V teoretické části práci je stručně přiblížena historie obce Mirošov. Dále práce navazuje 

na popis politické správy v dílčích časových obdobích. V jednotlivých kapitolách je vždy 

popsána celostátní správa politická, která je doplněna právě komentářem o územní 

samosprávě a jejích náležitostech.  
V práci je sledováno období první republiky a meziválečné období. V tomto období 

bylo na schůzích obecního zastupitelstva obce Mirošov nejčastěji projednávaným bodem 

výstavba nové měšťanské školy na území obce. Pro územní samosprávu po skončení války 

byla typická špatná finanční situace, proto se hledaly způsoby jak nákladnou stavbu uhradit. 
Mimo jiné se obec věnovala modernizaci částí města tím, že na svém území zaváděla 

elektrickou síť nebo provoz biografu.  
Poté se práce zaobírá válečnými léty a Protektorátem Čechy a Morava. V těchto 

kapitolách jsou obsaženy podkapitoly,jenž rozdělují organizaci státní správy a samosprávy, 

které patřily pod říšskou nebo protektorátní správu. Následuje popis výkonu politické správy 

po skončení války, který je rozčleněn do několika sekcí. Při výkonu politické správy v obci 

Mirošov v roce 1938 osvětová komise plánovala oslavy k 20. výročí od vzniku 



55  

Československé republiky. Během roku se obecní zastupitelstvo věnovalo běžné správě obce. 

Jinak tomu bylo však po podepsání mnichovské dohody, kdy starosta obce Josef Rybák 

osvětlil události, které se udály na poli mezinárodní politiky. Na území města byli přijati 

uprchlíci pohraničních oblastí, které přešly pod správu říše. Pro podporu těchto lidí byly 

uspořádány potravinové i jiné materiální sbírky. Během války se schůze obecního 

zastupitelstva konaly nepravidelně a velmi zřídka. Výrazný vliv měly tendence omezovat 
územní samosprávu německými orgány, neboť to bylo v jejich zájmu. Zápisy z obecního 

zastupitelstva z dob během války neobsahovaly žádné politické zmínky a narážky, jednalo 

se vždy jen o stanovených otázkách.  
V poválečných rocích nastaly výrazné změny v místní samosprávě, neboť obecní úřady 

se transformovaly do národních výborů. Obecní zastupitelstvo bylo nahrazeno plénem 
národního výboru. V zápisech je zaznamenáno oslovení, které mezi sebou všichni členové 

pléna užívali, bylo jím oslovení bratr. Roku 1945 je velmi znatelné uvolnění celkové situace 

právě z konce války. Zápisy kroniky dobrou společenskou náladu potvrzují.  
Na druhé straně v roce 1948 byla znatelná změna politických poměrů. Bohužel zápisy 

ze schůzí pléna místního národního výboru se nedochovaly, dokonce se ani dobové zápisy 
z kroniky se nedochovaly. Všechny tyto události byly zpětně sepsány z pamětí občanů 

do místní kroniky. Z těchto pamětí je již patrný vliv komunistické ideologie. Ostatně, bylo 

tomu tak na celém území Československa.  
Následuje kapitola, která se sleduje vývoj zámku a Velkostatku v obci Mirošov. Je zde 

popsána historie majitelů, mezi kterými i takzvaný král železnic dr. B. H. Strousberg. 

Strousberg chtěl profitovat na místním nerostném bohatství, zejména na těžbě černého uhlí. 

Dalším velmi významným majitelem byl JUDr. Ladislav Feierabend, který byl mimo jiné 

ministrem zemědělství v Československu, ale zastával i funkci ministra financí v londýnské 

exilové vládě. Jeho osud je s Mirošovem bezesporu spjat. Roku 1948 emigroval a správa 

majetku připadla do státních rukou. Během komunistické éry došlo k devastaci zámeckého 

komplexu, neboť v budově zámku došlo k přestavbě na byty. Nakonec po roce 1989 byl 

zámecký areál v restitucích navrácen dceři JUDr. Ladislava Feierabenda paní Haně 

Ludikarové. Během jejího vlastnictví došlo k četným opravám zámeckého komplexu. Nyní 

je zámek v rukou soukromé firmy. 
Poslední kapitola práce analyzuje konkrétní kroky místní správy v obci Mirošov 

v jednotlivých časových obdobích. Každé období je zasazeno do společenského kontextu a je 
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popsán jeho odraz v obecní samosprávě města Mirošov. Byla sledována politická situace 

i aplikace přijatých zákonů. Zejména v poválečných rocích jsou velmi znatelné změny 

ve veřejné správě, neboť nastala úplná reorganizace orgánů samosprávných celků do podoby 
národních výborů. Dalším mezníkem byl rok 1948, neboť se Československo začalo ubírat 

nedemokratickým směrem. Sledování vývoje místní správy v obci Mirošov nebylo zcela 

proveditelné, neboť se nedochovaly archivní prameny v podobě zápisů ze schůzí pléna 

místního národního výboru. Kronika obce v období od roku 1946 až na počátek 50. let 
20. století byla sepisována zpětně na základě vzpomínek místních obyvatel. Mimo jiné 

kronika již v tomto období působí značně prosocialisticky s důrazem na budovatelskou 

činnost, proto bylo nezbytné kriticky přemýšlet nad obsaženými informacemi. 
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