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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je na pozadí geografických, politických, společenských a 

kulturních souvislostí v republice a regionu charakterizovat dosud nezmapovaný vývoj 

tisku na území bývalého okresu Pelhřimov v letech 1948 až 1989. Na základě 

dostupných materiálů se rovněž pokouší o nástin řízení a práce v regionální redakci, 

přičemž pozornost je upřena na ústřední okresní periodikum. První kapitola práce 

přináší pohled na historické souvislosti v dané době společně s přiblížením řízení 

tištěných médií v Československu, a to se záměrem zasazení regionálního dění do 

hlubšího kontextu. Druhá kapitola se věnuje podrobnějšímu popisu politických, 

ekonomických, společenských, kulturních a sportovních událostí na území 

Pelhřimovska a jejich reflexi v okresních novinách. Hlavní součástí kapitoly je 

zpracovaný přehled okresních periodik od Týdeníku Cesta vysočinou, přes Hlas 

Vysočiny, Vesnické noviny Pelhřimovska, Pelhřimovské noviny až po Nástup a Hlas 

Vysočiny v roce 1990. Poslední kapitola práce je pokusem především o sémiotickou 

analýzu obsahu okresních novin Pelhřimovska se snahou upozornit na základní principy 

práce s tématy a na různorodé zajímavosti, které se v listech objevovaly.  

 

Abstract 

The aim of this dissertation is to characterize the development of the press in the 

district of Pelhřimov between the years 1948 and 1989 on the geographical, political, 

social and cultural background in Czechoslovakia as well as this concrete region. On the 

ground of available material the dissertation also adumbrates the management of a 

regional newspaper office and the work there. The attention is paid on the main district 

periodical. The first chapter of the dissertation offers a picture of the historical 

background of that time as well as the management of printed newspapers in 

Czechoslovakia. The regional affairs are set in a deeper context. The second chapter 



   

devotes a detailed description of political, economical, social, cultural and sports events 

in the district of Pelhřimov and their reflexion in the press. The main constituent of this 

chapter is an overview of the district periodicals raging from Týdeník Cesta vysočinou, 

Hlas Vysočiny, Vesnické noviny Pelhřimovska, Pelhřimovské noviny to Nástup and Hlas 

Vysočiny in 1990. In the last chapter there is an attempt to analyse the content of the 

newspapers in the district of Pelhřimov from the semiotic point of view. This chapter 

also points out basic principles of the work with themes and miscellaneous curiosities 

which appeared in the newspapers. 
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Úvod 

K výběru tématu diplomové práce – přehled vývoje tisku na Pelhřimovsku 

v letech 1948 až 1989 – mě motivovaly především dvě skutečnosti. Jednak jsem několik 

let působila jako externí redaktorka a později jako redaktorka současných okresních 

novin Pelhřimovský deník, a jednak jde o problematiku, o kterou se na základě mých 

zjištění dosud nikdo detailněji nezajímal. V jednotlivých městech pelhřimovského 

okresu přitom zvláště v poslední době vznikají publikace, jež se historii regionu 

z hlediska různých oblastí věnují, ale o okresních novinách, pokud je vůbec zmiňují, 

pojednávají jen velice okrajově. Proto jsem se pokusila na pozadí geografických, 

společenských, politických a kulturních souvislostí v regionu charakterizovat vývoj 

tisku na území bývalého okresu Pelhřimov v dané době, přičemž jsem stranou nechala 

periodika vydávaná místními závody (např. Kartáčník, Pelhřimovský KOVÁK či Nový 

humpolecký textilák) a místními (městskými) národními výbory (např. Pelhřimovský 

zpravodaj). Pozornost jsem tedy zaměřila opravdu na noviny, které oslovovaly 

publikum v rámci celého okresu Pelhřimov vymezeného dle dobového územního 

uspořádání republiky.  

Práci jsem rozdělila do tří hlavních kapitol. Pro nastínění širších souvislostí 

s daným tématem jsem první kapitolu věnovala politické situaci v Československu 

v letech 1948 až 1989 s důrazem na řízení tištěných médií. Druhá kapitola jako stěžejní 

část práce přináší popis historického dění na Pelhřimovsku. Dle časových období 

(„Vítězný únor“ a 50. léta, 60. léta, 70. a 80. léta) je rozdělena do tří podkapitol a každá 

podkapitola ve svých částech mapuje vybrané důležité události v okrese (politický 

vývoj, hospodářství a ekonomika, školství, kultura a sport apod.) a jejich reflexi 

v okresních novinách. Těžištěm jsou pak detailněji zpracované části o okresních 

novinách Pelhřimovska, jež postihují dobový vývoj tisku v okrese (od Týdeníku 

z Českomoravské vysočiny, přes Hlas Vysočiny, Vesnické noviny Pelhřimovska, 

Pelhřimovské noviny, Nástup až po „nový“ Hlas Vysočiny) a nastiňují zákulisí redakční 

práce. Třetí, závěrečná kapitola práce je pokusem o sémiotickou analýzu okresních 

novin Pelhřimovska od Hlasu Vysočiny až po Nástup. Zabývám se v ní mimo jiné i 

grafickou podobou novin, přičemž textový výklad doprovází obrazový materiál v 

příloze. Mojí snahou bylo v této kapitole nastínit základní principy práce s tématy a 

textem a zároveň upozornit na různorodé zajímavosti, které se v novinách objevovaly.  
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Hlavním zdrojem informací mi byly dochované prameny v Moravském 

zemském archivu v Brně – Státním okresním archivu Pelhřimov. Historický výzkum 

s sebou ale nesl řadu úskalí, neboť fondy ONV Pelhřimov, OV KSČ Pelhřimov a Sbírka 

regionálního periodického tisku jsou jednak velice obsáhlé, a jednak zčásti 

nezpracované. Poslední zmíněný fond je také neúplný, což se dotklo hlavně Vesnických 

novin Pelhřimovska, v jejichž případě nemohu bez pochyb určit začátek vydávání. 

Bádání tak vyžadovalo souběžné studium dochovaných čísel novin a dalších úředních 

materiálů, které bylo možné dohledat na základě indicií, na něž jsem právě při čtení 

novin narážela. Některé materiály ale nebylo možné dohledat, například výnos o zrušení 

Hlasu Vysočiny. V tomto případě vedla cesta ze Státního okresního archivu Pelhřimov 

do Národního archivu v Praze, ale tam bez kladného výsledku skončila. Nedochovaly se 

ani zápisy ze zasedání tiskové komise při OV KSČ Pelhřimov, o níž jsem se dozvěděla 

také díky studiu novin. Fond ONV Pelhřimov sice nabídl několik složek (v řádu 

jednotek) s materiály týkajícími se řízení okresních novin, ale zpravidla se nejednalo o 

prameny, které bych ke svému účelu mohla využít. V tomto ohledu mi ale naopak 

pomohly zápisy ze zasedání rady ONV Pelhřimov, kde jsem dohledala řadu užitečných 

poznatků. V konečném důsledku se mi však na základě nalezených a prostudovaných 

dokumentů podařilo zodpovědět na většinu otázek, a splnit tak účel této diplomové 

práce. 

Informace především k historickému výkladu a k přiblížení řízení tištěných 

médií jsem čerpala z literatury, k níž patří například Dějiny českých zemí Jaroslava 

Pánka a Oldřicha Tůmy, Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 

Jiřího Knapíka, Martina France a kol., Dějiny českých médií Petra Bednaříka, Jana 

Jiráka a Barbary Köpplové, Dějiny českých médií v datech Barbary Köpplové a kol. a 

další. Vycházela jsem i z literatury mapující dějiny regionu, například Pelhřimov od 

Zdeňka Martínka a kol., Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí od Iva Balíka a kol., ediční 

řada Humpolec v zrcadle času a další.  Rovněž jsem využila vybrané internetové zdroje, 

například Český statistický úřad, Město Pelhřimov a další.  

Předpokládanou strukturu práce uvedenou v tezích jsem po shromáždění všech 

prostudovaných materiálů přehodnotila. Výklad jednotlivých bodů původní kostry práce 

jsem sice zachovala, ale z hlediska přehlednějšího a logičtějšího zpracování zjištěných 

faktů jsem zvolila mírně odlišný systém kapitol a podkapitol. Během historického 

výzkumu jsem také přehodnotila šíři zkoumaných materiálů. Vzhledem k velkému 

rozsahu časového období a také k logickému uspořádání textu jsem se skutečně 
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soustředila na okresní noviny vycházející v okresu Pelhřimov dle jeho dobových hranic. 

To znamená, že jsem v této práci nezmínila tisk v období 1948 až 1960 v bývalých 

okresech Humpolec, Pacov a Kamenice nad Lipou, které se součástí nově uspořádaného 

pelhřimovského okresu staly právě až v roce 1960.  

Co se týče použité metodologie, vzhledem k charakteru tématu jsem pro 

diplomovou práci zvolila kvalitativní výzkum. Hendl vyjmenovává základní přístupy 

kvalitativního výzkumu, a sice případovou studii, etnografický přístup, zakotvenou 

teorii, fenomenologický výzkum, biografický výzkum, zkoumání dokumentů, historický 

výzkum, akční výzkum a kritický výzkum.
1
 Já jsem pracovala zejména s historickými 

dokumenty, tudíž jde o historický výzkum, přičemž jsem se soustředila nejen na 

shromažďování údajů, ale i na jejich interpretaci. „Historický výzkum je interpretativní, 

protože jeho záměrem je odhalit a přiblížit komplexní nuance, osobnosti, kulturu, 

názory, jež ovlivňovaly minulost a mají vliv na současnost.“
2
  

Mou metodou kvalitativního sběru dat bylo vyhledávání a studium dokumentů. 

Hendl charakterizuje dokumenty jako taková data, „která vznikla v minulosti, byla 

pořízena někým jiným než výzkumníkem pro jiný účel, než jaký má aktuální význam“
3
. 

Dodává, že výzkumník se tedy zajímá o to, co je již k dispozici, ale musí to vyhledat. 

Podle Hendla patří k výhodám této metody možnost analyzovat jazyk a slova, jejich 

dosažitelnost bez ohledu na dobu, nulovou potřebu se někomu či někam vtírat a také 

pečlivost zpracování informací. Naopak za její omezení považuje případy, kdy se může 

jednat o chráněné informace. Často je také nutné požadované informace vyhledávat a 

přepisovat či skenovat do počítače. Samotný materiál pak nemusí být kompletní a 

nemusí být ani přesný či autentický, čehož jsem si v průběhu bádání byla vědoma.
4
  

Jelikož jsem zkoumala i mediální obsahy, jako metodu jsem využila také 

sémiotickou analýzu, která se soustředí hlavně na odtajňování významů mediovaných 

sdělení. „Analyzuje tak prvky, ze kterých je sdělení (...) složeno, a pomáhá odpovědět 

na otázku, jaký význam mohou mít tyto prvky – a potažmo celé mediální texty – nejen 

na úrovni jejich explicitního (zjevného) zpracování, ale zejména na skryté rovině 

symbolické.“
5
 Sémiotická analýza rozebírá mediální sdělení v několika rovinách – jde o 

                                                
1 HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. s. 49—50. ISBN 

80-7367-040-2. 
2 Tamtéž, s.135.  
3 Tamtéž, s. 204. 
4 Tamtéž, s. 204—205.  
5 TRAMPOTA, Tomáš. – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina.: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010.  

s. 118. ISBN 978-80-7367-683-4. 
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denotativní a konotativní úroveň, dále o syntagmatické a paradigmatické uspořádání a o 

úroveň metaforických a metonymických spojení. Důležité je, že sémiotická analýza 

vychází z předpokladu, že veškerá komunikace, tedy i ta mediální, je založena na 

výměně znaků. Každý znak má pak podobu označujícího (podoba, kterou vnímáme 

smysly) a označovaného (mentální koncept, který pro nás představuje). Jak uvádí 

Trampota a Vojtěchovská, cílem sémiotické analýzy je „vyložit text s ohledem na 

kulturní, politické, historické či společenské tradice a okolnosti,“
6
 přičemž v tomto 

případě rozhodují znalosti a  zkušenosti samotného badatele. Proto je výsledek 

sémiotické analýzy závislý více než na validitě nebo reliabilitě výsledků na 

přesvědčivosti zpracované argumentace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Tamtéž, s. 120.  
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1. Politické souvislosti a řízení tištěných médií 

v Československu v letech 1948 až 1989 

První kapitola diplomové práce přináší stručný pohled na politické souvislosti 

v Československu po roce 1948, které se mimo jiné odrazily i v oblasti řízení tištěných 

médií. V první části se budu zabývat vývojem po „Vítězném únoru“, druhá část 

připomene dění do roku 1968 a třetí se bude věnovat situaci až do sametové revoluce 

v roce 1989. Nastínění historie s důrazem na její promítnutí v mediální legislativě 

přispěje k zasazení událostí na Pelhřimovsku do hlubšího kontextu.  

1.1 „Vítězný únor“ a dopad na mediální legislativu 

 Vliv komunistické strany se v Československu po druhé světové válce postupně 

zesiloval a upevňoval, což v únoru 1948 vyústilo ke krizi vlády a k demisi dvanácti 

demokratických ministrů, již tehdejší komunistický předseda vlády Klement Gottwald 

dokázal využít ve prospěch mocenského převratu.
7
 Dne 21. února 1948 komunisté 

uspořádali velkou demonstraci svých stoupenců na pražském Staroměstském náměstí a 

prostřednictvím svého ministra informací Václava Kopeckého docílili toho, aby její 

průběh vysílal státní rozhlas v celé republice. Klement Gottwald požadoval, aby 

prezident republiky Edvard Beneš demisi menšiny ministrů přijal a aby na jejich místa 

                                                
7 Ve dnech 22. až 29. března 1945 se v Moskvě uskutečnila jednání o složení a programu nové poválečné 

československé vlády, jichž se zúčastnili komunisté, sociální demokraté a národní socialisté, lidovci a za 

Slovensko Slovenská národní rada (slovenští komunisté a Demokratická strana). Dle dohody zasedlo  
v nové vládě osm ministrů z komunistické strany a po třech rezortech získali národní socialisté, sociální 

demokraté a lidovci. Demokraté dostali čtyři křesla, stejně jako nestraníci. Důležitá ministerstva (vnitro, 

zemědělství a informace) obsadili komunisté, premiérem byl jmenován sociální demokrat Zdeněk 

Fierlinger, bývalý československý velvyslanec v SSSR. Prezident Edvard Beneš jmenoval novou vládu 

Národní fronty Čechů a Slováků 4. dubna 1945 v Košicích, o den později vláda schválila svůj program, 

jež je nazýván jako Košický vládní program. Ten vytvořili komunisté v moskevském exilu, představitelé 

dalších politických stran vlastní návrh nepředložili. Košický vládní program neměl zdokonalovat 

parlamentní demokracii, ale v podstatě navrhoval nastolení nového režimu. Pokoušel se reagovat na 

vnitropolitické problémy a otázku bezpečnosti a svrchovanosti země, přičemž se orientoval na Sovětský 

svaz, na národní výbory jakožto nové správní a mocenské orgány, konfiskaci majetku nepřátel a zrádců, 

k očistě společnosti a na určité omezení demokracie. Novou politickou základnou lidové demokracie 
v Československu se stala Národní fronta. Opozice neexistovala. Vedle toho, jako důkaz rovnoprávnosti 

Čechů a Slováků, fungovala Slovenská národní rada a Sbor pověřenců . Prozatímní shromáždění se sešlo 

28. října 1945 a vytvořilo jednu komoru, senát obnoven nebyl. Proces poválečné obnovy země výrazně 

ovlivnily dekrety prezidenta republiky. Ty, které byly vyhlášeny v roce 1945, se dotýkaly obnovy 

politického a veřejného života či zestátnění průmyslových podniků, bank a pojišťoven, dekrety 

trestněprávní povahy řešily hlavně otázku Němců a Maďarů na území státu a potrestání kolaborantů. 

V Československu se na dlouhá desetiletí jediné demokratické volby za účasti více politických stran 

konaly dne 26. května 1946. Vyhráli komunisté. Dne 2. července 1946 byla jmenována nová vláda 

Národní fronty v čele s komunistickým premiérem Klementem Gottwaldem. (PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, 

Oldřich et. al. Dějiny českých zemí. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008. s. 366—383. ISBN 978-80-

246-1544-8.) 



   

 

8 

  

navrhl nástupce právě předseda vlády. Zároveň vyzval všechny stoupence jeho vlády, 

aby zakládali takzvané akční výbory Národní fronty, jež budou mít na starosti „očistu“ 

veřejného života od těch, kteří demisi ministrů podporují.
8
 Komunisté byli významně 

podpořeni zástupci průmyslových závodů z celé republiky, což dokázal sjezd závodních 

rad, který se konal 22. února 1948. Nutno podotknout, že od roku 1945 byly odbory pod 

vedením komunistů. Sjezd ukázal podporu Gottwaldova řešení vládní krize od naprosté 

většiny přítomných a zároveň přinesl usnesení na uspořádání výstražné generální stávky 

dne 24. února 1948. Den předtím komunisté ustavili Ústřední akční výbor Národní 

fronty, jež koordinoval místní akční výbory Národní fronty vznikající od 21. února 1948 

po celé republice. Ve stejný den komunisté dali pokyn ke vzniku Lidových milicí, 

vlastních polovojenských oddílů. Dne 23. února 1948 se konala spontánní 

protikomunistická manifestace vysokoškolských studentů, kteří se sešli před 

socialistickým sekretariátem a pokračovali na Pražský hrad,  kde jejich zástupce přijal 

prezident. Nejen studenti, ale i další příznivci demokracie věřili, že právě prezident 

demisi ministrů nepřijme a Gottwaldův plán na řešení vládní krize odmítne. 

Komunistická delegace v čele s Gottwaldem však nakonec dne 25. února 1948 zatlačila 

na nemocného prezidenta, který nakonec demise ministrů přijal a jmenoval novou vládu 

zastoupenou výhradně komunisty, popř. stoupenci levicového křídla sociální 

demokracie a komunistickými kolaboranty z ostatních stran Národní fronty.
9
  

Program nové vlády podpořilo Národního shromáždění, později přestavbu 

společnosti v „totalitní systém sovětského typu“
10

 potvrdily i parlamentní volby, které 

se konaly 30. května 1948. Voliči mohli do volební urny vhodit buď jednotnou 

kandidátku Národní fronty, nebo „bílý lístek“, který symbolizoval nesouhlas s novým 

režimem. Po volbách se komunisté zmocnili vrcholných státních funkcí a po abdikaci 

prezidenta Edvarda Beneše dne 7. června 1948 se novou hlavou státu stal předseda KSČ 

Klement Gottwald. Na jeho místo nastoupil Antonín Zápotocký.
11

  

                                                
8 Tamtéž, s. 387—389.  
9 V únorových dnech měli komunisté výraznou podporu nejen státního rozhlasu, ale i řady dělníků mimo 

jiné také z tiskárenského průmyslu. Pomohla jim rovněž vazba na Revoluční odborové hnutí a přízeň 

pracovníků ekonomických odborů spojených s médii. Tito příznivci komunistů totiž odmítali zajistit 

výrobu nekomunistických listů apod., takže ke čtenářům se periodika s jiným než komunistickým 

názorem na vládní krizi jen stěží dostávala. (BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. 

Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 251. ISNB 978-80-

247-3028-8.) 
10 Tamtéž, s. 392.  
11 Tamtéž, s. 393.  
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Komunistické vedení se snažilo nejen o přebudování politického systému, ale 

také o přebudování všech složek kulturního a společenského života. Nevyhnulo se ani 

sférám, které byly do té doby považovány za soukromou záležitost každého z občanů, 

přičemž hlavní inspirace k plánovaným změnám přicházela ze Sovětského svazu, 

respektive ze zkresleného povědomí o tamním životě.
12

 Kultura měla být postavena na 

principech socialistického realismu a na odmítnutí kulturních hodnot, jež byly spojené 

s buržoazním viděním světa a kapitalistickým řádem. Jejím posláním pak byla podpora 

nového společenského modelu. Tyto principy pomáhaly zavádět do praxe akční výbory 

a zvláště Ústřední akční výbor Národní fronty, který vznikl 25. února 1948 s předsedou 

Antonínem Zápotockým. V jeho rámci vznikla v březnu 1948 kulturní komise  v čele se 

spisovatelem a novinářem Janem Drdou. Cílem akčních výborů bylo odstranit 

z veřejného života odpůrce nového režimu a začít budovat oficiálně prokomunistickou 

kulturní obec. S tím souvisí vznik dichotomie oficiální (uznávané, trpěné) a neoficiální 

(pronásledované, ignorované) kulturní produkce, přičemž hranice se až do roku 1989 

měnila v závislosti na politickém klimatu.
13

 

1.1.1 Média na počátku nového režimu 

Řízení médií po únorovém převratu spadalo především do kompetencí 

ministerstva informací, které řídil přední představitel KSČ Václav Kopecký, mimo jiné 

bývalý redaktor Rudého práva a jeden z tvůrců Košického vládního programu.
14

 Vliv na 

média ale mělo i Kulturní a propagační oddělení ÚV KSČ v čele s vedoucím Gustavem 

Barešem, přičemž mezi ním a Kopeckým docházelo ke kompetenčním a mocenským 

sporům.
15

 Už 12. března 1948 uložila vláda Národní fronty ministru informací, aby 

                                                
12 „Nelze ovšem přehlédnout, že řada aspektů prosazujících se direktivně v poúnorovém období tkvěla 

svými kořeny již v době po skončení druhé světové války, a v některých případech dokonce navazovala 

na poměry v éře nacistické okupace. Jednalo se hlavně o ty jevy, které souvisely s rostoucí mírou 

zasahování státu do života jednotlivců a s oficiální podporou určitých forem kolektivního života. Na 

druhou stranu musíme při zkoumání společenských změn po roce 1948 vnímat, že přes veškeré 

diskontinuitní tendence a prosazování nových trendů nebyl režim schopen totálně přebudovat celý systém 

společenských návyků a kulturních stereotypů.“ (KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin. Kulturní život a 
formování „socialistického životního stylu“. In Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. Průvodce kulturním 

děním a životním stylem v českých zemích 1948—1967. sv. 1, Praha: Nakladatelství Academia, 2011.  

s. 19. ISNB 978-80-200-2019-2.) 
13 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 249—250. ISNB 978-80-247-3028-8. 
14 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 115. ISBN 978-80-7367-698-8. 
15 Tamtéž, s. 138. Více ke státnímu aparátu a zodpovědnosti za naplňování kulturní a osvětové činnosti 

viz také KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin. Kulturní život a formování „socialistického životního stylu“. In 

Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích  

1948—1967. sv. 1, Praha: Nakladatelství Academia, 2011. s. 46—50. ISNB 978-80-200-2019-2.) 
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přikročil k revizi všech povolených novin a časopisů.
16

 Komunisté totiž ihned po 

státním převratu zahájili nástup „nového modelu komunikace – modelu typického pro 

totalitní režimy, modelu založeného na jiné společenské funkci a odlišné hospodářské 

základně médií i na specifickém způsobu jejich kontroly a řízení“
17

. Východiskem při 

řízení médií měly být zkušenosti ze Sovětského svazu a také zkušenosti z dob nacistické 

okupace.
18

 Zásadní byla snaha maximalizovat kontrolu komunistické strany nad 

průběhem mediální komunikace, s čímž souviselo úsilí orientovat názory čtenářů 

požadovaným směrem.
19

  

Média výhradně sloužila k podpoře činnosti komunistické strany a k prosazování 

jejích zájmů. Důsledkem bylo již výše zmíněné usnesení vlády Národní fronty, jež po 

únoru 1948 zastavilo vydávání několik stovek periodik. Vyhláška ministerstva 

informací č. 1144 z roku 1948 pak stanovila, že základní podmínkou pro vydávání tisku 

je povolení z ministerstva informací.
20

 Vliv na regulaci tisku měl i nedostatek papíru, 

který ministerstvo informací řešilo různými opatřeními již po skončení druhé světové 

války.
21

 Hospodaření s papírem tematizovala vyhláška č. 696/1948 Ú. l. I, o 

hospodaření s papírem při vydávání časopisů, již vydali ministři informací a průmyslu. 

Stanovila podmínky, za kterých bylo možné tisknout časopis, regulovala spotřebu 

papíru, čímž omezovala náklad a počet stran listů. Vyhláška začala platit 27. dubna 

                                                
16 KÖPPLOVÁ, Barbara et al. Dějiny českých médií v datech: Rozhlas, televize, mediální právo. Praha: 

Karolinum, 2003. s. 384. ISBN 80-246-0632-1.  
17 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 137. ISBN 978-80-7367-698-8.  
18

 Za Protektorátu Čechy a Morava fungovalo Ústředí tiskové dozorčí služby (ÚTSD) při tiskovém 

odboru ministerské rady (TO PMR), dále byla zřízena prozatímní německá služba pro tisk přeměněná 

v tiskový odbor při kulturně politickém oddělení Úřadu říšského protektora (ÚŘP) a od 29. března 1939 

přibyly funkce tiskových referentů při okresních úřadech. Důležitým nástrojem řízení a kontroly tisku 

byly tzv. tiskové konference při TO PMR, na nichž šéfredaktoři dostávali pokyny, jak prostřednictvím 

tisku působit na obyvatelstvo. Po nástupu Emanuela Moravce v lednu 1942 na ministerstvo školství a 

nový Úřad lidové osvěty  (ke sloučení došlo na jaře 1942, nově se jednalo o ministerstvo školství a lidové 

osvěty) došlo k významné změně – pod jeho úřad přešel i tiskový odbor. Cenzura byla předběžná, 

průběžná i následná, tištěná média sledovaly i Gestapo, Sicherheitsdienst (Bezpečnostní služba) či 
policejní ředitelství a místní bezpečností úřady. Za obsah novin zodpovídali šéfredaktoři a v každém listě 

pracovali také úředníci ÚTSD, kteří vykonávali cenzuru přímo v redakci. Zodpovědnost měly i okresní 

úřady prostřednictvím zvláštních tiskových referentů. (Tamtéž, s. 90—92.) Nacisté si v protektorátu 

podrobili všechny druhy legálních médií s cílem dosáhnout u čtenářů podpory nového zřízení a souhlasu s 

okupací, což mimo jiné způsobilo ohlas v podobě ilegální činnosti. Během protektorátu vycházelo více 

než 140 ilegálních titulů. (Tamtéž, s. 102.) 
19 Tamtéž, s. 137.  
20 Tamtéž, s. 142.  
21 Více viz BEDNAŘÍK, Petr. Český tisk v letech 1945—1948. In Končelík, Jakub – Köpplová, Barbara 

– Prázová, Irena – Vykoukal, Jiří et. al. Rozvoj české společnosti v evropské unii. III: Média, Teritoriální 

studia. Praha: Matfyzpress, 2004. s. 132—144. ISBN 80-86732-35-5.  
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1948 a zrušena byla až  k 1. lednu 1967 zákonem č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a 

o ostatních hromadných a informačních prostředcích, o kterém se ještě zmíním.
22

 

V dubnu 1948 přijalo Národní shromáždění zákon č. 137/1948 Sb., o postátnění 

Československého rozhlasu, podle nějž vrchní vedení rozhlasu příslušelo ministru 

informací, přičemž státní podnik Československý rozhlas vedl ústřední ředitel Bohuslav 

Laštovička.
23

 Následoval zákon č. 123/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků, 

který legislativně zajistil kontrolu komunistů nad tiskárnami.
24

 „Typickým rysem 

regulačních opatření byla snaha o co největší a pokud možno centralizované ovládnutí 

mediální produkce a její podřízení potřebám KSČ a státu. Média v tomto uspořádání 

sloužila k prosazování zájmů vládnoucí politické moci a jí také byla za svoji činnost 

odpovědná.“
25

 

Ačkoliv nová Ústava Československé republiky schválená Národním 

shromážděním dne 9. května 1948 formálně zaručovala svobodu tisku v prvním 

odstavci § 21 první kapitoly („Svoboda tisku se zaručuje. Není proto v zásadě dovoleno 

podrobovat tisk předběžné cenzuře.“
26

), hned druhý odstavec upřesňuje: „Zákon 

stanoví, kdo má právo vydávat noviny a časopisy a za jakých podmínek, zejména také 

se zřetelem k tomu, aby zisk nebyl účelem.“
27

 Knapík
28

 uvádí, že cenzura, a to zvláště 

v kulturní a ideologické oblasti, patřila k „nejvýznamnějším nástrojům uplatňování 

mocenského monopolu vůbec“
29

, přičemž v období let 1948 až 1953 se uplatňovala 

stranická cenzura, později pak státně-stranická cenzura.
30

 Pro kontrolu a řízení 

hromadných sdělovacích prostředků, kultury a osvěty vznikla hned po únorovém 

převratu Kulturní rada. Ustavilo ji komunistické vedení v září 1948 a jejím úkolem bylo 

na obecné rovině projednávat otázky týkající se výše uvedených oblastí. Konkrétní 

každodenní kontrolu a řízení však mělo na starosti příslušné kulturně propagační 

                                                
22 KÖPPLOVÁ, Barbara et al. Dějiny českých médií v datech: Rozhlas, televize, mediální právo. Praha: 

Karolinum, 2003. s. 385. ISBN 80-246-0632-1.  
23 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 254. ISNB 978-80-247-3028-8. 
24 Tamtéž, s. 255.  
25 Tamtéž, s. 256.  
26 Ústavní zákon ze dne 9. května 1948: Ústava Československé republiky. In Parlament České republiky. 

Poslanecká sněmovna [online]. [cit. 2016-07-20]. Dostupné z www: 

<http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html#up>.  
27 Tamtéž.  
28 KAPLAN, Karel. Cenzura 1948—1953. In Kaplan, Karel – Tomášek, Dušan. O cenzuře 

v Československu v letech 1945—1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 181 s. ISBN 80-

85270-38-2.  
29 Tamtéž, s. 12 
30 Tamtéž.  
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oddělení ÚV KSČ, případně stejná oddělení v krajích a okresech.
31

 Postupně se ale na 

úkor Kulturní rady začala rozšiřovat činnost státního aparátu. V ústředí fungoval tiskový 

odbor, který kontroloval a řídil tisk
32

 a který se v letech 1949 až 1951 rychle rozrůstal. 

Redakcím týdeníků a deníků dodával obecné politické směrnice a zároveň kontroloval, 

jak je redakce v novinách uplatňují a jak zajišťují politiku KSČ.
33

  

Od roku 1952 byla snaha o oddělení stranické a státní moci, a tak některé funkce 

od stranického aparátu přebíraly státní instituce. To se dotklo i řízení médií. Usnesením 

z 22. dubna 1953 ustavila vláda úřad státního tiskového dohledu – úřad cenzurní. Toto 

usnesení nebylo publikováno a nově vzniklý úřad se stal „neveřejným orgánem 

vlády“
34

. Po půl roce cenzurní úřad přesel do resortu ministerstva vnitra jako Hlavní 

správa tiskového dohledu (HSTD). Se vznikem HSTD, o níž se podrobněji zmíním 

v další podkapitole, cenzurní funkce tiskového odboru při ÚV KSČ nezanikla, jen se 

pozměnila. Měl na starosti stranické řízení hromadných sdělovacích prostředků, a navíc 

nesl odpovědnost za stranické řízení celého systému cenzury. Odbor se v této době 

rozrůstal a jeho vnitřní členění vypadalo zhruba následovně: referent pro rozhlas, pro 

televizi, pro dva ústřední deníky, dva pro další ústřední tisk a vedoucí odboru 

s odpovědností za tiskovou kancelář.
35

 

1.2 Politická situace, vývoj cenzury a postavení novinářů do 

roku 1968 

Po převzetí moci začala komunistická strana realizovat prostřednictvím akčních 

výborů Národní fronty „očistu“ ve všech oblastech. Rozsáhlé „čistky“ poznamenaly 

nepohodlné členy nekomunistických stran působící v národních výborech všech stupňů, 

členy odborových organizací, tělovýchovné organizace Sokol, úředníky, ředitele 

znárodněných podniků, členy Státní bezpečnosti a Sboru národní bezpečnosti, vojáky, 

vysokoškolské učitele i vysokoškolské studenty. Na jejich místa komunistická strana 

dosazovala své lidi.
36

 Dalším krokem měla být likvidace demokratických politických 

stran, přičemž komunisté národním socialistům, lidovcům, slovenským demokratům a 

Straně slobody nabídli změnu v seskupení, které bude podporovat nový režim a které 

bude plně politicky i finančně závislé na budovaném totalitním státu – jeho řídící 

                                                
31 Tamtéž, s. 13.  
32 Tisk kontrolovali a řídili také tiskoví referenti v krajském komunistickém aparátu. (Tamtéž.) 
33 Tamtéž, s. 13—14.  
34 Tamtéž, s. 14—15.  
35 Tamtéž, s. 15—16.  
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složkou se pak měla stát „obrozená“ Národní fronta. To se podařilo, nicméně 

Československá sociální demokracie byla nakonec sloučena s komunistickou stranou 

dne 27. června 1948.
37

 Důsledkem byl mimo jiné konec vydávání sociálně 

demokratického deníku Právo lidu, jehož poslední číslo vyšlo 30. června 1948. Jeho 

předplatitelé hned od druhého dne začali dostávat komunistické Rudé právo.
38

 Silným 

represím byla vystavena i katolická církev.
39

  

Hlavní oporou nového režimu se měla stát dělnická třída, což souvisí například 

s ideou výchovy nové inteligence z řad dělníků a rolníků.
40

 Získat dělníky na svou 

stranu se komunistům dařilo i díky nové vlně znárodňování, kdy do konce roku 1948 

zestátnili přes pět tisíc průmyslových podniků.
41 

Znárodnění a následná monopolizace 

státní ekonomiky související s likvidací soukromého sektoru byly však hlavními 

příčinami ekonomické krize doprovázející v podstatě celé období komunistického 

režimu. Na ní se ovšem podepsala i kolektivizace zemědělství, jež odstartovala 

s přijetím zákona o zakládání jednotných zemědělských družstev (JZD) dne 23. února 

1947. K základním principům hospodářství pak patřilo plánovité řízení národního 

hospodářství po vzoru Sovětského svazu – rozvoj hospodářství probíhal v cyklu 

pětiletých plánů, tzv. pětiletek.
42

 Velkým problémem byl katastrofální nedostatek 

spotřebního zboží, zejména na začátku padesátých let. Znovu byl zaveden přídělový 

systém na všechny potraviny a další zboží, což nahrávalo expanzi černého trhu.
43

  

Po smrti komunistického prezidenta Klementa Gottwalda (12. března 1953) byl 

novým prezidentem republiky zvolen dosavadní předseda vlády Antonín Zápotocký, 

tajemníkem ÚV KSČ byl jmenován Antonín Novotný.
44

 Rok 1953 přinesl nepopulární 

měnovou reformu, která měla přispět k ozdravení hospodářství, ovšem prakticky 

připravila většinu obyvatel o celoživotní úspory a definitivně odstranila majetkové 

                                                                                                                                          
36 Tamtéž.  
37 „O přijímání sociálních demokratů do komunistické strany rozhodovaly orgány KSČ a přijati byli 

pouze ti, kteří v předchozím období projevili ochotu s komunisty spolupracovat a podporovat jejich 

politiku, případně ti, kteří se aktivně neprojevovali; do 4. ledna 1949 se členy KSČ stalo 118 104 

sociálních demokratů, tedy asi jedna třetina všech bývalých členů této strany. Ostatním čas od času 
věnovala pozornost tajná policie, bývalí funkcionáři sociální demokracie se stali příležitostným terčem 

represí a vykonstruovaných procesů.“ (Tamtéž, s. 393—394.)  
38 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 256. ISNB 978-80-247-3028-8. 
39 PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich et. al. Dějiny českých zemí. Praha: Nakladatelství Karolinum, 

2008. s. 394. ISBN 978-80-246-1544-8. 
40 Tamtéž, s. 395.  
41 Tamtéž.  
42 Tamtéž, s. 398.  
43 Tamtéž, s. 401.  
44 Tamtéž, s. 402.  



   

 

14 

  

rozdíly ve společnosti. Přídělový systém se sice podařilo odbourat, ale komunisté se 

setkali s prvními protesty proti režimu i s prvními ztrátami dosavadních příznivců.
45

 

Celosvětovou pozornost si v roce 1956 získal XX. sjezd Komunistické strany 

Sovětského svazu, na kterém promluvil Nikita Sergejevič Chruščov, první tajemník ÚV 

KSČ SSSR po smrti Josifa Vissarionoviče Stalina (5. března 1953).
46

 Jeho projev 

poodhalil zločinnou politiku Stalina, což mělo dopad i na poměry v Československu. 

Například II. sjezd československých spisovatelů (22. až 29. dubna 1956) volal po 

demokratizaci společnosti a zrušení cenzury. Komunističtí funkcionáři se ovšem tlaku 

veřejnosti bránili.
47

 Dalšími otřesy byl i československý režim poznamenám 

v souvislosti s protikomunistickými vystoupeními v Polsku a v Maďarsku.
48

 V listopadu 

1957 zemřel prezident Antonín Zápotocký, jeho nástupcem se stal Antonín Novotný, 

který si zároveň ponechal svou dosavadní funkci prvního tajemníka ÚV KSČ.
49

  

Dne 11. července 1960 přijalo Národní shromáždění novou ústavu, která 

explicitně prohlásila Československo za socialistický stát s vedoucí úlohou KSČ, což 

„potvrdil“ i nový název státu - Československá socialistická republika - a nový státní 

znak. „My pracující lid Československa prohlašujeme slavnostně: Společné zřízení, za 

které bojovaly celé generace našich dělníků i ostatních pracujících a které měly od 

vítězství Velké říjnové socialistické revoluce před očima jako vzor, stalo se pod 

vedením Komunistické strany Československa skutečností i u nás. Socialismus v naší 

vlasti zvítězil!“
50

 V květnu téhož roku prezident vyhlásil amnestii, a vězení tak mohla 

opustit většina politických vězňů. O dva roky později vedení KSČ rozhodlo o druhé 

prověrce politických procesů padesátých let, kterou následovaly rehabilitace některých 

odsouzených.  

Šedesátá léta dvacátého století byla ve znamení postupné liberalizace a 

demokratizace veřejného života. Hospodářská krize vedla k přípravě hospodářské 

                                                
45 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 135. ISBN 978-80-7367-698-8.  
46 PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich et. al. Dějiny českých zemí. Praha: Nakladatelství Karolinum, 

2008. s. 405. ISBN 978-80-246-1544-8. 
47 Tamtéž.  
48 Tamtéž.  
49 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 249. ISNB 978-80-247-3028-8. 
50 Ústavní zákon ze dne 11. července 1960: Ústava Československé socialistické republiky. In Parlament 

České republiky. Poslanecká sněmovna [online]. [cit. 2016-07-20]. Dostupné z www: 

<http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html>.  
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reformy, do níž se pustila skupina kolem ekonoma Oty Šika.
51

 Sílily kulturní kontakty 

se Západem a prostředí přálo i domácí tvorbě.
52

  

 

Literární, dramatická, výtvarná i filmová díla byla přijímána jako původní 

výpovědi o ‚skutečném životě‘ i jako alternativní hlasy k oficiální interpretaci světa – 

umění a kultura vůbec byly tedy chápány jako politikum, jako prostor, který umožňuje 

realizaci veřejného života v situaci, kdy reálná politická moc je nepřístupná dialogu 

s veřejností.
53

 

 

Probíhající demokratizační vlna dostala zásah na IV. sjezdu Svazu 

československých spisovatelů v červnu 1967. Se svým projevem vybízejícím k hledání 

nových cest v době nesvobody ve veřejném životě a s požadavkem svébytnosti kultury 

vystoupil například Milan Kundera, Pavel Kohout, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma či 

Václav Havel. Přítomní zástupci ÚV KSČ z místa odjeli a později na události ostře 

zareagovali. Organizátoři sjezdu a hlavní osobnosti byli vyloučeni z KSČ a opět nesměli 

vydávat svá díla. Literární noviny jakožto dosavadní tiskový orgán svazu dostalo pod 

dohled ministerstvo kultury.
54

  

V komunistické straně však postupně posilovalo reformní křídlo, které v lednu 

1968 vyneslo do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka, prezident 

Novotný byl pak v březnu 1968 donucen abdikovat. Na jeho místo nastoupil armádní 

generál Ludvík Svoboda.
55

 Reformy, které byly spojeny s nástupem Dubčeka do funkce, 

získaly ve společnosti kladný ohlas a podporu. V této atmosféře byla z podnětu vědců 

z Československé akademie věd sepsána Ludvíkem Vaculíkem výzva Dva tisíce slov, 

které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům a všem. Její text 

kriticky zhodnotil poúnorový vývoj a zároveň nabádal občany, aby se aktivně zajímali o 

své záležitosti – aby reformy dále pokračovaly. Výzvu postupně podepsalo 120 000 lidí, 

předsednictvo ÚV KSČ ji odsoudilo z obav před reakcí zemí Varšavské smlouvy. Text 

                                                
51 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 285. ISNB 978-80-247-3028-8. 
52 Celosvětově proslulými díly se stal například román Milana Kundery Žert (1967) a Ludvíka Vaculíka 

Sekyra (1966). (JANOUŠEK, Pavel et. al. Dějiny české literatury 1945—1989: III. 1958—1969. Praha: 

Nakladatelství Academia, 2008. s. 360—364. ISBN 978-80-200-1583-9.) 
53 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 289. ISNB 978-80-247-3028-8. 
54 JANOUŠEK, Pavel et. al. Dějiny české literatury 1945—1989: III. 1958—1969. Praha: Nakladatelství 

Academia, 2008. s. 36—39. ISBN 978-80-200-1583-9. 
55 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 286. ISNB 978-80-247-3028-8. 
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vyšel v dne 27. června 1968 v Literárních listech a denících Mladá fronta, Práce a 

Zemědělské noviny, což svědčí o tom, že média v Československu se pokyny KSČ 

neřídila.
56

 Období, jemuž se přezdívá také „pražské jaro“, bylo ukončeno v noci z 20. na 

21. srpna 1968 invazí vojsk zemí Varšavské smlouvy, a to na popud komunistické 

strany SSSR, která dění v Československu vnímala jako vnitřní ohrožení jednoty 

východního bloku. Počáteční nelibost s invazí vystřídalo smíření ve vstupem vojsk na 

území republiky. Sovětský svaz dopravil nejvyšší představitele ČSSR do Moskvy, kde 

všichni, kromě poslance Františka Kriegla, podepsali tzv. Moskevský protokol. Tím 

stvrdili souhlas s invazí a zároveň slíbili normalizaci vnitropolitické situace na základě 

pokynů z Moskvy.
57

 

1.2.1 Vývoj cenzury a tištěných médií 

Dne 20. prosince 1950 přijalo Národní shromáždění zákon č. 184/1950 Sb., o 

vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů. Definoval poslání tisku, který 

měl napomáhat budovatelskému úsilí československého lidu. Dále vymezoval, kdo 

může udělit oprávnění k vydávání časopisů (politickým stranám Národní fronty, státním 

orgánům, jednotné odborové organizaci, vrcholným organizacím kulturním, 

hospodářským, zájmovým, sociálním a tělovýchovným a také národním a komunálním 

podnikům, které prokážou, že vydávání časopisu je nutné k plnění jejich úkolu). Toto 

oprávnění udělovalo ministerstvo informací a osvěty.
58

  

Usnesením z 22. dubna 1953 ustavila vláda úřad státního tiskového dohledu – 

úřad cenzurní jako „neveřejný orgán vlády“
59

, a to v souvislosti s přenesením 

každodenního dohledu nad mediálními obsahy ze stranických orgánů na státní správu.
60

 

Po půl roce cenzurní úřad přesel do resortu ministerstva vnitra s ministrem Rudolfem 

Barákem jako Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD). Úkolem HSTD bylo chránit 

před zveřejněním státních tajemství.  

 

Výchozí základnou pracovních metod cenzury byla povinnost šéfredaktorů tisku, 

rozhlasu, televize, nakladatelství a provozovatelů kulturních pořadů předkládat 

cenzurním orgánům včas materiály, které měly být zveřejněny, rozšiřovány a 

provozovány. Cenzor pozastavil zveřejnění článků, publikací, pasáže textů divadelních a 

                                                
56 Tamtéž, s. 286—287.  
57 Tamtéž, s. 287.  
58 KÖPPLOVÁ, Barbara et al. Dějiny českých médií v datech: Rozhlas, televize, mediální právo. Praha: 

Karolinum, 2003. s. 389. ISBN 80-246-0632-1.  
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jiných kulturních a zábavních představení v případech, jestliže obsahovaly státní 

tajemství a hlavně pokud byly v rozporu s politickou linií a směrnicemi komunistické 

strany.
61

 

 

Šéfredaktor pak rozhodnutí cenzora musel respektovat, vyjednávat šlo jen 

v případě rozporu s politickou linií. V lednu 1955 v HSTD působilo 149 zaměstnanců, 

v polovině 60. let, kdy HSTD zanikla, jich bylo 400. Sídlila v Praze a pobočku měla 

v Bratislavě. Jejím vedoucím byl jmenován František Kohout, kterého v roce 1962 

vystřídal Eduard Kovařík.
62

 HSTD využívala předběžné cenzury, kdy každý cenzor, 

který pracoval v každé redakci a tiskárně, měl své číslo, a jestliže jím neoznačil obtah 

tiskoviny, nesměla být vytištěna. Toto číslo bylo uvedeno i v tiráži novin. Cenzoři však 

neměli k dispozici přesné předpisy k tomu, co je vlastně třeba zakázat, často tak 

rozhodovali sami, což ale přinášelo spory a omyly.
63

 

Struktura stranických deníků vydávaných politickými stranami v Národní frontě 

byla aktuální i v poúnorovém Československu. Přímo KSČ vydávala deníky Rudé právo 

jako svůj ústřední tiskový orgán,
64

 dále Rovnost (v Brně), Nová svoboda (Ostrava) a ve 

13 krajích své krajské týdeníky nebo obdeníky. Vedle toho jí náležel měsíčník Nová 

mysl, týdeník Život strany či obrázkový týdeník Květy, jež byl v roce 1951 obnoven jako 

periodikum určené široké skupině čtenářů. Československá strana socialistická měla 

jako svůj hlavní tiskový orgán deník Svobodné slovo a Československá strana lidová 

                                                                                                                                          
59

 Tamtéž, s. 14—15.  
60 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 257. ISNB 978-80-247-3028-8. 
61 KAPLAN, Karel. Cenzura 1948—1953. In Kaplan, Karel – Tomášek, Dušan. O cenzuře 

v Československu v letech 1945—1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. s. 16—17. ISBN 

80-85270-38-2.  

Podrobnosti k HSTD viz TOMÁŠEK, Dušan. Hlavní správa tiskového dohledu. In Kaplan, Karel – 

Tomášek, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945—1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR, 1994. s. 18—49. ISBN 80-85270-38-2.  
62 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 139. ISBN 978-80-7367-698-8. 
63 Tamtéž, s. 140.  
64 Vůbec první číslo Rudého práva vyšlo 21. září 1920, ovšem ještě jako ústřední tiskový orgán levice 

sociální demokracie. V té době totiž existovaly v rámci Československé strany sociálně demokratické 

názorové spory mezi pravicovým a levicovým, radikálnějším, křídlem, jež vyvrcholily v boj o Lidový 

dům – sídlo sociálních demokratů. V květnu 1921 pak byla ustavena Komunistická strana 

Československa a 18. května téhož roku vyšlo Rudé právo už jako ústřední tiskový orgán komunistické 

strany. Prvním šéfredaktorem byl Bohumír Šmeral. V období druhé světové války bylo Rudé právo na 

zhruba šest a půl roku ilegálním periodikem, první legální číslo vyšlo až 6. května 1945. (Tamtéž, s. 159, 

160, 169.) 
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vydávala deník Lidová demokracie.
65

 Existovala také periodika při ústřední radě odborů 

a jednotlivých svazů ROH. V první polovině 50. let vycházelo ve vydavatelství Práce 

celkem 26 titulů, například deník Práce, čtrnáctideník Odborář, měsíčník Práce a mzda 

či jediný český satirický časopis Dikobraz.
66

 V této době se republika stále potýkala 

s nedostatkem papíru a jedním z mála dobových listů, který nejenže rozšířil svůj týdenní 

rozsah z 28 na 34 stran, ale také zvýšil náklad, byl deník Československého svazu 

mládeže Mladá fronta.
67

  

V roce 1953 vznikla Poštovní novinová služba, která od vydavatelstvích přebrala 

distribuci novin a časopisů.
68

 „Na sklonku 50. let vycházelo v celé republice 1 494 titulů 

novin a časopisů, z toho v českých zemích 10 deníků (v roce 1956 se stal deníkem 

brněnský krajský týdeník Rovnost), jeden večerník (...), 12 krajských novin, většinou 

obdeníků, 370 závodních novin, 179 okresních vesnických novin a 533 odborných a 

jiných časopisů.“
69

 Na tisíc obyvatel připadalo průměrně 177 výtisků, což znamenalo 

jedno z posledních míst v Evropě. Československo zaostávalo i z hlediska šíře nabídky 

titulů a technické kvality tisku.
70

 Nové územní uspořádání státu v roce 1960 se dotklo i 

mediální politiky, jejímž cílem bylo zajistit, aby v každém krajském městě vycházel 

jeden deník a v každém okrese jeden týdeník.  ÚV KSČ cílil na zlepšení grafické úpravy 

a na zvýšení počtu výtisků novin na tisíc obyvatel. V roce 1967 vycházelo celkem 1 204 

listů, rozvoj poznamenal také tisk ROH i mládežnický a dětský tisk.
71

  

Zásadní význam mělo přijetí zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a 

ostatních hromadných informačních prostředcích z 25. října 1966, který stanovil, kdo a 

za jakých podmínek může vydávat periodický tisk a jaké náležitosti takový tisk musí 

mít. Vedle toho definoval poslání periodické tisku, jímž bylo prosazování zájmů 

socialistické společnosti a působení na rozvíjení socialistického vědomí v souladu se 

zásadami ústavy a politiky KSČ. Vedle toho definoval novou Ústřední publikační 

                                                
65 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 
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správu, která od 1. ledna 1967 nahradila dosavadní Hlavní správu tiskového dohledu.
72

 

Takový zákon změnil neveřejný cenzurní úřad, který působil v režimu utajení, na 

veřejný orgán, „jehož rozhodnutí bylo možné v souladu s platnou legislativou 

napadnout a domáhat se nápravy soudní cestou“
73

. Akční program, přijatý ÚV KSČ  

5. dubna 1968, řešil i principy fungování médií a tematizoval přijetí tiskového zákona, 

který vyloučí předběžnou cenzuru. Média měla být vnímána jako instituce svobody 

projevu.
74

 Demokratizační vlna s sebou zejména v průběhu roku 1968 přinesla viditelné 

změny v nabídce mediálních obsahů. S tím souvisel vzrůstající čtenářský zájem, 

intenzivnější snažení novinářů přinášet atraktivní informace a sílící vůle k prosazení 

reforem.
75

  

Dne 4. března předsednictvo ÚV KSČ zastavilo cenzuru a vyzvalo ministerstvo 

kultury a informací i další, kterých se téma týkalo, k podílu na zpracování nového 

tiskového zákona.
76

 Zákon č. 84/1968 Sb., kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o 

periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, přijalo Národní 

shromáždění dne 26. června 1968. Tento zákon, který byl zrušen až k 14. březnu 2000, 

označil cenzuru za „nepřípustnou“
77

 a dále ji definoval jako „jakékoliv zásahy státních 

orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními 

prostředky“
78

.  

Srpnové události téhož roku vyústily k založení Úřadu pro tisk a informace 

(ÚTI), který řídil, sledoval a hodnotil činnost médií. Jednalo se o usnesení vlády č. 292 

o mimořádných opatřeních ke kontrole prostředků hromadných informací.
79

 Novou 

instituci vedl Josef Vohnout a její první pokyny vydané již 3. září 1968 souvisely hlavně 

se vztahem k intervenci (o zemích Varšavské smlouvy se nemělo psát negativně).
80

 Dne 

12. září 1968 vláda ustanovila Vládní výbor pro tisk a informace v čele s Peterem 
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77 Tamtéž, s. 408. 
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Colotkou. Jeho úkolem bylo koordinovat opatření a směrnice k činnosti médií.
81

 Zákon 

č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních 

hromadných informačních prostředcích, který Národní shromáždění přijalo 13. září 

1968, formuloval principy fungování ÚTI (na Slovensku vznikl Slovenský úřad pro tisk 

a informace). Tento zákon, který platil až do 29. března 1990, také obnovil cenzuru, 

ovšem ne s preventivními zásahy, ale s dodatečným postihem. Zároveň deklaroval 

systém sankcí vůči vydavatelům.
82

 Tak skončilo krátké období svobody médií během 

pražského jara.  

1.2.2 Postavení novinářů 

Akční výbor byl v Československé tiskové kanceláři (ČTK) ustanoven již  

23. února 1948, tedy ještě před generální stávkou komunistů. Podporu vlády Klementa 

Gottwalda vyjadřovala rezoluce, jejíž nepodepsání pro dotyčné později znamenalo 

důsledky.
83

 Ve Svazu českých novinářů
84

 vznikl akční výbor 25. února 1948 a jeho 

členy byli jak tamní zástupci, tak i zástupci vybraných pražských deníků. Vedl ho 

redaktor Rudého práva Vojtěch Dolejší.
85

 Zákon č. 101/1947 Sb. z. a n., o postavení 

redaktorů a o Svazech novinářů přijatý Národním shromážděním dne 28. května 1947, 

který definoval, kdo je redaktorem, umožňoval odstranění nepohodlných novinářů.
86

 

S vylučováním ze Svazu se začalo již 25. února 1948. Akční výbor také vyzval všechny 

své odbočky k zakládání vlastních akčních výborů a k „očistě“ mezi novináři. Naopak ti 

redaktoři, kteří sympatizovali s politikou komunistické strany, se dostali do vedoucích 

pozic v redakcích.
87

 Komise akčního výboru Svazu českých novinářů zpracovala 

„Ideové směrnice českého novináře“, které nastolovaly povinnosti novinářů, k nimž 

patřil boj za mír, přiblížení života v zemích s lidovou demokracií čtenářům tisku či 
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zvyšování vlastní ideologické úrovně.
88

 První celostátní sjezd československých 

novinářů za účasti předsedy vlády Antonína Zápotockého a 979 delegátů se uskutečnil 

v Praze dne 24. října 1948 a jeho výsledkem bylo přesvědčení o médiích jako o nástroji 

komunistické propagandy. Předsedou Svazu byl jmenován šéfredaktor Zemědělských 

novin Antonín Nedvěd.
89

 Postavení Svazu definoval zákon č. 184/1950 Sb. z  

20. prosince 1950, jež všem novinářům z povolání ukládal povinné členství ve Svazu.
90

 

„Právo rozhodovat o tom, kdo smí nebo nesmí vykonávat novinářské povolání, stavělo 

Svaz do pozice velmi významného kontrolního orgánu v oblasti médií.“
91

 

„Vítězný únor“ přinesl zásadní změnu pohledu na novinářské povolání. Novinář 

měl vysvětlovat v duchu politické interpretace význam událostí, a tím se stírala hranice 

mezi zpravodajstvím a publicistikou. Veškeré úspěchy měly být vykládány jako zásluha 

nového režimu. Díky tomu, že komunisté zastřešovali všechny zaměstnance, mohli 

všechny novináře hlídat a udržovat poslušné vůči režimu. Vedle personální kontroly 

komunisté těžili z ekonomické nesoběstačnosti médií, neboť náklady na vydávání 

periodik a provoz redakcí hradil státní rozpočet. Nejvýše postaveným novinářem byl 

šéfredaktor ústředního tiskové orgánu KSČ Rudého práva, jenž nechyběl na jednáních 

předsednictva ÚV KSČ.
92

   

V roce 1968 hrál Svaz novinářů důležitou roli při tlaku na KSČ. Mediální 

politika se uvolňovala a snahy Alexandra Dubčeka vedoucí k nápravě postavení médií 

ve společnosti zaostávaly. Nová pražská organizace Svazu založená 1. dubna 1968 

výslovně prosazovala dodržování principu nestrannosti. V médiích se začaly objevoval 

atraktivní zprávy, vracelo se investigativní psaní a zájem publika o obsahy v médiích 

rostl.
93

 V Praze se ve dnech 21. až 23. června 1968 konal mimořádný sjezd Svazu 

československých novinářů. Zúčastnil se ho i Alexander Dubček a delegáti podpořili 

jeho politiku, ovšem s požadavkem zajištění svobody projevu a odstranění cenzury. 

Vedle toho byla schválena federalizovaná organizace Ústředí novinářů ČSSR složená ze 
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Svazu českých novinářů a Svazu slovenských novinářů.
94

 Jak jsem již zmínila výše, 

následovalo přijetí zákonů ke zrušení cenzury a zrušení statutu Ústřední publikační 

správy. Po intervenci vojsk zemí Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byla ovšem cenzura 

znovu uzákoněna a vznikl Úřad pro tisk a informace.  

1.3 Od normalizace k sametové revoluci 

Listopadové plénum ÚV KSČ roku 1968 ukázalo, že strana pod tlakem Moskvy 

vzdala obhajobu politiky pražského jara, což se neobešlo bez stávky představitelů 

tvůrčích svazů v Praze ve dnech 22. a 26. listopadu. V důsledku nastupující normalizace 

bylo zastaveno vydávání vlivných, svobodných časopisů jako Reportér, Politika či 

Kultúrny život.
95

 V lednu 1969 byla vyhlášena federalizace státu, která se projevila také 

změnou složení úřadu pro kontrolu médií. Úřad pro tisk a informace byl nahrazen 

Českým úřadem pro tisk a informace (ČÚTI) a na Slovensku vznikl Slovenský úrad pre 

tlač a informácie (SÚTI).
96

 Proti nastupujícím poměrům se v lednu 1969 upálil student 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
97

  

V dubnu 1969 na postu prvního tajemníka KSČ Alexandra Dubčeka vystřídal 

Gustav Husák, a s ním naplno odstartovala konsolidace poměrů, takzvaná normalizace, 

která s sebou přinesla likvidaci „zárodků občanské společnosti“, jež se začaly v roce 

1968 tvořit. Tehdejší vývoj stvrdil známý dokument interpretující události roku 1968 

nazvaný „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti“. V roce 1975 se novým 

prezidentem republiky stal Gustav Husák, čímž se vrátilo personální spojení nejvyšší 

ústavní i stranické funkce.
98

 

První polovina sedmdesátých let byla ve znamení rostoucí životní úrovně. Mladé 

rodiny s dětmi dostávaly sociální podporu, situace v zásobování se zlepšila a 

v porovnání se zeměmi sovětského bylo Československo v dobré kondici. Nicméně 
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v porovnání se Západem byla republika o desetiletí pozadu. Velkým problémem byla 

otázka nedostatku bytů a stále rostoucí šedá ekonomika.
99

  

Vztah státu ke kultuře a vědě se podobal poměrům v prvním dvacetiletí režimu. 

Nyní se opět vyvíjely snahy ke kontrole umělecké a vědecké produkce. „Neposlušní“ 

tvůrci byli perzekuováni, „závadné“ knihy, filmy a podobně byly zakazovány. Pro celé 

období je charakteristická existence dvou paralelních prostorů. Jedním z nich byla 

oficiální kulturní sféra spjatá s režimem či se pohybující ve vymezených hranicích, 

druhou sféru tvořily nejrůznější neoficiální aktivity. Znovu se také vrátily pokusy o 

omezení vlivu církví.  

Nicméně zhruba v polovině sedmdesátých let se znovu začaly objevovat 

problémy a nebezpečí ohrožující Husákův režim. „Normalizační společnost byla pasivní 

a depolitizována, ale ne loajální, a to vytvářelo jistý budoucí potenciál pro opozici.“
100

 

Do popředí se dostala komunita mladých lidí, tzv. underground, spojovaný hlavně 

s rockovou skupinou The Plastic People of the Universe, jejímž vedoucím byl 

humpolecký rodák, teoretik umění a básník, Ivan Martin Jirous, přezdívaný Magor.
101

 

V roce 1977 bylo zveřejněno prohlášení Charty 77, jež tehdejší situaci kritizovalo a 

požadovalo dodržování lidských práv, k němuž se představitelé ČSSR zavázali 

podpisem závěrečného protokolu Helsinské konference z roku 1975. Chartu 

bezprostředně podepsalo 242 lidí, kteří za to byli režimem pronásledováni.
102

 

Stále se zhoršující ekonomická situace státu a zavedení politiky „perestrojky“ po 

nástupu Michaila Gorbačova na post generálního tajemníka ÚV KSSS v roce 1985 

způsobily, že vedení KSČ začalo o problémech v této oblasti více mluvit. V prosinci 

1987 se novým tajemníkem ÚV KSČ stal Miloš Jakeš. V polovině osmdesátých let se 

v Československu sledovala také mezinárodní situace, především rostoucí vliv opozice 

v Polsku a měnící se situace v samotném Sovětském svazu, kde Gorbačovy reformy 

měly úspěch. Předseda federální vlády Lubomír Štrougal se s odvoláním na sovětský 

vzor pokoušel o reformy, ale nakonec musel skončit jako premiér i v předsednictvu 

KSČ. Na postu předsedy vlády jej v roce 1988 vystřídal Ladislav Adamec.
103

 V létě 

                                                
99 Tamtéž, s. 446. 
100 Tamtéž, s. 448.  
101 Tamtéž, s. 448—449. 
102 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 324. ISNB 978-80-247-3028-8. 
103 PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich et. al. Dějiny českých zemí. Praha: Nakladatelství Karolinum, 

2008. s. 451. ISBN 978-80-246-1544-8. 



   

 

24 

  

1989 vznikla petice Několik vět s požadavky na změny a dialog mezi opozicí a KSČ a 

do podzimu téhož roku ji podepsalo zhruba 50 tisíc lidí.
104

  

Krize vyvrcholila 17. listopadu 1989, kdy studenti pražských vysokých škol 

připravili setkání na vzpomínku zásahu nacistů proti studentům v roce 1939, 

manifestace se však změnila v protirežimní demonstraci, která byla ukončena brutálním 

zásahem jednotek Sboru národní bezpečnosti proti studentům. To bylo poslední kapkou 

a následné kroky vedoucí k revoluci na sebe nenechaly dlouho čekat. Dne 19. listopadu 

1989 vzniklo v pražském Činoherním klubu Občanské fórum „jako politické hnutí 

zahrnující nejen disidentské skupiny, ale všechny nespokojené a pobouřené občany, 

mezi nimiž se ocitli dokonce i někteří komunisté a členové stran Národní fronty“
105

. 

Dne 10. prosince 1989 rezignoval Gustav Husák. Novou hlavou státu byl 29. prosince 

1989 zvolen Václav Havel.
106

 

1.3.1 Tištěná média v době normalizace 

Jak jsem zmínila výše, v souvislosti s vyhlášením federalizace republiky k  

1. lednu 1969 vznikly v Česku i na Slovensku nové instituce zabývající se kontrolou 

médií – Český úřad pro tisk a informace a Slovenský úrad pre tlač a informácie. 

V březnu téhož roku byl schválen Statut odpovědných redaktorů, zmocněnců Úřadu pro 

tisk a informace. Nové konzultační středisko při úřadu pro kontrolu hromadných 

sdělovacích prostředků mělo za úkol zajišťovat, aby média nezveřejňovala informace 

v rozporu s důležitými zájmy vnitřní i zahraniční politiky KSČ.
107

  

V letech 1968 až 1971 bylo zrušeno celkem 156 úředně registrovaných periodik. 

Počty deníků v zásadě zůstaly, výrazně však klesl počet vydávaných týdeníků (z 203 na 

186) a měsíčníků (z 398 na 282).
108

 Změny byly realizovány nejen zákazem vydávání 

některých titulů, ale také individuálními zásahy proti jednotlivým novinářům. Ze Svazu 

českých novinářů bylo v roce 1969 vyloučeno kolem osmi set členů převážně s tím, že 

se v období pražského jara přikláněly k názorům „pravicových oportunistů“, přičemž 

pražská organizace Svazu byla zcela zrušena dne 8. září 1969.
109

 Média čekala 

                                                
104 Tamtéž, s. 452.  
105 Tamtéž, s. 453 a 457.  
106 Tamtéž, s. 458—459.  
107 KÖPPLOVÁ, Barbara et al. Dějiny českých médií v datech: Rozhlas, televize, mediální právo. Praha: 

Karolinum, 2003. s. 410. ISBN 80-246-0632-1. 
108 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 215. ISBN 978-80-7367-698-8. 
109 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 330. ISNB 978-80-247-3028-8. 
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personální prověrka, která vedla ke změnám ve vedení téměř všech novinových, 

rozhlasových i televizních redakcí. K 19. dubnu 1969 byl například odvolán umírněný 

šéfredaktor ústředního deníku Rudé právo Jiří Sekera.
110

 Výsledkem „očisty“ a dosazení 

režimu loajálních novinářů byl odchod mnoha zkušených redaktorů.
111

 V dubnu 1988 

byly Český úřad pro tisk a informace a Slovenský úrad pre tlač a informácie zrušeny 

jako reakce na sovětský princip „glasnosti“, tedy větší otevřenost a pluralitu názorů ve 

veřejné komunikaci. Jejich pravomoci přešly na odbory tisku a informací republikových 

ministerstev kultury.
112

 

Předběžná cenzura znovu zavedena, až na výjimky, nebyla. Využívala se forma 

následné cenzury, která novináře nutila k autocenzuře a vytváření takových obsahů, jež 

nebudou v rozporu s představami režimu. Na začátku osmdesátých let vznikl zákonem 

č. 180/1980 Sb. jako střešní cenzurní orgán Federální úřad pro tisk a informace (FÚTI), 

který byl odpovědný přímo federální vládě a který byl řízen oddělením masových 

sdělovacích prostředků ÚV KSČ. FÚTI registroval ústřední periodický tisk, stanovoval 

příděly papíru, evidoval změny u jednotlivých periodik, rozhodoval o dovozu 

zahraničního tisku či o rozšiřování zpravodajství zahraničních agentur. II. odbor 

hodnocení a analýz tohoto úřadu analyzoval mediální obsahy ústředních deníků, 

časopisů a programových bloků Československého rozhlasu, přičemž každý týden na 

pravidelných schůzkách na ÚV KSČ jeho zástupci sdělovali představitelům Národní 

fronty i některým šéfredaktorům požadavky na obsahové zaměření médií. Předávání 

informací o těchto požadavcích i o již uskutečněných analýzách probíhalo na několika 

úrovních a obdobně krajské a okresní výbory KSČ řídily i krajský a okresní tisk.
113

  

Co se týče otázky novinářské organizace, na VI. sjezdu československých 

novinářů ve dnech 17. a 18. května 1972 byl předsedou zvolen Zdeněk Hoření, zástupce 

šéfredaktora Rudého práva. Zároveň bylo rozhodnuto, že se Ústředí novinářů ČSSR 

změní na Československý svaz novinářů (jako součást Národní fronty), jehož územními 

organizacemi budou Český svaz novinářů a Slovenský zväz novinárov. Dále se 

vedoucími pracovníky vybraných médií stali členové KSČ a znovu byla zdůrazněna 

                                                
110 KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. s. 213. ISBN 978-80-7367-698-8. 
111 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 331. ISNB 978-80-247-3028-8. 
112 Tamtéž, s. 338.  
113 Více viz tamtéž, s. 337—338.; KÖPPLOVÁ, Barbara et al. Dějiny českých médií v datech: Rozhlas, 

televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. s. 414—415. ISBN 80-246-0632-1. 
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nutnost úzké spolupráce mezi KSČ a novináři. Tímto sjezdem byla završena 

konsolidace novinářského stavu.
114

 

Cenzura byla zrušena novelou tiskového zákona č. 86/1990 z 28. března 1990, 

což byl první projev demokratizace legislativy sdělovacích prostředků po sametové 

revoluci. Dne 7. května 1990 byl pak zákonem č. 116/1990 Sb. zrušen Federální úřad 

pro tisk a informace (s platností od 31. července 1990). Povinnosti a právě z oblasti 

pracovně-právních vztahů převzal Úřad předsednictva vlády České a Slovenské 

Federativní republiky.
115

 

  

                                                
114 BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 

současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 334. ISNB 978-80-247-3028-8. 
115 KÖPPLOVÁ, Barbara et al. Dějiny českých médií v datech: Rozhlas, televize, mediální právo. Praha: 

Karolinum, 2003. s. 418. ISBN 80-246-0632-1. 
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2. Pelhřimovsko od 40. do konce 80. let 20. století 

Nové správní uspořádání, které v Československu začalo platit na počátku roku 

1949, oddělilo od okresu Pelhřimov soudní okres Pacov, jež se stal samostatným 

správním okresem. Celé Pelhřimovsko pak spadalo do nově vytvořeného Jihlavského 

kraje. „Podle vládního nařízení č. 14/1950 byla součástí reformy i reorganizace 

místního národního výboru, který se stal výkonným orgánem státní správy a v jehož 

vnitřní struktuře se nyní uplatnil systém referátů a komisí jako jejich poradních 

orgánů.“
116

 Nový systém definitivně potlačil prvky tradiční samosprávy, po osmdesáti 

letech obnovené kraje se staly středními články struktury národních výborů.  

Bývalý okres Pelhřimov dostal současnou podobu v roce 1960, kdy začalo platit 

nové územní uspořádání republiky. Už nepatřil k Jihlavskému kraji, jak tomu bylo od 

roku 1949, ale spolu s dalšími sedmi okresy tvořil kraj Jihočeský. Vedle toho zanikly 

tehdejší okresy Humpolec, Pacov a Kamenice nad Lipou, které byly zařazeny k nově 

vymezenému okresu Pelhřimov. Ten nyní zahrnoval 223 obcí a 91 osad.
117

  

Vznik nového okresu spojený se zánikem tří dosavadních okresů nebyl 

bezproblémový. Zatímco většina obcí Pelhřimovska historicky patřila k jižním Čechám, 

Humpolec byl od druhé poloviny 19. století součástí Čáslavského kraje, tudíž Čech 

východních. Částečné začlenění Humpolecka do kontextu jižních Čech proběhlo už 

v letech 1942 až 1945 v rámci německé okupační správy. Ovšem uspořádání republiky 

z roku 1960 zcela nerespektovalo historické hranice okresů, neboť především na 

Humpolecku a na Kamenicku se značná část obcí stala součástí nejen nových okresů, 

ale v mnohých případech také nových krajů, čímž „u obou bývalých okresních měst 

byla narušena administrativní souvislost přirozených spádových okruhů“
118

. Aby se 

v novém okrese zmírnila rivalita, nejvyšší funkce v okresním národním výboru (ONV) 

zastávali představitelé ze zaniklých okresů.
119

  

                                                
116 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 474. ISBN 978-
80-7422-289-4. 
117

 SLDB 2001 - okres Pelhřimov – 2001. In Český statistický úřad [online]. Praha, 2003 (aktualizováno 

2014) [cit. 2016-07-20]. Dostupné z www: <https://www.czso.cz/csu/czso/13-6119-03--

1__charakteristika_okresu_a_vyvoj_sidelni_struktury>.  
118 BALÍK, Ivo et al.  Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí. Pelhřimov: Okresní úřad Pelhřimov a Okresní 

muzeum Pelhřimov, 2000. s. 7. ISBN 80-238-6474-2. 
119 Předsedou nového ONV se stal bývalý předseda ONV Ledeč nad Sázavou Josef Prchal, jeho prvním 

náměstkem a zároveň předsedou okresní plánovací komice byl dosavadní předseda ONV Humpolec Jan 

Borka, druhým náměstkem byl jmenován Jaroslav Trpák z Pacova a místo vedoucího tajemníka okresního 

výboru získal Jaroslav Širmer z Kamenice nad Lipou. (MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 480. ISBN 978-80-7422-289-4.)  
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Došlo i ke sloučení organizací, které zřizoval ONV. Nové vymezení okresu mělo 

zpočátku dopad také na reorganizaci podniků místního hospodářství – v Humpolci měla 

centrum stavební výroba, v Kamenici nad Lipou dominoval místní průmysl a v Pacově 

byly hlavní restaurace a jídelny. Některé velké národní podniky se staly součástí širšího, 

krajského rámce (šlo například o pivovar, který byl začleněn do Jihočeských pivovarů, 

n. p., České Budějovice).  

Po více než sto letech se výrazně změnily i územní obvody soudních okresů. 

V bývalých okresních městech soudy zanikly a jediný okresní soud zůstal jen 

v Pelhřimově. Od roku 1962 do roku 1969 ovšem fungoval i místní lidový soud při 

městském národním výboru. Zasedal ve třech senátech a řešil méně závažné případy, 

například drobné krádeže, rozkrádání socialistického majetku, sousedské vztahy a 

podobně. Po zániku tohoto soudu začali jeho pracovníci působit v komisi veřejného 

pořádku.  

V roce 1960 na základě nového zákona o národních výborech č. 65/1960 Sb. byl 

místní národní výbor (MNV) přejmenován na městský (MěNV). Jeho předsedou byl 

zvolen dosavadní předseda ONV Václav Haruda. Ve stejném roce se zpravodajskou 

platformou okresního výboru Komunistické strany Československa (OV KSČ) a ONV 

Pelhřimov stal týdeník Nástup, v jehož čele působil až do roku 1969 vedoucí redaktor 

Tomáš Jelínek. Týdeník pod tímto názvem vycházel až do roku 1990 jako okresní 

periodikum na území nově ustanoveného pelhřimovského okresu, jež zahrnoval území 

bývalých okresů Pelhřimov, Humpolec, Pacov a Kamenice nad Lipou. Detailněji se 

Nástupem budu zabývat níže.  

Okresní město na sebe od šedesátých let postupně „nabalovalo“ venkovské části. 

„Při sčítání v roce 1961 existovalo v pelhřimovském okrese 206 obcí, v roce 1970 ještě 

174, avšak o deset let později již jen 59 jako důsledek masové integrace sídel zejména 

koncem sedmdesátých let.“
120

 Extrémem byl Pelhřimov, který k sobě „připoutal“ 

dalších 57 venkovských částí, a zaujímal tak plnou šestinu rozlohy okresu. Po roce 1989 

však došlo k obratu, tedy k hromadnému osamostatňování obcí. „V době sčítání lidu 

1991 tak existovalo již 94 obcí, což ovšem nebyl konečný počet. Dezintegrace v 

                                                
120 SLDB 2001 - okres Pelhřimov – 2001. In Český statistický úřad [online]. Praha, 2003 (aktualizováno 

2014) [cit. 2016-07-20]. Dostupné z www: <https://www.czso.cz/csu/czso/13-6119-03--

1__charakteristika_okresu_a_vyvoj_sidelni_struktury>.  
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minulosti vytvořených, často nesmyslných a pouze administrativních celků pokračovala 

dále a výsledky sčítání lidu 2001 jsou tudíž zpracovány již za 120 obcí.“
121

 

Co se týče vývoje počtu obyvatel, svého historického maxima dosáhlo 

Pelhřimovsko v roce 1910, kdy jej obývalo 99 815 lidí. První světová válka a s ní 

související odvody mužů na frontu, nemoci, hlad a nízká porodnost však odstartovala 

úbytek obyvatel, který pokračuje do současnosti. Jen v roce 1980 počet obyvatel díky 

vládním opatřením ze 70. let mírně stoupl, ale čísla z dalších let opět ukazují pokles.  

 

V tabulce
122

 je uveden počet obyvatel na Pelhřimovsku od roku 1869 do roku 

2015:  

 

Rok Počet obyvatel Rok Počet obyvatel 

1869 99 401 1961 75 969 

1900 98 198 1970 74 829 

1910 99 815 1980 75 815 

1921 99 200 1998 74 051 

1930 91 416 2000 72 961 

1950 78 846 2015 72 061 

 

Pelhřimovsko je tradičně považováno za baštu zemědělství. „V nejstarších 

dobách bylo jediným zdrojem obživy takřka pro veškeré zdejší obyvatelstvo 

zemědělství.“
123

 Ovšem pro 19. a první polovinu 20. století je charakteristický rychlý 

úbytek lidí zaměstnaných právě v zemědělství, a to na úkor průmyslové sféry, sféry 

služeb a vrstvy inteligence.
124

 Pro druhou polovinu 20. století je zase typické narůstání 

vrstvy obyvatel v postproduktivním věku na úkor pracujících a přelévání zaměstnanců 

z výrobní do nevýrobní sféry.
125

  

                                                
121 Tamtéž.  
122 BALÍK, Ivo et al.  Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí. Pelhřimov: Okresní úřad Pelhřimov a Okresní 

muzeum Pelhřimov, 2000. s. 50—51. ISBN 80-238-6474-2.; Časová řada – vybrané ukazatele za okres 

Pelhřimov. In Český statistický úřad [online]. Praha, 2003 (aktualizováno 2014) [cit. 2016-07-20]. 

Dostupné z www: <https://www.czso.cz/documents/11268/26954927/CZ0633.pdf/2d2682ed-b550-42da-

85c9-bed26760bf46?version=1.15>.  
123 BALÍK, Ivo et al.  Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí. Pelhřimov: Okresní úřad Pelhřimov a Okresní 

muzeum Pelhřimov, 2000. s. 52. ISBN 80-238-6474-2. 
124 Do průmyslové sféry přešlo zhruba 20 až 25 procent obyvatel, do služeb 15 procent a do vrstvy 

inteligence až 40 procent. (Tamtéž, s. 52.) 
125 Tamtéž, s. 53.  
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Při studiu periodického tisku vycházejícího na Pelhřimovsku od roku 1948 do 

roku 1989 bylo patrné, že jeho úkolem je především podpořit práce v zemědělství a 

prohlubovat pověst okresu jakožto zemědělské „velmoci“ v republice. I přes to, že 

redakční rada s postupem času věnovala více prostoru i zprávám z průmyslu a jiných 

oblastí, bylo zemědělství pro noviny důležité. Více se této otázce budu věnovat níže.  

V následujících podkapitolách se budu zabývat historií okresu Pelhřimov 

v jednotlivých desetiletích – padesátých, šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých 

letech dvacátého století. Zaměřím se na politickou, společenskou i kulturní situaci 

s ohledem na její reflexi na stránkách okresního periodika. Součástí každé podkapitoly 

bude důležité zaznamenání dění bezprostředně se týkajícího chodu redakce regionálních 

novin, které mohlo vzniknout díky studiu archivních materiálů.  

2.1 Pelhřimov po druhé světové válce do roku 1960: Od 

poválečného strádání po první známky dostatku   

2.1.1 Politická situace 

První zasedání členů do té doby ilegálního revolučního národního výboru (RNV) 

se na pelhřimovské radnici uskutečnilo 10. května 1945. Předsedal jim JUDr. Emil 

Smutek (KSČ). Vedle předsedy měl RNV tři místopředsedy – Josefa Vlasáka (KSČ), 

Ing. Václava Řeháka (KSČ) a Antonína Jachka. Celkem v něm působilo 36 členů, 

z toho byly tři ženy. Jak z uvedených informací vyplývá, komunisté měli 

v předsednictvu RNV převahu. A nejen v předsednictvu, patřilo k nim celkem 

čtyřiadvacet členů výboru.
126

  

Komunistická strana se v Pelhřimově obnovila záhy po válce. Už  

18. května 1945 se komunisté sešli v Národním domě a o dva dny později již uspořádali 

ustanovující schůzi. Pelhřimovská organizace komunistů tehdy čítala kolem šedesáti 

členů. Náborová akce přinesla prudké zvýšení počtu členů a také zrod nových 

základních organizací v dalších obcích a podnicích v okrese. S neúspěchem se 

komunisté setkali v průmyslových závodech, jejichž majitelé vznik jakékoli politické 

organizace nepodporovali.
127

  

                                                
126 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 458 s. ISBN 978-

80-7422-289-4. 
127 Tamtéž, s. 460.  
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Dne 13. května 1945 vznikl v Pelhřimově okresní národní výbor, jehož 

předsedou se stal JUDr. Emil Smutek. Ve funkci předsedy RNV ho nahradil Josef 

Vlasák, který byl zároveň místopředsedou ONV za soudní okres Pelhřimov. Jako druhý 

místopředseda ONV začal pracoval Václav Kobliška.
128

 

V novém místním národním výboru patřilo komunistům 14 míst, 8 míst získali 

lidovci a po 7 křeslech obsadili národní socialisté a sociální demokraté. V MNV 

Pelhřimov předsedal sociální demokrat JUDr. Bernard Vavřín, místopředsedy byli Josef 

Vlasák (KSČ) a za lidovce Antonín Berka. V říjnu téhož roku se postavení komunistů 

v MNV oslabilo, neboť až do nových řádných voleb měla mít každá vládní strana po 

devíti zástupcích. MNV i ONV měli také radu – ta při MNV čítala dvanáct členů, v radě 

ONV sedělo osm členů.
129

  

Výsledky prvních a na dlouhou dobu posledních svobodných voleb do 

Ústavodárného národního shromáždění Československé republiky, které se konaly  

26. května 1946, dopadly na Pelhřimovsku nejlépe pro komunisty. Ti získali 38,72 

procenta hlasů. Voliči si vybírali ze čtyř politických stran zastoupenými v Národní 

frontě, a sice mezi komunisty, sociálními demokraty, národními socialisty a lidovci. 

Komunisté v celostátním průměru uspěli se 40 procenty hlasů.
130

  

Na novém uspořádání národních výborů se podepsaly právě výsledky 

parlamentních voleb, samostatné volby na místní úrovni se tehdy nekonaly. Obnovený 

pelhřimovský místní národní výbor čítal 36 členů, z toho 14 mandátů připadlo 

komunistům, deset míst získali národní socialisté, osm křesel patřilo lidovcům a čtyři 

mandáty dostali sociální demokraté. Novým předsedou MNV byl jmenován Josef 

Hojovec (KSČ). Obnovený pelhřimovský okresní národní výbor (ONV) tvořili s devíti 

mandáty komunisté, s osmi křesly lidovci, pět mandátů získali národní socialisté a 

sociální demokraté obsadili dvě křesla. Na ustanovující schůzi 30. června  1946 byl 

předsedou ONV zvolen Jindřich Šmída (KSČ), který ve funkci působil od rezignace 

Emila Smutka (7. dubna 1946). Jako místopředseda začal pracovat Josef Hložek 

(předseda pelhřimovských lidovců).
131

  

                                                
128 Městský úřad Pelhřimov, kronika města Pelhřimova. In Město Pelhřimov [online], 1945—1961,  

s. 1406—1407 [cit. 2016-09-20]. Dostupné z www: 

<http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/index.html>.  
129 Tamtéž.  
130 Volby a jejich výsledky. In Hlas Vysočiny. 1946, r. I, č. 22. s. 1. (Moravský zemský archiv v Brně – 

Státní okresní archiv Pelhřimov (dále jen „MZAvB – SOAP“), fond Sbírka regionálního periodického 

tisku, č. kartonu 215.) 
131 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 464. ISBN 978-

80-7422-289-4. 
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A právě hlavně mezi pelhřimovskými komunisty a lidovci vzájemné vztahy 

nejhlasitěji skřípaly. Velkou nevoli vyvolala především dožínková slavnost, kterou 

lidovci zorganizovali 31. srpna 1947. „Transparenty projíždějících alegorických vozů 

hlásaly: ‚Rudé hvězdy už nám blednou, vyhráli to jenom jednou‘, ‚Rudá hvězda již 

zapadá‘, ‚Viděli jste v neděli, jak rudí shořeli?‘ Hněv byl o to větší, že slavnost byla 

hojně navštívená, zatímco na podobné slavnosti organizované komunistickou stranou o 

týden dříve byla účast slabá“.
132

 Ostatně obě dožínkové slavnosti dostaly svůj prostor i 

v městské kronice. Z dobových zápisů jasně vyplývá, která ze slavností si získala větší 

ohlas obyvatel. „Dne 24. srpna dopoledne pořádala KSČ na náměstí dožínkovou 

slavnost. Zahájil ji předseda ONV J. Šmída. Účast byla malá, pokazil ji ranní déšť.“
133

 

O týden později to ale vypadalo jinak. „Dožínkovou slavnost pořádala také čs. strana 

lidová. Dopoledne 31. srpna přišel na náměstí velmi početní průvod, v němž bylo také 

mnoho jezdců na koních a mnoho vozů z venkova, takže náměstí bylo zcela 

zaplněno.
134

 Hlavní rozpor ale způsobila již zmíněná Selská jízda s šestnácti jezdci 

v uniformách jedoucích na koních v modrých kabátcích s čepicemi. „Selská jízda byla 

před válkou přidruženou organizací republikánské (agrární) strany, tedy strany, jejíž 

činnost nebyla podle koncepce Národní fronty povolena.“
135

 Akci tak kvůli podezření 

z veřejného pohoršení a údajného pokusu o vyvolání nepokojů měl dle prvotního 

nařízení prošetřit Sbor národní bezpečnosti. O celou událost se zajímal i Zemský 

národní výbor v Praze.
136

  

                                                
132 Tamtéž, s. 466. 
133 Městský úřad Pelhřimov, kronika města Pelhřimova. In Město Pelhřimov [online], 1945—1961,  

s. 1516 [cit. 2016-09-20]. Dostupné z www: 

<http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/index.html>.  
134 Tamtéž.   
135 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 466. ISBN 978-

80-7422-289-4. 
136 Ve Státním okresním archivu Pelhřimov je zachována korespondence s označením „důvěrné“ mezi 

Zemským národním výborem (ZNV) v Praze a ONV v Pelhřimově. V dopise z 13. října 1947 ZNV 

požaduje vysvětlení, proč na velitelství Sboru národní bezpečnosti v Pelhřimově  dne 3. září 1947 došlo 

rozhodnutí o zrušení stíhání celkem 16 účastníků Selské jízdy, kteří byli oblečeni do krojů. Dle vysvětlení 

ONV Pelhřimov to bylo proto, že rada ONV vydala usnesení o zrušení tohoto stíhání. Na jednání 
vystoupil 1. místopředseda ONV Josef Hložek, jenž o celé události chtěl hovořit. I přes námitky předsedy 

ONV Jindřicha Šmídy, že se jedná „o vyšší pokyn daný orgánům SNB“ dostal Josef Hložek slovo. Žádal 

usnesení, „že účast 16 osob s modrými kabátci a čepicemi (...) na dožínkách na náměstí v Pelhřimově dne 

31. srpna 1947 mezi 130 jezdci bez těchto kabátců nevzbudila veřejné pohoršení a nebyla důvodem 

k nepokojům a že rada ONV přikazuje, aby tyto případy nebyly SNB vyšetřovány“. Jindřich Šmída se 

proti tomuto návrhu ohradil s argumentem, že Sboru národní bezpečnosti má příkazy vydávat 

bezpečnostní referent, nikoliv rada ONV. On sám považoval vystoupení 16 jezdců s vlajkou s nápisem 

„Selská jízda Humpolec“ nikoliv za náhodné použití krojů, ale za provokaci agrárníků ze sousedního 

okresu. Ovšem neuspěl, neboť přítomný Karel Kocura namítl, že bezpečností referent je vázán usnesením 

rady. Josefa Hložka nakonec podpořilo pět hlasů proti třem. ZNV na toto vysvětlení reagoval dopisem 

s informacemi o speciálním zasedání své komise vnitra dne 13. listopadu 1947. Ta rozhodla o zrušení 
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Vítězný únor v Pelhřimově 

Komunisté během „Vítězného února“ dlouho neotáleli ani v Pelhřimově. 

Dvaadvacátého února, kdy se v Praze sešel sjezd závodních rad a odborových skupin, se 

v okresním městě konala konference strany. Její výbor se okamžitě chopil iniciativy. 

Aby si Pelhřimovští vyslechli rozhlasový projev vysílaný z hlavního města, svolaly 

místní odborové organizace stávku na 24. února 1948. Vyzývaly k formování akčních 

výborů na pracovištích a v některých továrnách se začali objevovat předchůdci 

Lidových milic. Ve stejný den odpoledne se na základě výzvy komunistů ustavily 

okresní a místní akční výbor Národní fronty.  

Události v Praze dne 22. února měly odezvu v Pelhřimově již v úterý 24. února. 

Místní odbor ROH vyhlásil hodinovou stávku v poledních hodinách ve všech podnicích, 

školách i úřadech za tím účelem, aby osazenstvo vyslechlo rozhlasový projev vysílaný 

v té době z Prahy.
137

  

 

V závodech se hned formovaly závodní milice, okresní sekretariát KSČ byl 

v pohotovosti, z něho bylo zřízeno i hlídkování po městě. Ještě týž den – 24. února – 

uspořádal ROH manifestační schůzi svého členstva a občanstva v Národním domě; na 

ní byl ustaven místní a okresní akční výbor. (...) Tyto akční výbory mají být oporou 

všem, kdo poctivě pracují na budovatelském díle Gottwaldově.
138

 

 

Následující den se předsedou výboru stal předseda ONV Jindřich Šmída, 

předsedou místního akčního výboru byl zvolen Karel Hrabě a jeho místopředsedou byl 

Beno Puteany. Předsedou MNV Pelhřimov byl tehdy Josef Hojovec. Pelhřimov během 

dalších dnů následovaly další obce, školy a podniky v regionu.  

Komunisté si začali upevňovat svou pozici. V krátké zprávě v Hlasu Vysočiny 

z 26. února 1948 jsou vypsány konkrétní personální změny jak v okresním akčním 

                                                                                                                                          
usnesení rady pelhřimovského ONV s tím, že je v rozporu s platnými předpisy. Spolek pořádající Selskou 

jízdu byl prý totiž vymazán ze spolkového katastru a nezažádal o znovu zapsání, proto nemohl vyvíjet 

žádnou činnost, i když na Selskou jízdu v Pelhřimově existovalo oficiální povolení. V něm ovšem nebyla 

zmínka o diskutovaných krojích, jak v dopise ze ZNV v Praze také stálo. SNB nakonec obvinila předsedu 

pelhřimovských lidovců z přestupku proti organizačnímu řádu s tím, že nezajistil, aby účastníci 

dožínkových slavností neoblékali uniformy bývalé Selské jízdy. (MZAvB – SOAP, fond ONV Pelhřimov 

– prezidiální spisy, inv. č. 212, sign. prez. – Selská jízda 5/105, č. kartonu 12, č. knihy prez. spis 

1171/47.)  
137 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 468. ISBN 978-

80-7422-289-4. 
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výboru, tak v místním akčním výboru. Členství a všech funkcí v ONV byl zbaven 

například i již výše zmíněný lidovec Josef Hložek či úředník Karel Kocura. Z místního 

akčního výboru v Pelhřimově museli odejít zástupci národní socialistické strany a 

příslušníci strany lidové.
139

 Jindřich Šmída, tehdejší předseda okresního akčního výboru 

a zároveň předseda ONV, musel pro neslučitelnost funkcí opustit první jmenovanou 

funkci, ve které ho v dubnu 1948 nahradil Karel Hrabě. Marie Moravcová byla 

dosazena do křesla místního akčního výboru. Hlas Vysočiny dostal ihned 26. února 1948 

nový podtitul. Již to nebyl List koordinačního výboru stran Národní fronty 

v Pelhřimově, ale stal se z něj Týdeník Národní fronty. Články na titulní straně, které 

byly věnovány oslavě aktuálního dění, nesly titulky jako „Osudové rozcestí“ (sloupek 

Karla Hraběte), „Resoluce míst. akčního výboru Národní fronty k občanstvu okresu 

pelhřimovského“ či „Pracující lid nastupuje“. Zhruba uprostřed strany je prohlášení 

„Pelhřimovsko zdraví novou vládu Klementa Gottwalda a ústřední akční výbor Národní 

fronty“
140

.  

 

Okres po převratu 

MNV v Pelhřimově v novém složení zasedal 24. března 1948, a to se čtrnácti 

novými členy a s předsedou Josefem Hojovcem. Ze 36 členů jich 20 patřilo ke 

komunistům, 10 k sociálním demokratům a po dvou k lidovcům, Ústřední radě odborů 

(ÚRO) a Jednotnému svazu českých zemědělců (JSČZ). V radě zasedalo pět komunistů, 

čtyři sociální demokraté a po jednom zástupci lidovců, ÚRO a JSČZ.
141

  

Po nové ústavě z 9. května 1948 následovaly volby do Národního shromáždění. 

Voliči tehdy dostali pouze jednu kandidátku, takzvanou společnou kandidátku Národní 

fronty, v níž dominovali komunisté. Nesouhlas s jednotnou kandidátkou mohli lidé 

projevit s vhozením prázdného, tedy bílého, lístku. V městské kronice jsou 

zaznamenána některá hesla, která stála na plakátech vylepených na různých místech 

náměstí: „Pro šťastnou budoucnost našich dětí jednotná kandidátka! Čtyři miliony 

                                                                                                                                          
138 Městský úřad Pelhřimov, kronika města Pelhřimova. In Město Pelhřimov [online], 1945—1961,  

s. 1546—1547 [cit. 2016-09-20]. Dostupné z www: 

<http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/index.html>.  
139 Z okresního akčního výboru Národní fronty v Pelhřimově; Z místního akčního výboru Národní fronty 

v Pelhřimově. In Hlas Vysočiny. 1948, r. III., č. 9. s. 3. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku, č. kartonu 215.)  
140 Tamtéž, s. 1.  
141 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 468—469. ISBN 

978-80-7422-289-4.; Městský úřad Pelhřimov, kronika města Pelhřimova. In Město Pelhřimov [online], 

1945—1961, s. 1549 [cit. 2016-09-20]. Dostupné z www: 

<http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/index.html>.  
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družstevníků hlasují pro republiku.  Jednotný národ pro jednotnou kandidátku. Bílý 

lístek – odhláška z národa. Pravda zvítězila v únoru, pravda zvítězí v květnu. Jednota dá 

národu sílu, štěstí, svobodu.“
142

 I v Hlasu Vysočiny se objevila motta k volbám, 

například „Vítězství jednotné kandidátky – vítězství národa a republiky. Bílý lístek – 

černé úmysly“
143

. V Pelhřimově se volby uskutečnily 30. května a většina voličů, přesně 

83,6 procent, vhodila do urny právě společnou kandidátu. „Podíl bílých lístků ve 

zdejším regionu byl ale přece jen o poznání vyšší, než kolik činil průměr v rámci celé 

republiky (10,7 procent).“
144

  

Předseda ONV Jindřich Šmída byl v těchto volbách zvolen poslancem 

Národního shromáždění, jeho nástupcem v čele ONV se tak stal Karel Hrabě. Dne  

13. června 1948 se v Pelhřimově sloučily komunistická a sociálně demokratická strana. 

Sociální demokraté, kteří se sloučením nesouhlasili, byli nuceni stranu opustit. V té 

době komunistická strany zažívala hromadný příliv členů – byli jimi dělníci, drobní 

rolníci, ale i učitelé, úředníci, živnostníci i větší zemědělci.
145

 V Hlasu Vysočiny o 

slučování komunistické strany a sociální demokracie pojednává článek „Z okresního 

vedení KSČ“. V podstatě se jedná o popis pokynů, jak ke slučování bude v okrese 

docházet. Součástí je i pozvánka na konferenci v sále „Záložny“, jíž se 12. června 1948 

zúčastní členové obou okresních výkonných výborů, předsedové základních organizací 

a členové místních výkonných výborů. Hostům se dostalo objasnění „dějinného 

významu sloučení“ a také technických pokynů k jeho realizaci.  

 

Pracující lid se sjednotil. Dochází k odčinění tragického nepochopení vývoje. 

Strana komunistická a čs. soc. demokratická se slučují. Také na Pelhřimovsku byl 

ustaven okresní slučovací výbor. (...) Na dosavadních schůzích slučovacích výborů bylo 

dosaženo dohody o funkcionářích sociální demokracie, kterým budou dány funkce 

v KSČ po sloučení. Schváleny byly také místní slučovací výbory. (...) Až do konečného 

                                                
142 Městský úřad Pelhřimov, kronika města Pelhřimova. In Město Pelhřimov [online], 1945—1961,  

s. 1550—1551 [cit. 2016-09-20]. Dostupné z www: 

<http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/index.html>.  
143 Hlas Vysočiny. 1948, r. III., č. 20. s.1. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku, 

č. kartonu 215.) 
144 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 470. ISBN 978-

80-7422-289-4.; Volby a jejich výsledky. In Hlas Vysočiny: Týdeník Národní fronty. 1948, r. III., č. 23. 

s.1. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku, č. kartonu 215.) 
145 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 470. ISBN 978-

80-7422-289-4. 
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sloučení pracují obě organizace samostatně. (...) Členové soc. dem. odešlou dodané 

členské listy (modrý tisk) okresnímu slučovacímu výboru do 13. června.
146

  

 

Jedním z prvních pokusů o útěk do zahraničí po „Vítězném únoru“ se 

v Pelhřimově v létě 1948 stal pokus několika studentů septimy a oktávy tamního 

gymnázia. Jednalo se o skupinu, která rovněž rozšiřovala protikomunistické letáky. 

K samotnému útěku do Německa se nakonec odvážili jen tři – Oldřich Špilar, Josef 

Svoboda a Stanislav Maršík. Další dva studenti se vrátili domů, přičemž jeden z nich – 

Stanislav Vilímek – pak pomáhal dalším, kteří chtěli utéct za hranice, ale v roce 1950 

byl zatčen. Zemřel ve věznici na Borech. Studenti byli po odchodu ze své domoviny 

vyloučeni z gymnázia a označováni za vlastizrádce. V zahraničí se jim však podařilo 

vystudovat a najít profesní uplatnění. K trestu smrti popravou byli odsouzeni dva 

důstojníci, kteří sloužili v posádce umístěné v Pelhřimově. Vratislav Janda byl v době 

německé okupace vězněn a domů se vrátil s americkými vojáky, Květoslav Prokeš 

sloužil na Západě. Oba se měli 16. května 1949 zapojit do nepovedeného pokusu o 

obsazení budovy generálního štábu, za což byli v rámci „Akce Anton“ zatčeni  a  

5. listopadu 1949 spolu s dalšími popraveni. Jednalo se o jeden z prvních pokusů o 

ozbrojený útok proti komunistickému režimu. V Pelhřimově byli ještě zatčeni sokolové 

Eduard Plechatý a Jindřich Pejša, a to za styk s nepřítelem. Ti se nakonec po pěti 

měsících dostali na svobodu. V září 1950 byli brněnským státním soudem odsouzeni 

k mnohaletým trestům za mřížemi členové protistátní skupiny, která se měla dopustit 

velezrady.
147

  

Ani k jednomu z uvedených případů se regionální týdeník Hlas Vysočiny 

nevyjadřuje.  Případy vážnější trestné činnosti obecně regionální tisk na Pelhřimovsku 

v tomto období nezmiňuje, zatímco o prohřešcích týkajících se oblasti zemědělství 

informuje hojně. V prezidiálních spisech ONV Pelhřimov z let 1945 až 1948 je ovšem 

oběžník s označením „důvěrné“ ze Zemského národního výboru v Praze, který 

nakazuje, aby zprávám o útěcích obyvatel do zahraničí byla věnována zvýšená 

pozornost, a to na základě výnosu ministerstva vnitra ze dne 21. března 1948.
148

 Dle 

                                                
146 Z okresního vedení KSČ. In Hlas Vysočiny. 1948, r. III., č. 24. s. 2. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku, č. kartonu 215.) 
147 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 470—471. ISBN 

978-80-422-289-4. 
148 „Na základě výnosu ministerstva vnitra ze dne 21. března 1948 č. j. 3990/65-21/3-48-III/1 proto 

žádám, aby při přehlídce tisku byla zprávám tohoto druhu věnována pozornost a učiněna opatření, aby 

nebyly zveřejňovány články, které se zmiňují o osobách prchajících za hranice, o jejich počtu a o tom, 
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oběžníku je totiž problém v tom, že „články tyto sice po zásluze odsuzují tento druh lidí, 

avšak současně uvádějí určité skutečnosti, které mohou přispívati k informaci jak těch, 

kteří mají v úmyslu uprchnouti, tak jejich pomocníkům“
149

. Takové texty mohly být 

v periodickém tisku zveřejňovány jen s povolením ministerstva vnitra. Oběžník přijal 

Bezpečnostní referát ONV Pelhřimov, podepsal jej i Karel Hrabě, v tomto případě 

z titulu funkce okresního školského inspektora, a přípis obyčejnou tužkou naznačuje, že 

ho již dříve vzala na vědomí i redakce listu. A ta nařízení evidentně neporušila.  

Rok 1954 byl ve znamení voleb do Národního shromáždění a prvních voleb do 

národních výborů všech stupňů po téměř deseti letech jejich existence. Tentokrát voliči 

nedostali ani takzvané bílé lístky. V Pelhřimově dorazilo k volbám do národních výborů 

osmadevadesát procent voličů. Předsedkyní MNV se opět stala Marie Moravcová, 

předsedou ONV byl jmenován Václav Haruda.
150

 Marii Moravcovou v roce 1959 

vystřídal Karel Neureiter. V roce 1960 byl místní národní výbor podle nového zákona č. 

65/1960 Sb. přejmenován na městský. Plénum si za předsedu zvolilo dosavadního 

předsedu ONV Václava Harudu. 

2.1.2 Ekonomická a hospodářská situace 

V roce 1947 se okres potýkal s katastrofální neúrodou kvůli teplému a suchému 

počasí. Byla ustanovena speciální vyživovací komise v čele s Josefem Hrobským. 

Dalším velkým problémem byl nedostatek bytů, jež souvisel s nedostatkem stavebního 

materiálu. Tento problém se táhl další desetiletí. Regionální tisk střídavě vydával zprávy 

o úspěších okresního stavitelství (například o budování nových panelových domů, 

přidělování nových bytů dalším a dalším zájemcům apod.), ale zároveň se v něm 

objevovaly texty přiznávající problém s nedostatkem bytů. K tomuto tématu se ještě 

vrátím níže.  

 

Průmysl, obchody a živnosti 

Důsledkem socializace, která přišla s nástupem komunistů k moci, byl 

v Pelhřimově také přesun značného majetku do rukou státu. „Již na počátku března 

1948 rozhodl ONV na návrh okresního akčního výboru, jeho předsedy Jindřicha Šmídy 

                                                                                                                                          
kde a jakým způsobem jsou tyto útěky příp. jejich pokusy uskutečňovány a o tom, jaká opatření byla 

zařízena.“ (MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Prezidiální spisy z let 1945—1948, sign. 5/39,  

č. kartonu 12.)  
149 Tamtéž.  
150 „V novém MNV je 15 dělníků.“ (Tamtéž, s. 1954.) 
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a zemědělského referenta, o zavedení národních správ do největších pelhřimovských 

podniků (...).“
151

 Těmi byly Akciové kartáčovny, kartáčovny Ladislava Duba, pletárny 

Jolly, pletárny firmy A. Hostomský a syn, mlékárny Pejcl, strojírny Jana Matějky a 

Hospodářského družstva. Později národní správci nastoupili do škrobárny a 

velkoobchodů s potravinami, družstevních podniků, jako byl lihovar, mlýn a sušárna 

brambor, a dále do měšťanského pivovaru, Špronglovy tiskárny či pily Karla Veselého 

až nakonec došlo i na menší podniky. Znárodněné firmy se staly součástí struktury 

socialistického průmyslu (např. Matějkova strojírna se stala součástí podniku Agrostroj 

Prostějov apod.). V červnu 1948 byly sloučeny i čtyři pelhřimovské peněžní ústavy. 

Stala se z nich jedna Okresní spořitelna a záložna, jež zahrnovala také dalších 

dvaadvacet kampeliček sídlících v okolí.  

O rok později se socializace dotkla i obchodu a drobných živností. „Roku 1946 

bylo v Pelhřimově evidováno 525 živností, do počátku padesátých let jejich počet klesl 

na pouhých 143 a koncem dekády pracovalo samostatně již jen několik živnostníků 

(...).“
152

 Živnosti se buď stávaly členy komunálních podniků, nebo byly uzavírány. 

V Pelhřimově fungoval Sdružený komunální podnik města, který zaštiťoval stavební 

práce a některé služby. V roce 1952 byl tento podnik rozdělen na Oblastní komunální 

podnik a Okresní stavební komunální podnik. Druhý zmíněný měl na starosti právě 

bytovou výstavbu v souvislosti se zmíněnou bytovou krizí. Koncem roku 1950 došlo ke 

sloučení Chrámového družstva a Charity. Vedle toho existovalo i Družstvo pro 

domáckou, uměleckou a řemeslnou výrobu (DUP), které se postupně začínalo soustředit 

na kožené výrobky. Slučování se postupně dotklo i dalších sektorů, například hostinců, 

lékařů, notářů či advokátů.  

 

Zemědělství a vznik jednotných zemědělských družstev 

Velkou pozornost komunisté v regionu věnovali zemědělství. Zemědělský 

referát ONV rozhodl v souvislosti se zákonem z roku 1949 o nové pozemkové reformě 

o „výkupu“ půdy nad padesát hektarů od majitelů, kteří v zemědělství nepracovali. 

„Výkupu“ ovšem podléhaly také pozemky děkanství a pivovaru, na nichž byl v roce 

1950 založen státní statek. V roce 1952 byl tento statek sloučen se státním statkem 

v nedalekých Košeticích a o rok později se přeměnil na Státní plemenářský statek se 

                                                
151 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 471. ISBN 978-

80-7422-289-4. 
152 Tamtéž.  
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dvěma odděleními, jež tvořilo několik farem.
153

 Státní statek se soustředil na chov a 

křížení hovězího dobytka a jako první využíval novou techniku – v roce 1952 zde měli 

první obilný kombajn v okrese, a sice sovětský produkt Stalinec-4. „Na státním statku 

Pelhřimov – hospodářství Peklo vyjel ve čtvrtek 24. července 1952 o půl čtvrté hodině 

odpoledne na pole s ječmenem sovětský kombajn Stalinec S-4. Majestátní obr 

v modrém oblečení se zakousl čtyřmetrovým záběrem do lánu zlatožlutého obilí.“
154

 Na 

statku jako řadoví zaměstnanci museli působit bohatí vesničané, kteří byli ze svých 

statků na různých místech okresu vystěhováni.  

Vzniku pelhřimovského jednotného zemědělského družstva v září 1952 

předcházela řada objektivních skutečností i propagandistických záměrů. Okres se léta 

vzpamatovával s důsledky, které mělo na svědomí sucho z roku 1947. V roce 1951 byly 

znovu zavedeny přídělové lístky na mouku a vejce. Potraviny navíc po dvojnásobném 

snížení cen na volném trhu v roce předešlém opět zdražily. Jelikož zásobování bylo 

závislé na soukromé produkci, neustále se zpřísňoval režim dodávek a odvodů pro 

soukromé rolníky. V roce 1952 se na hospodaření neblaze podepsalo deštivé počasí. 

Zemědělci se ale potýkali také s úhynem dobytka způsobeným slintavkou a kulhavkou. 

Na nebezpečí slintavky a kulhavky ostatně upozorňovaly i Vesnické noviny 

Pelhřimovska, například články „Zabraňte vzniku slintavky!“
155

 a „Do boje proti 

slintavce!“
156

. Otiskly i vyhlášku o bezpečnostních opatřeních, kterou vydal ONV 

Pelhřimov.
157

 Produkci brambor pak poškozovala mandelinka bramborová, čehož 

komunisté okamžitě využili pro svou propagandistickou kampaň namířenou proti 

Západu.  

Jak jsem již zmínila, v Pelhřimově bylo jednotné zemědělské družstvo založeno 

v září 1952. Na jeho počátku stálo 36 členů, jímž předsedal Josef Dedera. Poté začala 

takzvaná hospodářsko-technická úprava půdy, která zahrnovala také zorávání mezí a 

scelování pozemků. Vesnické noviny Pelhřimovska se v této době soustředily především 

na propagaci JZD, například po měnové reformě v roce 1953 vydaly článek „Nové 

předpisy o zemědělské dani na rok 1953“, kde se mimo jiné píše: „JZD budou 

zdaňována podstatně nižší sazbou než samostatně hospodařící zemědělci. U samostatně 

                                                
153 Tamtéž, s. 472.  
154 Kombajn po prvé na polích pelhřimov. okresu. In Vesnické noviny Pelhřimovska. 1952, č. 19. s. 1. 

(MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku, č. kartonu 216.) 
155 Zabraňte vzniku slintavky! In Vesnické noviny Pelhřimovska. 1952, č. 32. s. 4. (MZAvB - SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku, č. kartonu 216.) 
156 Do boje proti slintavce! In Vesnické noviny Pelhřimovska. 1952, č. 33. s. 1. (MZAvB - SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku, č. kartonu 216.) 
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hospodařících zemědělců je zdanění upraveno tak, aby vstup do družstva znamenal pro 

ne výhodu i po daňové stránce.“
158

 Počáteční léta byla pro družstvo plodná,
159

 ovšem už 

koncem 50. let nastala krize. Klesala hodnota pracovní jednotky, s čímž souvisel i 

pokles odměn pro družstevníky. Vedle toho upadala pracovní morálka a úroveň 

organizace práce. Poslední kapkou byl požár Procházkova statku v roce 1959. Na jaře 

příštího roku družstevníci rozhodli o začlenění družstva do Státního plemenářského 

statku (jako farma Pelhřimov).
160

 

 

Dopad měnové reformy a nedostatek bytů 

S měnovou reformou v roce 1953 skončil lístkový systém, nicméně ceny zboží 

vzrostly. V roce 1954 některé zase klesly, ale ceny potravin byly stále vysoké a okres se 

stále potýkal s nedostatkem jídla. Státní svátek, první květen, téhož roku byl pak na 

náměstí uspořádán výroční trh a národní podnik Pramen otevřel nový velký obchod jako 

symbol nově dosažené životní úrovně. Jak ale upozorňují autoři publikace Pelhřimov, 

s novým systémem socialistických podniků přišla také specifická forma kriminality. „S 

nedostatkovým zbožím se spekulovalo, ukradené výrobky se prodávaly překupníkům, 

zemědělci načerno poráželi dobytek a maso prodávali za nadhodnocené ceny.“
161

 

Rovněž růst zaměstnanosti s sebou přinesl problémy, které představitelé okresu 

museli řešit. Byly zaváděny druhé a třetí směny, ve městě se hromadně budovaly jesle 

určené pro děti do tří let a například v pletařských závodech Modeta, kde většina 

zaměstnanců byly ženy, fungovaly přímo závodní jesle. V roce 1953 muselo být 

rozšířeno autobusové spojení a o rok později byla hlavní zastávka přesunuta z náměstí 

do ulice U Starého pivovaru. Už počátkem šedesátých let ale stálo jednoduché 

autobusové nádraží v ulici Říčanských. S růstem zaměstnanosti rostla i poptávka po 

bytech, a ty v Pelhřimově chyběly. „Tradovalo se, že se město prostředků na novou 

výstavbu v polovině padesátých let vzdalo na popud Karla Hraběte ve prospěch 

                                                                                                                                          
157 Tamtéž, s. 2.  
158 Nové předpisy o zemědělské dani na rok 1953. In Vesnické noviny Pelhřimovska. 1953, č. 3. s. 3. 

(MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku, č. kartonu 216.) 
159 „Na úseku budování JZD byl učiněn v uplynulém roce velký krok vpřed. Ze 4 družstev, která společně 

hospodařila na 4,5% zemědělské půdy v okrese, bylo založeno dalších 30 JZD, takže dnes jest ve 

společném družstevním hospodaření celkem 31,3% zemědělské půdy v okrese.“ Viz IX. okresní 

konference KSČ. In Vesnické noviny Pelhřimovska. 1953, č. 10. s. 1. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku, č. kartonu 216.) 
160 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 473. ISBN 978-

80-7422-289-4. 
161 Tamtéž, s. 477.  
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výstavby průmyslové Ostravy.“
162

 MNV se s tímto problémem popasoval po svém. 

Využil zákona o hospodaření s byty a z města do jeho okolí násilně přestěhoval seniory, 

přičemž uvolněné byty přiděloval pracujícím. Až v druhé polovině padesátých let 

několik nových bytových jednotek přibylo.  

 

Školství 

Ve stejné době se začala projevovat i nedostatečná kapacita škol. Začalo se tedy 

vyučovat na směny. V letech 1953 až 1954 došlo k reorganizaci pelhřimovského 

základního školství, jejímž výsledkem byl vznik osmileté a jedenáctileté střední školy, 

jejíž tři poslední ročníky nahrazovaly čtyřleté gymnázium, které bylo zrušeno. V obou 

školách se poprvé učili chlapci i dívky. Zpočátku byla ředitelkou obou škol Alena 

Hrabětová, ovšem tento model se neosvědčil, a tak se školy postupně oddělily. 

Učňovská škola se v Pelhřimově otevřela v roce 1958. Vzdělání v ní našli budoucí 

obráběči kovů, stavebníci a pracovníci v potravinářském průmyslu.  

 

Životní úroveň 

Koncem padesátých let se po časech nedostatku začaly projevovat první znaky 

konzumního života. Ovšem dosti omezeného socialistickou ekonomikou, ať už šlo o 

textil, obuv, domácí potřeby, exotické ovoce či stavebniny. Nicméně během jediného 

roku 1958 přibylo v okresním městě 35 automobilů, 69 motocyklů a 43 takzvaných 

pionýrů. Lidé si kupovali rozhlasové přijímače, ledničky i televizory a mimo města 

začaly růst chatové, rekreační oblasti. Na tyto skutečnosti, které měly odrážet slíbený 

blahobyt v socialistické společnosti, často upozorňoval i regionální tisk – tehdy 

Pelhřimovské noviny. Na straně dvě byla pravidelná rubrika s novinkami ze světa 

obchodu a služeb nazvaná „Co zajímá spotřebitele“, články na toto téma ale vycházely i 

mimo rubriku, například text „Jednota zavádí poptávkovou službu“, který má přinést 

důkaz o zvyšování služeb venkovským spotřebitelům.
163

  

V publikaci Pelhřimov a totalita
164

 vydané v roce 1990 i tento rozvoj její autor 

Jiří Pejša kritizuje a upozorňuje na jeho temné stránky. Podle něj se socialistický 

ekonomický řád ukázal jako velice neefektivní a schopný produkce jen při maximálních 

materiálových a energetických nákladech. „S tím pak souviselo velké ekologické 

                                                
162 Tamtéž.  
163 Jednota zavádí poptávkovou službu. In Pelhřimovské noviny. 1958, r. VIII., č. 40. s. 2. (MZAvB - 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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zatížení a neúměrné plýtvání pracovními silami. (...) Náš občan se jako spotřebitel 

dostal do situace, kdy nákup ve světě zcela běžných věcí, ať už se jedná o auta či 

elektroniku, představuje nedůstojné shánění, spojené většinou s dlouhodobými půjčkami 

a téměř pokaždé také s úplatky.“
165

 Dodává, že i jakákoliv porucha se pro řetězec 

státních služeb stává prakticky neřešitelným problémem. Rovněž kritizuje obchodní síť 

jako celek, jejíž vývoj se podle něj zpomalil před třiceti lety. Nezapomíná ani na 

problém s byty. „Říkalo se (a hodně dlouho), že jedině socialistická společnost zajistí 

všem občanům byty (ano všem) a zdůrazňovalo se přitom jejich spravedlivé 

přidělování,“
166

 uvádí Pejša s tím, že tyto sliby nebyly na Pelhřimovsku nikdy 

realizovány.  

2.1.3 Kulturní a sportovní spolková činnost 

Konec čtyřicátých a počátek padesátých let byl pro spolky v pelhřimovském 

okrese obecně neslavným obdobím. Koncem roku 1952 v Pelhřimově již téměř žádné 

neexistovaly. Od února 1948 byly některé rozpuštěny, jiné se zase dle zákona  

č. 68/1951 Sb. změnily na dobrovolné (společenské) organizace pod dohledem vedení 

OV Národní fronty. Tělovýchovný spolek Sokol si například prošel nejen sloučením 

s rivalskou organizací Orel, ale později také „očistou“, jejímž důsledkem bylo vyloučení 

98 členů s tím, že „jejich protilidové smýšlení brání ve vstupu do Sokola dělníkům“
167

.  

Situace se začala měnit až v průběhu druhé poloviny padesátých let. 

V Pelhřimově vznikla profesionální organizace zaměřená na kulturu Dům osvěty a 

v roce 1958 k ní přibyla Osvětová beseda. Vysílání rozhlasu po drátě bylo v Pelhřimově 

zahájeno v roce 1955, později bylo v Domě osvěty zřízeno místní rozhlasové studio. 

Program, který tato nabídka přinášela, byl rozličný – od vlastivědných vycházek, 

vysílání literárních relací z městské knihovny, přes organizování přednášek, 

provozování zájmových kroužků až po koncerty. Mnohem populárnější však byly 

dobové estrády a velké oblíbenosti se těšilo i kino zatím v prostorách Národního 

domu.
168

 V roce 1955 se také znovu nadechla tradice spartakiád. V okrese existovala 

                                                                                                                                          
164 PEJŠA, Miloslav, ed. Pelhřimov a totalita. Pelhřimov: U Jakuba, 1990. 36 s. ISBN 80-900885-0-3. 
165 Tamtéž. 
166 Tamtéž.  
167 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 473. ISBN 978-

80-7422-289-4. 
168 Mohu jmenovat například estrádu Pelhřimáci Pelhřimovu, kterou v roce 1958 předvedli místní rodáci 

Otomar Krejča, Lubomír Lipský a Jiří Lír. (Tamtéž, s. 478.)  
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řada sportovních oddílů, které se postupně slučovaly, a tak vznikala Tělovýchovná 

jednota Spartak. 

Pokud se regionální noviny v této době věnovaly kultuře či sportu, tak jen velmi 

okrajově a nepravidelně. V Hlasu Vysočiny z let 1946—1948 se zřídka objevila na 

straně dvě krátká rubrika „Kultura“ s výčtem aktuálních výstav, promítání v kině, 

přednášek apod., popřípadě s krátkým textem informujícím o aktuální kulturní 

události.
169

 Příležitostné články dající se zařadit pod hlavičku kultury pak vycházely 

v novinách nahodile. Obdobný systém platil i v případě zpráv ze sportu. Čas od času 

byly tyto, opět shrnující, přehledové texty, pod hlavičkou rubriky „Tělesná výchova“.
170

 

V případě Pelhřimovských novin je s lety patrné kladení většího důrazu právě na kulturu 

a sport (vlastní, i když stále poměrně krátká, rubrika je pravidlem), což v 60. letech 

vyústí v Nástupu ve zvláštní stranu pro kulturu i pro sport.  

 

Ochotnické divadelní soubory 

K nejznámějším spolkům na Pelhřimovsku patřila bezesporu tehdy Jednota 

divadelních ochotníků Rieger, která v roce 1944 oslavila padesát let svého působení. Po 

nucené pauze od června 1944 do května 1945 zahájila svou činnost 5. července 1945 

Jiráskovou Lucernou.
171

 Z jejích řad byli ovšem vyloučeni kolaboranti Emil Šprongl a 

Rudolf Liebscher (více o jejich osudu níže). Činnost spolku se postupně stabilizovala, 

problémy na sebe však nenechaly dlouho čekat. Pro spolek kritickým rokem byl rok 

1949, kdy se záminkou k „očistě“ mezi ochotníky stalo nastudování hry Jana Drdy 

Hrátky s čertem. Amatérští herci s ní měli vystoupit na festivalu Jiráskův Hronov. Ještě 

před festivalem se tehdejší předseda ONV Jindřich Šmída pustil do kritiky představení 

před herci z Mělníka. To se stalo 20. května a hned na to došel spolku zákaz činnosti 

nařízený ONV a podepsaný Karlem Hrabětem. Ačkoliv Jan Drda patřil k 

„prorežimním“ autorům, Jindřich Šmída argumentoval, že Hrátky s čertem ztvárněné 

pelhřimovskými herci v sobě nesou protikomunistickou agitaci. Ve skutečnosti se ale 

proti spolku postavil z důvodu osobní zášti k politickému rivalovi JUDr. Josefu 

Hložkovi, který byl členem spolku a v představení hrál roli doktora Solferna (o střetu 

                                                
169 Například Hlas Vysočiny. 1948, r. III., č. 12. s. 2. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku, č. kartonu 215.) 
170 Například Hlas Vysočiny. 1948, r. III., č. 13. s. 4. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku, č. kartonu 215.) 
171 MARTÍNKOVÁ, Lenka: Historie Riegeru a pelhřimovského divadelnictví. In Spolek divadelních 

ochotníků Rieger [online], 2013 [cit. 2017-02-15]. Dostupné z www: 

<http://www.ochotnici.info/soubor/historie/>.  
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obou politiků ve věci Selské jízdy v roce 1947 viz výše). Josef Hložek a režisér 

představení Vilém Lipský byli ihned posláni do tábora nucených prací, kde strávili dva 

roky. V roce 1950 k nim přibyli i další členové spolku, a to JUDr. Břetislav Rosenbaum, 

Vladimír Řiháček a Bohumil Théra.
172

 

Spolek na dění reagoval v září 1949, kdy se přejmenoval na Divadelní soubor 

Rieger a zvolil nové vedení - předsedu Ladislava Duška a jednatele Františka Vítka. 

Zřízení souboru schválil ONV i akční výbor národní fronty. Na minulé úspěchy ale 

zprvu nedokázal navázat. V roce 1950 na festivalu Jiráskův Hronov s dramatizací 

románu Antonína Zápotockého Vstanou noví bojovníci skončili až na 35. místě.
173

 „Rok 

1951 pak byl bez jakékoliv aktivity a druhé valné hromady 9. února se z 98 pozvaných 

členů zúčastnilo pouze devět. Kvůli tomu se následující období let 1951 až 1953 stalo 

dobou hledání společenské organizace a platformy, na níž by soubor mohl dále působit. 

Závodní kluby Modety i Kartáčoven v tomto ohledu zklamaly.“
174

 Až se vznikem 

pelhřimovského Domu osvěty v roce 1953 našel spolek zázemí. Cesta za novým 

začátkem však nevýrazně pokračovala do roku 1957, kdy se novým předsedou stal Josef 

Hrubý. S ním přišly změny a hlavně noví, mladí ochotníci. Úspěch přinesla v témže 

roce inscenace operety Rudolfa Piskáčka Perly panny Serafínky (režie Jiří Stěhule).
175

 

Také v Humpolci, tehdy ještě samostatném okresním městě, mělo amatérské 

divadlo díky Divadelnímu spolku Jindřicha Honzla dlouhou tradici.
176

 Ale také 

humpolecký soubor v padesátých letech spíše hledal cestu, kterou by se měl vydat. 

Začátkem 50. let se stal součástí Lidové osvětové besedy, ovšem svou činnost na čas 

kvůli reorganizaci přerušil, aby se v roce 1953 opět osamostatnil. O rok později se do 

jeho čela postavil František Kryštůfek, který herce vedl až do roku 1987. Za jeho 

působení se humpolečtí ochotníci zúčastňovali, a to s úspěchy, okresních, krajských i 

mezikrajových soutěží a umělecká úroveň spolku rostla.
177

 Humpolecký spolek na 

tomto místě zmiňujeme i z toho důvodu, že po novém státním uspořádání v roce 1960 a 

                                                
172 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 473—474. ISBN 
978-80-7422-289-4. 
173 Tamtéž, s. 474.  
174 MARTÍNKOVÁ, Lenka: Historie Riegeru a pelhřimovského divadelnictví. In Spolek divadelních 

ochotníků Rieger [online], 2013 [cit. 2017-02-15]. Dostupné z www: 

<http://www.ochotnici.info/soubor/historie/>.  
175 Tamtéž.  
176 Založení Divadelního souboru Jindřicha Honzla v Humpolci datují dostupné zdroje různě – do roku 

1864, 1867 či až1869. Důvodem nesrovnalostí je neujasnění, kdy vlastně spolek vznikl, zda během první 

schůzky herců, či až po oficiálním schválením stanov spolku. Viz Divadelní soubor Jindřicha Honzla. In 

Brzoň, Roman et al. Humpolec v zrcadle času I.: Spolky a spolkový vývoj. 2. vyd. Humpolec: Město 

Humpolec, 2014. s. 24—30. ISBN 978-80-260-0219-2.  
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po vzniku nového okresního periodika Nástup se právě v regionálních novinách hojně 

objevovaly články o aktivitě již dvou okresních divadelních souborů – především 

z Pelhřimova i z Humpolce.
178

   

2.1.4 Regionální tisk: Od kolaborantského Týdeníku 

z Českomoravské vysočiny ke zrodu Nástupu 

Úvodní číslo vůbec prvního periodika okresu Pelhřimov vyšlo 12. dubna 1919 

v tiskárně Emila Šprongla pod názvem Týdeník z Českomoravské vysočiny. Emil 

Šprongl byl vyučený sazeč, který v roce 1911 koupil knihtiskárnu a knihkupectví 

Rudolfa Ruppa v Pelhřimově.
179

 Týdeník formátu A3 se zrodil díky péči ustanoveného 

Vydavatelského a nakladatelského družstva, k jeho zakladatelům patřili Ing. Rudolf 

Pernica, Karel Bernard a RNDr. Jan Fried. Od roku 1925 jej redigoval přímo Emil 

Šprongl. Sám do něj přispíval hlavně cestopisnými črtami. Motto listu znělo „Prací 

všech ke zvelebení domoviny“. Týdeník měl působit „pro mravní, kulturní, hospodářské 

a sociální povznesení kraje“
180

.  

Zpočátku ke svému cíli skutečně spěl.  Přinášel řadu důležitých informací o dění 

v Pelhřimově a jeho okolí, zápisy z jednání zastupitelstva i rady nebo komentáře. 

Obsahoval i několik stran navíc nazvaných „Příloha“, či „Románová příloha“ nebo 

„Knihovna v Týdeníku z Českomoravské vysočiny“, na nichž se objevovaly texty 

původní i přeložené beletrie, reportáží či populárních návodů, které v letech 1924 až 

1934 vycházely na pokračování. Některé z nich vyšly jen v Týdeníku (například 

beletrizované zážitky Rudolfa Liebschera
181

 z 1. světové války Děti v zákopech nebo 

překlad cliftonky Antonina Reschala Tajný aeroplán), jiné vyšly také samostatně jako 

knižní tituly Špronglova nákladu (reportáž cestovatele Václava Kotala Země zlata a 

utrpení nebo záznamy pelhřimovského policejního komisaře Antonína Potužáka 

                                                                                                                                          
177 Tamtéž, s. 26.  
178 Pozornost čtenářů regionálních novin si ale získávaly i další ochotnické divadelní soubory, například 
z Rynárce, Kamenice nad Lipou apod. Články o nich byly zpravidla podepisovány osobnostmi z daného 

města či vesnice, osobnostmi, které byly nějakým způsobem s činností daných spolků spjaty.  
179 Vedle toho převzal také tisk i náklad homiletického časopisu Kazatelna pelhřimovského děkana 

Františka Bernarda Vaňka. Ten zanikl během svého 40. ročníku, na přelomu let 1941 a 1942. (ZACH, 

Aleš.: Slovník českých nakladatelství 1849—1949 [online]. 2007—2015 [cit. 2017-01-02]. Dostupné z 

www: <http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/nakladatelstvi/emil-sprongl.html>.) 
180 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 431. ISBN 978-

80-7422-289-4. 
181 Rudolf Liebscher byl za 2. světové války okresní vedoucí Veřejné osvětové služby, redaktor Týdeníku 

z Českomoravské vysočiny a také režisér divadelního spolku Rieger. Během revolučních dnů se 

s manželkou Kitty pokusil z Pelhřimova uprchnout, ale oba byli 21. května 1945 zatčeni. Rudolf byl 
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Z pamětí pražského detektiva). Na jeho stranách začal rovněž vycházet později velmi 

ceněný román Františka Bernarda Vaňka
182

 Na krásné samotě. Mohu jmenovat i dívčí 

román Vlasty Javořické Princezna se zlatou hvězdou na čele.
183

  

Ovšem od 21. ročníku, tedy od roku 1939, se z Týdeníku z Českomoravské 

vysočiny postupně stává periodikum podporující nacistické Německo a jeho vůdce 

Adolfa Hitlera. Například titulní článek z 16. března 1939 měl titulek „Český národ pod 

ochranou německé říše“
184

, přičemž ročník předešlý byl jasně protiněmecký. 

S nástupem Hitlera k moci se mění podoba, kompozice i samotná „filozofie“ týdeníku. 

V roce 1943 je už periodikum bez výjimky čtyřstránkové (předtím byla jednotlivá čísla 

časopisu více než čtyřstránková, a to v závislosti na přílohách, inzerci apod.), na titulní 

straně se již neobjevují důležité zprávy z okresu, ale střídají je zprávy z Říše, jež mají 

kolaborantský charakter. „Od 1943 kompromitovaly Týdeník kolaborantské politické 

úvodníky a komentáře Gustava Dörfla a redaktora časopisu Rudolfa Liebschera.“
185

 

V květnu roku 1945 Emila Šprongla zajistili a obvinili z kolaborace. Měl údajně 

udržovat vztah a poměr s Liebscherovou manželkou, Němkou, a rovněž byl členem 

Českého svazu pro spolupráci s Němci.
186

 Na jeho firmu byla uvalena národní správa a 

jejím národním správcem se stal dosavadní vedoucí tiskárny typograf František 

Hadrava. Emil Šprongl byl na podzim téhož roku vyloučen ze Svazu českých knihkupců 

a nakladatelů. Vydávání týdeníku nyní pod vedením Karla Hraběte převzal Národní 

výbor v Pelhřimově, ovšem jeho éra skončila s rokem 1945 po zákazu vydávání 

krajinského tisku.
187

 

                                                                                                                                          
později mimořádným lidovým soudem odsouzen na doživotí, Kitty na třináct let. (MARTÍNEK, Zdeněk 

et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 461, 462. ISBN 978-80-7422-289-4.) 
182 František Bernard Vaněk  (1872 Sedlec u Tábora – 1943 Dachau) patří k nejvýznamnějším 

osobnostem regionu. Byl oblíbeným kazatelem, spisovatelem, mecenášem umění, podporovatelem sportu 

v okrese a zakladatelem Chrámového družstva pro celou tehdejší republiku. Po vysvěcení na kněze 

působil jako kaplan na Křemešníku a v Pelhřimově, později se stal pelhřimovským děkanem. Za svůj 

vlastenecký a protinacistický postoj byl Němci odvlečen do koncentračního tábora v Dachau, kde zemřel 

na zápal plic. (BALÍK, Ivo et al. Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí. Pelhřimov: Okresní úřad Pelhřimov a 

Okresní muzeum Pelhřimov, 2000. s. 136. ISBN 80-238-6474-2.) 
183 ZACH, Aleš.: Slovník českých nakladatelství 1849—1949 [online]. 2007—2015 [cit. 2017-01-02]. 
Dostupné z www: <http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/nakladatelstvi/emil-sprongl.html>. 
184 ŠPRONGL, Emil: Týdeník z Českomoravské vysočiny. 1939, r. XXI., č. 12. s. 1. (MZAvB - SOAP, 

fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
185 ZACH, Aleš.: Slovník českých nakladatelství 1849—1949 [online]. 2007—2015 [cit. 2017-01-02]. 

Dostupné z www: <http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/nakladatelstvi/emil-sprongl.html>.  

Rudolf Liebscher se v polovině roku 1942 stal zpravodajem nově vzniklé pelhřimovské venkovské 

služebny nacistické Bezpečností služby (Sicherheitsdienst, SD). (MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 444. ISBN 978-80-7422-289-4.) 
186 Například v roce 1942 se Emil Šprongl přidal k manifestaci Národního divadla v Praze za přihlášení se 

herců k tzv. Nové Evropě a za odsouzení atentátu na Reinharda Heydricha. (Tamtéž, s. 452.) 
187 Tamtéž, s. 461.  
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Obnovení tradice okresních novin: Hlas Vysočiny 

Nicméně tehdejší okresní osvětový inspektor Karel Hrabě se nechtěl s nastalou 

situací smířit a osobně se na ministerstvu informací angažoval ve věci obnovení 

vydávání týdeníku na Pelhřimovsku. Svědčí o tom dopis, který 16. listopadu 1945 

adresoval ONV v Pelhřimově:  

 

1. prosince vyjde po měsíční nucené přestávce opět Týdeník. Navrhuji, aby vyšel 

již v nové úpravě s novým názvem Hlas Vysočiny, který již ministerstvo informací vzalo 

na vědomí. Současně aby vyšlo toto příští číslo jako 1. číslo nového ročníku. Aby nebyl 

nikdo poškozen, vyjde nový ročník 1. prosince 1945 a bude ukončen až 31. prosince 

1946, přičemž nutnou úsporu papíru získáme tím, že 8 prázdninových čísel v příštím 

roce vydáme pouze jako čísla dvoustránková.
188

 

 

Zpočátku Hlas Vysočiny vycházel s podtitulem Týdeník okresního národního 

výboru v Pelhřimově. Měl zpravidla čtyři strany formátu A3 (6 stran, pokud šlo o 

dvojčíslo), stál 2 Kčs a titulní strana vybraného čísla s důležitou událostí byla výjimečně 

oživena názvem periodika v červené barvě a dalšími červenými prvky, například 

v případě titulního článku o návštěvě prezidenta republiky Edvarda Beneše 

v Pelhřimově.
189

  Dle povolení ministerstva informací, které ONV umožňovalo vydávat 

pouze věstníky, převzal Hlas Vysočiny od 1. ledna 1947 koordinační výbor politických 

stran, což ministerstvo informací dalo jako podmínku i v dopise ONV Pelhřimov z  

23. října 1946.
190

 Zároveň si od ONV vyžádalo ujištění, že proti navrženému 

odpovědnému správci periodika, jímž byl Karel Hrabě, neexistují zákonné námitky. 

Předseda ONV Pelhřimov Jindřich Šmída na ministerstvo informací poslal 5. listopadu 

1946 zprávu, že zodpovědný redaktor Hlasu Vysočiny je národně spolehlivý.   

V okresu však fungovali i dopisovatelé pro celorepublikový tisk. V roce 1947, 

přesněji 18. dubna, byl ze Zemského národního výboru v Praze odeslán dopis do 

Pelhřimova, v němž byly přiloženy čtyři legitimace pro dopisovatele z okresu. 

Doprovázely je „Pokyny pro dopisovatele tiskové komise ZNV v Praze a národních 

výborů ve výstavbě, jakož i Českého zemského věstníku, Lidové správy, Demokratické 

                                                
188 MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Prezidiální spisy z let 1946—1948, sign. 8/12, č. kartonu 14. 
189 Hlas Vysočiny. 1947, r. II, č. 23. 4 s. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku,  

č. kartonu 215.) 
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správy atd.“
191

. Tehdejší předseda ONV Pelhřimov Jindřich Šmída do této funkce 

vybral tři „osoby národnostně spolehlivé“ (jak redaktoři ze ZNV Jan Holický a Jiří 

Váňa v dopise zdůraznili), a sice berního tajemníka a předsedu MNV v Pacově Jana 

Čapka, tajemníka ONV v Pelhřimově Jindřicha Schreyera a nakonec i iniciátora 

obnovení okresních novin, jejich vedoucího redaktora a okresního osvětového 

inspektora Karla Hraběte. Zvolení dopisovatelé měli psát a posílat články tiskové 

komisi při ZNV v Praze  o potřebách okresu, kraje nebo místa, kde žijí, měli si všímat 

hlavně věcí, které mohou přispět dalším krajům, žádali se od nich texty o pracovním 

úsilí, politickém vývoji, činnosti lidových orgánů, kulturním vzestupu, jubileích 

významných osobností a mimořádných událostech. Samozřejmostí měly být i články o 

propagaci dobrých návrhů na straně jedné a o kritice věcí, které kraji hospodářsky 

neprospívají, na straně druhé. Jako důvod jmenování okresních dopisovatelů byla 

uvedena podpora práce národních výborů a turistiky kraje, proniknutí do tisku a také 

„železná nutnost vymoženosti revoluce nejen zpevňovat, ale dále rozšiřovat ve vztahu 

k národním výborům“
192

.  

Okresní noviny Hlas Vysočiny až do 19. února 1948 vycházely s podtitulem List 

koordinačního výboru stran Národní fronty v Pelhřimově. Vzápětí po únorovém 

převratu jejich vydávání převzal nově ustanovený místní akční výbor a číslo 9 z  

26. února 1948 již přineslo nový, v historii periodika v pořadí už třetí, podtitul Týdeník 

Národní fronty. V článku na titulní straně s názvem „Provolání okresního akčního 

výboru Národní fronty k občanstvu okresu pelhřimovského“ se mimo jiné píše: 

„Vzhledem k nevyjasněnému stanovisku okresních složek politických stran na další 

spolupráci v Národní frontě přejímá akční výbor dnešním dnem se souhlasem 

ministerstva informací vydávání časopisu Hlas Vysočiny v Pelhřimově. Odpovědným 

zástupcem listu zůstává Karel Hrabě.“
193

  

V té době začínají docházet na okresní stanici Sboru národní bezpečnosti či na 

ONV Pelhřimov dopisy z ministerstva vnitra, které důrazně žádají o bdělost při 

rozšiřování „nepřátelského zahraničního tisku“, jež informuje v tendenčním a 

                                                                                                                                          
190 Tamtéž.  
191 Pokyny pro dopisovatele tiskové komise ZNV v Praze a národních výborů ve výstavbě, jakož i 

Českého zemského věstníku, Lidové správy, Demokratické správy atd. In MZAvB - SOAP, fond ONV 

Pelhřimov. Prezidiální spisy z let 1945—1948, sign. 5/112, č. kartonu 13.   
192 Tamtéž.  
193 Pod článkem jsou uvedena všechna jména členů nového okresního akčního výboru v čele s předsedou 

ONV Jindřichem Šmídou. Viz Provolání okresního akčního výboru Národní fronty k občanstvu okresu 

pelhřimovského. In Hlas Vysočiny. 1948, r. III., č. 9. s.1 (MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku, č. kartonu 215.) 
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nepřátelském duchu o posledních vnitropolitických událostech v Československu. 

Takové zprávy se prý dají očekávat i v souvislostí se smrtí Jana Masaryka (dopis z 10. 

března 1948 s označením „tajné“
194

). Další dopis z ministerstva vnitra zase upozorňuje 

na zákaz vydávání časopisů Jednota, Slovák v Amerike a Slovenská obrana (z 13. dubna 

1948) a jiné psaní již z 27. února 1948 zakazuje šíření humoristicko-satirického 

týdeníku Šídlo kvůli „naprosto nevhodnému způsobu psaní“
195

. V dubnu téhož roku pak 

ONV Pelhřimov napsalo na ZNV v Praze dopis, v němž na základě potvrzeních od 

velitelů místních stanic SNB potvrzuje, že právě Šídlo není na Pelhřimovsku 

rozšiřováno.
196

 Povolení se týkala také prodejců novin a časopisů. Ti museli být národně 

spolehliví, což dokazovala doporučení od velitele stanice SNB, či dokonce doložení 

křestního a domovního listu. Pokud jim povolení bylo vydáno, obsahovalo názvy 

novinových a časopiseckých titulů, která smějí prodávat.
197

 

Jisté omezení ovšem čekalo i „prorežimní“ pelhřimovské okresní noviny. Hlas 

Vysočiny přestal v polovině roku 1948 vycházet. Ze samostatného týdeníku se stala 

„jen“ jednostránková příloha táborského listu Palcát, později – po vzniku Jihlavského 

kraje – šlo pouze o rubriku jihlavského periodika Jiskra. Další změna se odehrála na 

pozici odpovědného zástupce tisku. Karla Hraběte vystřídal okresní osvětový inspektor 

Josef Valenta. S ním pelhřimovskou redakční radu vedl tajemník okresního akčního 

výboru národní fronty Josef Papež. Důvod tohoto kroku nebyl čtenářům Hlasu Vysočiny 

sdělen. Ti se jen dozvěděli, že nové vedení listu děkuje Karlu Hrabětovi za jeho 

příkladnou a neplacenou práci a že v současné redakční radě Hlasu Vysočiny bývalý 

odpovědný zástupce i nadále zůstává. Faktem ale je, že po volbách v roce 1948 se Karel 

Hrabě stal předsedou ONV Pelhřimov, navíc vedl referát vnitra a referát školství a 

kultury, tudíž se dá předpokládat, že byl pracovně vytížený.
198

 „Všem odběratelům a 

dopisovatelům Hlasu Vysočiny sdělujeme důležité rozhodnutí. Sjednali jsme s redakcí 

táborského týdeníku Palcát, že Hlas Vysočiny a Palcát se slučují v jeden týdeník 

                                                
194 MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Časopisy a tisky – rozšiřování 1948, inv. č. 293 III/18a),  

č. kartonu 61.   
195 Tamtéž.  
196 Tamtéž.  
197 MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Časopisy a tisky – rozšiřování 1948, inv. č. 293 III/18h),  

č. kartonu 61.   
198 HRABĚ, Karel – HRABĚTOVÁ, Anna: Na rozloučenou se čtenáři. In Hlas Vysočiny. 1948, r. III.,  

č. 27. s. 1. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku, č. kartonu 215.) 
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Palcát, který věnuje Hlasu Vysočiny nejméně jednu stranu každého vydání na naše 

zpravodajství.
199

 

Jak jsem přiblížila v první kapitole, v té době se ovšem zdaleka nejednalo o 

jediné periodikum, jehož vydávání bylo zastaveno, případně omezeno. Přímo ve 

Státním okresním archivu Pelhřimov není k nalezení žádný výnos o zrušení vydávání 

Hlasu Vysočiny nebo zápis z jednání orgánů ONV Pelhřimov, který by toto tematizoval, 

a nabídl tak vysvětlení v tomto konkrétním případě. Dostupné záznamy však vedly do 

Národního archivu v Praze, ale ani tam nebyly nalezeny žádné dokumenty, které by se 

týkaly sloučení Hlasu Vysočiny s Palcátem.  

Nicméně samotný Hlas Vysočiny (jako poslední samostatný výtisk i jako nová 

příloha táborského Palcátu) se snažil svým čtenářům změnu nejednou vysvětlit. 

V posledním samostatném čísle z 1. července 1948 se v úvodním sloupku loučí Karel 

Hrabě s tím, že ke sloučení Hlasu Vysočiny a Palcátu došlo na základě usnesení vlády a 

rozhodnutí ministerstva informací o podstatném snížení spotřeby papíru pro časopisy.
200

 

K problému s nedostatkem papíru po druhé světové válce jsem se ostatně zmiňovala již 

v první kapitole své práce. O sloučení periodik hned den nato, tedy 2. července, píše i 

třicáté číslo Palcátu s podtitulem Orgán Komunistické strany Československa 

Táborského kraje.  

 

Vydavatelství časopisu Palcát – Krajský výbor KSČ v Táboře – je si vědom již od 

prvních dob, kdy se Palcát stal jeho orgánem, významu tisku pro celý kraj a pro všechen 

jeho pracující lid. Věnuje proti tisku, zvláště časopisu Palcát, nevšední pozornost. Dnes, 

po sloučení bývalého soc. dem. krajinského týdeníku Jiskry a po zastavení některých 

ostatních listů, vydávaných v okresních městech táborského kraje, se úkoly a význam 

Palcátu ještě zvětšují.
201

 

 

Kromě vyzdvihování významu Palcátu autor článku také vyzývá k podpoře 

čtenářů – aby jej odebírali, četli a doporučovali. V samotné příloze Hlas Vysočiny ze  

                                                
199 HRABĚ, Karel – VALENTA, Josef: Všem odběratelům a dopisovatelům Hlasu Vysočiny. In Hlas 

Vysočiny. 1948, r. III., č. 27. s. 1. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku,  

č. kartonu 215.) 
200 HRABĚ, Karel – HRABĚTOVÁ, Anna: Na rozloučenou se čtenáři. In Hlas Vysočiny: Týdeník 

Národní fronty. 1948, r. III., č. 27. s. 1. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku,  

č. kartonu 215.) 
201 IVĚRSKÝ, Michael: Na okraj týdne. In Palcát. Orgán Komunistické strany Československa 

Táborského kraje. 1948, r. VI., č. 30. s. 1. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku, 

č. kartonu 194.) 
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16. července 1948 je pak sloupek poslance Národního Shromáždění Jindřicha Šmídy, 

který rovněž vysvětluje, proč čtenáři „přišli“ o svůj oblíbený týdeník pelhřimovského 

okresu. Důvody a význam spojení okresního a krajského periodika vykládá jako 

pozitivní krok na pozadí budoucího nového správního uspořádání, které začalo platit od 

roku 1949.  

 

Musíme si uvědomit, že politický, hospodářských i kulturní život bude nyní 

vytvářet větší celky. V plánovitě budovaném státě je okres jednotkou příliš malou. Při 

budování je nutno spojovat síly celých oblastí nebo krajů. (...) Úkolem nového Hlasu 

Vysočiny bude, abychom informovali nejen občanstvo svého okresu, nýbrž abychom své 

užitečné podněty přinášeli také spoluobčanům okresů sousedních, a naopak, abychom 

se na výkonech a úspěších dosažených na tomto širším území naučili zlepšovat své 

podmínky doma.
202

 

 

Dopisovatelé, Život – práce – kritika a Vesnické noviny Pelhřimovska 

Jak je patrné z dochovaných dokumentů ve složce Zprávy pro tisk a činnosti 

ONV 1949—1953 z fondu ONV Pelhřimov v Moravském zemském archivu Brno – 

Státním okresním archivu Pelhřimov
203

, po skončení vydávání samostatného Hlasu 

Vysočiny do období začátku vydávání Vesnických novin Pelhřimovska na adresu ONV 

Pelhřimov docházely pokyny a žádosti pro dopisovatele, a to jak z redakce Rudého 

práva, tak i z Tiskového zpravodajství Krajského národního výboru v Jihlavě. Hlavním 

dopisovatelem za ONV Pelhřimov se stal vrchní tajemník ONV a zapisovatel schůzí 

ONV Jindřich Schreyer, kterého tímto úkolem pověřil předseda ONV Karel Hrabě 

v odpovědi na dopis redakce Rudého práva v Jihlavě, jež pořádala školení pro 

dopisovatele a žádala si zástupce z ONV Pelhřimov.
204

 Rudé právo také do Pelhřimova 

zasílalo své požadavky na příspěvky, například: „Chceme v Rudém právu popularisovat 

úderníky a zlepšovatele výroby a zevšeobecňovat jejich zkušenosti. Potřebovali bychom 

proto od Tebe, abys o těchto údernících a zlepšovatelích psal, popisoval, jak pracují, jak 

dosahují vyšších výkonů.“
205

 Také odsuzuje případ z praxe, kdy se stalo, že nadřízený 

                                                
202 ŠMÍDA, Jindřich: Na novou cestu. In Palcát. 1948, r. VI., č. 32. s. 6. (MZAvB - SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku, č. kartonu 194.) 
203 MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Zprávy pro tisk o činnosti ONV 1949—1953, inv. č. 888,  

č. kartonu 552. 
204 Tamtéž.  
205 Úryvek z dopisu ze dne 9. května 1949, viz tamtéž.  
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se rozhodl kontrolovat příspěvky do novin od dělnických dopisovatelů. Paradoxně ale 

ospravedlňuje zásady do těchto příspěvků ze své strany.  

 

(Redakce Rudého práva) bude pranýřovat všechny, kdož budou bránit našim 

dělnickým dopisovatelům vykonávat svou činnost. Je si zároveň vědoma své 

odpovědnosti tím větší, že se mezi tisíci a desetitisíci čtenáři, kteří se na ni obracejí, 

mohou nacházet a nacházejí ti, kteří kritisují z osobních důvodů, z uražené ješitnosti, 

z neznalosti věcí, z nedostatečného politického uvědomění apod. To však nemluví proti 

nezávislosti dělnických  dopisovatelů, nebo proti jejich přímému styku s redakcemi, ale 

jen pro ještě větší ostražitost a důslednost při ověřování zpráv dělnických dopisovatelů 

v redakcích.
206

 

 

Pokyny pro tiskové referenty na úrovni KNV a ONV přicházely také z vedení 

KNV Jihlava. Dne 13. dubna 1950 došel do Pelhřimova dopis od místopředsedy KNV 

Josefa Navrátila, který tematizoval současné tiskové úlohy. Dopisovatelé se v první řadě 

měli snažit o boj proti podněcování války. „Musíme v tisku odhalovat škůdce a na 

konkrétních případech jejich činnosti budeme poučovat občanstvo, kde a jak je třeba 

zvyšovat bdělost a ostražitost.“
207

 Důraz měl být kladen i na propagaci oslav 1. máje 

jakožto boje za mír. Rovněž se mělo psát o Lánské akci
208

, plnění jarních prací, 

zvyšování jakosti ve výrobě, náboru brigádníků na výstavbu na Ostravsku, proti 

podvratné činnosti Vatikánu a zároveň o podpoře pokrokových kněží, aktivizaci žen, 

bezpečnosti státu a o zdravotnických akcích.
209

 Na ONV Pelhřimov také přicházely 

dopisy, které kritizovaly pověřeného dopisovatele z ONV za nedostatek příspěvků do 

tisku z regionu (např. dopis od přednosty tiskového oddělení KNV Josefa Šebka z  

                                                
206 Tamtéž.  
207 Tamtéž.  
208 Lánská akce byl na přelomu čtyřicátých a padesátých let masový nábor mladých do hornických učilišť 

doprovázený rozsáhlou propagační kampaní. Po „Vítězném únoru“ se totiž republika měla orientovat na 

těžký průmysl a hornictví se stalo jedním z preferovaných oborů. „Prezident republiky Klement Gottwald 

dne 10. července 1949 pozval do Lán zástupce hornických učňů a oznámil jim, že pokud dokáží získat do 

roka pro hornické povolání nejméně šest tisíc nových učňů, všechny je za rok pozve do Lán.“ 

(KOUROVÁ, Pavlína. Lánská akce. In Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. Průvodce kulturním děním a 

životním stylem v českých zemích 1948—1967. sv. 1, Praha: Nakladatelství Academia, 2011. s. 493—494. 

ISBN 978-80-200-2019-2.) 
209 MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Zprávy pro tisk o činnosti ONV 1949—1953, inv. č. 888,  

č. kartonu 552. 
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20. března 1950 nebo dopis od Boženy Kakačové, redaktorky z KNV, ze dne 18. 

července 1951).
210

 

V letech 1951 a 1952 vycházel závodní měsíčník Revolučního odborového hnutí 

při ONV Pelhřimov Život – práce – kritika. Periodikum o šesti stranách formátu A4 

řídil redakční kroužek v čele s Jindřichem Schreyerem, dosavadním tiskovým 

dopisovatelem krajských novin za ONV Pelhřimov. Nicméně redakční práce byla stále 

významně svázána pokyny z nadřízených institucí, ať už z Krajského národního výboru 

v Jihlavě, nebo z Ústředí kulturně propagačního oddělení ÚRO v Praze. Právě poslední 

zmíněná instituce vydávala dvakrát měsíčně „metodiku“ s názvem Děláme závodní 

časopis.  Ta byla určena všem redakcím závodních časopisů. Určovala, jaká témata by 

se v nich měla objevovat, a zároveň poskytovala návod, jak psát články i jak zapisovat 

jazykové korektury. Vedle toho uváděla konkrétní příkladě z praxe – kritizovala i 

chválila periodika ze všech koutů republiky.  

 

Výbor závodní skupiny ROH musí se otázkou závodního časopisu zvláště 

důkladně zabývat a dávat časopisu generální linii. Dalším nutným předpokladem pro 

úspěšné vydávání časopisu je vybudování redakčního kruhu, který bude přímo řídit 

závodní časopis. V redakčním kruhu musí být v prvé řadě dělníci. Práce redakčního 

kruhu se musí opírat o širokou síť dopisovatelů a spolupracovníků ze všech oddělení a 

dílen.
211

 

 

Také redaktoři z Pelhřimovska se museli zúčastňovat vícedenních instruktáží pro 

redaktory závodních časopisů. Například na dvoudenní instruktáži v Jílové u Prahy  

18. a 19. října 1951 nechyběla ani Ludmila Jelínková, která přímo na místě předložila 

takzvané zrcadlo, tedy návrh podoby příštího čísla časopisu Život – práce – kritika. 

Tajemníci ROH v Praze pak poslali dopis do Závodní rady ONV Pelhřimov, v němž 

upozorňují, že k návrhu vepsali své připomínky a aby ZR ONV provedla dle proběhlé 

instruktáže opatření ke zlepšení kvality závodního časopisu. Například na titulní straně 

by podle nich měl být rozhovor s novými členy závodní rady a na straně tři jim pak 

prostor vyhrazený socialistické soutěži zaměstnanců připadá příliš malý.
212

 Dle pokynů 

                                                
210 Tamtéž.  
211  Děláme závodní časopis. MZAvB – SOAP, fond ONV Pelhřimov. Závodní časopis 1951—1952. inv. 

č. 889, č. kartonu 552.  
212 MZAvB – SOAP, fond ONV Pelhřimov. Závodní časopis 1951—1952. inv. č. 889, č. kartonu 552.  
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z KNV se také jednou za dva měsíce konala v každém okrese jednodenní porada 

dopisovatelů spojená s jejich proškolením.
213

  

Na základě studia archivních materiálů nemohu stoprocentně určit, kdy vyšlo 

první číslo Vesnických novin Pelhřimovska. V Moravském zemském archivu Brno – 

Státním okresním archivu Pelhřimov jsou dochována až čísla z roku 1952, přičemž u 

hlavičky novin chybí údaj o ročníku, je tam uvedeno vždy jen číslo daného výtisku. 

Nicméně na základě systému číslování ročníků nástupce tohoto periodika, za nějž byly 

považovány Pelhřimovské noviny, lze usuzovat, že Vesnické noviny Pelhřimovska 

existovaly již v roce 1950, neboť první čísla Pelhřimovských novin z roku 1954 mají u 

hlavičky uveden ročník čtvrtý. Vesnické noviny Pelhřimovska měly podtitul Společnou 

prací k blahobytu na vesnici a motto „Za novými, vyššími výrobními formami 

v zemědělství“. Vydával je zemědělský referát při ONV Pelhřimov a za redakci 

zodpovídal tamní úředník Jaroslav Svoboda. Od čísla pět z 26. dubna 1952 je v tiráži 

jako vydavatel uveden už jen ONV Pelhřimov. Periodikum mělo formát A4, obsahovalo 

zpravidla dvě strany, později bylo čas od času rozšířeno na 4 strany, a vycházelo 

obvykle každý týden, nikoliv ovšem vždy ve stejný den.
214

 Zpočátku se Vesnické noviny 

Pelhřimovska orientovaly vyloženě na tematiku zemědělství a na venkov, později však 

přinášely i informace politické, kulturní a sportovní, což je patrné hlavně v číslech 

z roku 1954.  

V roce 1953 začali radní při ONV Pelhřimov řešit problémy, které se během 

vydávání periodika objevily. V usnesení ze zasedání rady dne 6. února 1953 je 

předsedou ONV konstatováno, že on a zemědělský referent budou zplnomocněni 

k doplnění redakční rady novin a zároveň je tu věta „Redaktorem Vesnických novin 

bude knihovnický inspektor Tomáš Jelínek“
215

. Než jméno Tomáše Jelínka nahradilo 

v tiráži novin jméno Jaroslava Svobody, proběhla ještě dne 18. února 1953 osmá schůze 

rady ONV, na níž mimo program vystoupil zemědělský referent s návrhem redakční 

rady Vesnických novin, kterou tvořili Tomáš Jelínek, navržen jako hlavní redaktor, dále 

Jaroslav Svoboda, Miroslav Kučera, František Maršík, Jaroslav Vavřina, Josef 

Zabloudil, Alfons Buhuněk, Oldřich Burian a František Němec.
216

 Jméno Tomáše 

                                                
213 Tamtéž.  
214 Vesnické noviny Pelhřimovska. 1952—1954. In MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku, č. kartonu 216.   
215 Usnesení ze 6. schůze rady ONV Pelhřimov, 6. 2. 1953. In MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. 

Zápisy ze zasedání rady 1953/I, č. knihy 25. 
216 Usnesení z 8. schůze rady ONV Pelhřimov, 18. 2. 1953. In MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. 

Zápisy ze zasedání rady 1953/I, č. knihy 25. 
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Jelínka jakožto odpovědného redaktora Vesnických novin Pelhřimovska bylo poprvé 

uvedeno v osmém čísle periodika ze dne 28. března 1953.
217

 

K zápisu z 18. schůze rady ONV Pelhřimov ze dne 8. května 1953 je připojena 

zpráva od zemědělského referenta ONV Oldřicha Buriana o dění kolem tvorby novin. 

Kritizuje například, že se často stává, že plánované články již nejsou aktuální, a proto je 

nelze otisknout, anebo že členové redakční rady nezajistili sepsání domluvených textů, a 

vše je tak na bedrech odpovědného redaktora. Vedle toho chybí dopisovatelé a někteří 

členové redakční rady považují svou roli spíše za přítěž, nikoliv za svou povinnost 

jakožto zaměstnance ONV. Nelíbí se mu fakt, že články o kulacích
218

 nejsou psány do 

hloubky a že vychází málo kritických zpráv, které přece pomáhají napravit nedostatky. 

V neposlední řadě zmiňuje problematickou distribuci novin – někdy je opožděná, jindy 

se stává, že se periodikum neoprávněně distribuuje zdarma. Končí konstatováním, že 

pokud se situace nezmění, hrozí zastavení vydávání Vesnických novin Pelhřimovska.
219

  

Redakce pod vedením Tomáše Jelínka na kritiku zemědělského referenta 

reagovala. V novinách se postupně začínají objevovat články lákající nové čtenáře 

k jejich odběru, přičemž jim i radí, jak lze listy rozšiřovat. Například: „Vždy, když 

přijdou Vesnické noviny do obce, rozendám je při sběru mléka jednotlivým 

zemědělcům. Při proplácení mléka odpočítám každému položku za odebrání Vesnických 

novin. (...) (Pozn. redakce: Nešlo by tak zařídit i v jiných obcích? Co tomu říkáte, 

Svépravičtí?)“
220

 Rovněž, jak už jsem zmínila, byl obsah periodika rozšířen na čtyři 

strany a články se začaly více dotýkat i jiných témat, ne jen zemědělství.  

Tomáš Jelínek patří k výrazným osobnostem okresní žurnalistiky.
221

 

Argumentoval svým výrazným nadáním pro agitaci, které v dosavadním zaměstnání 

                                                
217 Vesnické noviny Pelhřimovska. 1953, r. II., č. 8. s. 1. In MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku, č. kartonu 216.   
218 Výraz „kulak“ byl převzat ze sovětské terminologie, český ekvivalent byl „vesnický boháč“. Jednalo 

se o třídního nepřítele na vesnici, ovšem vymezení pojmu bylo velmi vágní a účelně se dle potřeb měnilo. 

„Za hlavní parametr se obvykle považovala výměra vlastněného pozemku, a ta se s lety snižovala. Kulaci 

museli povinně odvádět zemědělské dávky, ale požadavky obvykle nemohli splnit, což bylo záminkou 
pro často tvrdé sankce. Někteří vesničtí boháči byli také nuceně vystěhováni ze svých usedlostí. (FRANC, 

Martin. Kulak. In Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. Průvodce kulturním děním a životním stylem 

v českých zemích 1948—1967. sv. 1, Praha: Nakladatelství Academia, 2011. s. 461—462. ISNB 978-80-

200-2019-2.) 
219 BURIAN, Oldřich: Práce propagační skupiny při zemědělském referátu ONV. Vesnické noviny.  

18. schůze rady ONV Pelhřimov, 18. 5. 1953. In MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Zápisy ze 

zasedání rady 1953/II, č. knihy 26. 
220 VÁCHA, Josef: Jak prodáváme Vesnické noviny. In Vesnické noviny Pelhřimovska.1953, r. II., č. 16. 

s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku, č. kartonu 216.) 
221 Narodil se v roce 1925 v Pošné u Pacova. Od 1. 7. 1950 působil jako tajemník Okresního výboru 

Svazu československého-sovětského přátelství v Pelhřimově. V roce 1952 se ucházel o místo okresního 
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nemůže plnohodnotně využít. Rada Krajského národního výboru v Jihlavě odsouhlasila 

jeho přijetí na ONV Pelhřimov, a tak se 1. ledna 1953 stal okresním knihovnickým 

inspektorem. Ve funkci setrval do června 1954, kdy byl na návrh předsedy ONV 

Pelhřimov Václava Harudy přeřazen z odboru školství a kultury na odbor zemědělství, 

„aby bylo lépe zajištěno vedení Vesnických novin zdejšího okresu a zvětšení jejich 

rozsahu a dále k účinné propagační práci v zemědělském odboru vůbec“
222

. Za jeho 

vedení se z Vesnických novin Pelhřimovska staly v roce 1954 Pelhřimovské noviny, 

z nichž se v roce 1960 zrodil Nástup, který přestal vycházet až v roce 1990. Jelínkovo 

působení v Nástupu bylo ovšem kratší. Jako hlavní redaktor v novinách skončil v roce 

1969, k čemuž se podrobněji vrátím v kapitole pojednávající o okresních novinách  

v 60. letech 20. století.  

 

Pelhřimovské noviny  

Rada ONV Pelhřimov na svém 2. zasedání z 18. května 1954 schválila 

přejmenování Vesnických novin Pelhřimovska na Pelhřimovské noviny ve formátu A3. 

Rovněž jmenovala redakční radu ve složení Tomáš Jelínek, Rudolf Sviták, Josef 

Zabloudil, Josef Opic, Jiří Hlavatý, František Jirků, V. Kos a Karel Jirů.
223

 Noviny měly 

dvě strany, výjimečně čtyři strany, a to ku příležitosti významných událostí. V takovém 

případě titulní stranu zdobila červená barva.  

Listy přinášely v první řadě především zprávy z oblasti zemědělství.
224

 Vedle 

toho ale dávaly prostor i jiným tématům typickým pro socialistickou společnost. Žily 

dle „socialistického kalendáře“ – tematizovaly Mezinárodní den žen (8. března), oslavy 

1. máje, osvobození Československa Rudou armádou (9. května), založení KSČ, 

Mezinárodní den dětí (1. června), Den stavbařů (14. července), Den tisku (21. září), 

výročí Velké říjnové socialistické revoluce (7. listopadu) apod. Objevily se v nich stálé, 

krátké rubriky s vlastním logem jako „Kulturní zprávy“, „Sport a tělovýchova“ či 

„Svazácký koutek“. Nechyběly ani seriály/články na pokračování. Z těch prvních mohu 

jmenovat „Selské dějiny Pelhřimovska“, jejichž autorem byl Karel Jun. Jejich poslední, 

                                                                                                                                          
knihovnického inspektora v Pelhřimově. (MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Jelínek Tomáš, inv. č. 

1177, č. kartonu 759.) 
222 Tamtéž. 
223 Usnesení ze 2. schůze rady ONV Pelhřimov, 18. 5. 1954. In MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. 

Zápisy ze zasedání rady 1954/II, č. knihy 30. 
224 „Tiskem na pomoc zemědělství.“ Tak je zakončen článek vyzývající dopisovatele Pelhřimovských 

novin a jejich čtenáře na besedu ke Dni tisku v roce 1954. Je tedy patrné, že noviny mají hrát roli stále 

hlavně v oblasti zemědělství. Zveme všechny čtenáře a dopisovatele. In Pelhřimovské noviny. 1954, r. 

IV., č. 42. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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64. pokračování vyšlo v třetím čísle novin z 20. ledna 1956. Stále častěji byly kromě 

textů otiskovány i fotografie.  

Pelhřimovské noviny také přišly takzvanou pojízdnou redakcí, jejímž úkolem 

bylo propagovat družstevní myšlenky. „Na základě usnesení rady ONV ze dne 9. září 

1955 uskutečnil s. Tomáš Jelínek další čtyři zájezdy do obcí, kde jsou předpoklady pro 

založení nového JZD nebo pro rozšíření členské základny s pojízdnou redakcí 

Pelhřimovských novin.“
225

 Pojízdná redakce jednak rozdala přímo na místě okresní 

noviny, a jednak v následujícím čísle periodika informovala reportážní formou o tom, 

jak na daném místě zemědělci příkladně hospodaří. „Téměř všechny práce s traktorem 

STS dělá v Radňově traktorista STS Gustav Půlpytel ze Zajíčkova. (...) Nyní jim vyvezl 

hnoje a zaoral je a tak zemědělci se mohou věnovat setí.“
226

 

Pelhřimovské noviny samy sebe reflektovaly jako důležitý nástroj působení na 

společnost, který ukazuje tu správnou cestu. Přinášely kritiky na dění v okrese, téměř 

vždy s konkrétními jmény provinilců, a to zejména „vesnických boháčů“. Zároveň tyto 

kauzy sledovaly a v dalších číslech zpravidla uveřejňovaly zpětnou vazbu od nařčené 

strany.  

 

Dnes už je velmi vžitý způsob odstraňování některých nedostatků v našem životě 

za součinnosti tisku. Co ještě není zcela vžito – je správné reagování na zveřejněnou 

kritiku. Všichni – totiž kritizovaní a kritizující – si musí uvědomit, že kritika v naší 

socialistické společnosti neslouží k tomu, aby jeden druhému ublížil, nýbrž že jediným 

jejím účelem je pomoci urychlenému dokončení budování socializmu, zabránění škodám 

a zdokonalení péče o pracující.
227

 

 

Jak redakce novin fungovala, lze odvodit ze zprávy vedoucího zemědělského 

odboru při ONV Pelhřimov Antonína Svobody, která byla přiložena k jednání rady 

ONV dne 20. října 1956, i když v ní chybí informace o složení redakční rady.
228

 

Nicméně se dozvídáme, že její práce je velkou slabinou. Členové se mají pravidelně 

scházet každé pondělí ve 13 hodin, ale nedochází všichni. „Pravidelně nedochází s. Kos 

                                                
225 Kontrola usnesení rady ONV pro schůzi rady ONV dne 21. října 1955. In MZAvB - SOAP, fond ONV 

Pelhřimov. Zápisy ze zasedání rady 1955, č. knihy 32. 
226 Pojízdná redakce Pelhřimovských novin v podzimních pracích. In Pelhřimovské noviny. 1955, r. V.,  

č. 40. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
227 Ohlasy na kritické hlasy v Pelhřimovských novinách. In Pelhřimovské noviny. 1958, r. VIII., č. 28.  

s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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ze ČSSD a s. Parýzek z STS. Slabě schůzky navštěvuje s. Hájek a s. Součková.“
229

 Ani 

forma její práce není vyhovující, neboť jen projednají hlavní články, ale nepodílí se na 

tvorbě novin tak, jak bylo potřeba. Ani nezajišťují dostatek článků od dopisovatelů. 

Připomínám, že redaktorem novin je v této době Tomáš Jelínek, který ovšem rovněž 

dělá instruktora JZD a patrona MNV, takže zejména během žní noviny ztrácí kvůli 

nedostatku času redaktora úroveň. Náklad za první čtvrtletí roku činil 2 800 výtisků, 

ovšem ve třetím čtvrtletí o sto kusů poklesl. Svoboda ve zprávě konstatuje, že se 

Pelhřimovským novinám nedaří zajistit neustálý růst nákladu. Přičemž zmiňuje, že 

hlavně lidé z měst o ně nemají zájem, jelikož si stěžují, že se v nich objevují jen zprávy 

z vesnic. To podle vedoucího zemědělského odboru chtějí napravit. Problémem je také 

finanční stránka. V dané době byl účet periodika v minusu (o 1 300 Kčs). Podle 

Svobody je velmi zatěžují náklady na Poštovní novinovou službu, která noviny roznáší. 

Za doručení čísla požaduje 8 haléřů. Co se týče dopisů redakci, tak zpráva uvádí za 

první, druhé a třetí čtvrtletí roku 536 dopisů a příspěvků, přičemž v novinách jich bylo 

uveřejněno 391 (zbytek měly tvořit hlavně úřední zprávy a oběžníky – tudíž materiály 

dle redaktora svou formou nevhodné pro otištění v novinách). Třetí čtvrtletí pak bylo ve 

znamení značného poklesu dopisovatelů. Přesto Antonín Svoboda dodává, že úroveň 

Pelhřimovských novin je v rámci kraje i státu příznivá. Za hlavní nedostatky považuje, 

že periodikum neobsahuje zprávy ze všech obcí okresu a že většina otisknutých článků 

již není aktuální, jelikož jsou výrobní termíny novin příliš dlouhé.
230

 

V roce 1959 docházelo na pozici odpovědného redaktora Pelhřimovských novin 

ke změnám. V tiráži čísla 27 ze dne 2. června je uvedeno, že za redakci odpovídá Karel 

Švec.
231

 Ve 30. čísle z 16. července jej ale nahrazuje Pavel Tůma.
232

 Hned za následující 

číslo z 23. července je odpovědným redaktorem Josef Hájek
233

 a číslo 32 z 30. července 

nese jméno Jindřicha Čížka.
234

 Třicáté třetí číslo z 6. srpna zase uvádí Stanislava 

                                                                                                                                          
228 Práce okresních vesnických novin a jejich další úkoly. In MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. 
Zápisy ze zasedání rady 1956, č. knihy 36. 
229 Tamtéž.  
230 Tamtéž.  
231 Pelhřimovské noviny. 1959, r. IX., č. 27. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
232 Pelhřimovské noviny. 1959, r. IX., č. 30. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
233 Pelhřimovské noviny. 1959, r. IX., č. 31. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
234 Pelhřimovské noviny. 1959, r. IX., č. 32. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
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Štrobla.
235

 Tomáš Jelínek se jako odpovědný redaktor okresních novin vrací k 1. lednu 

1960 na základě rozhodnutí rady ONV.
236

  

 

Zánik Pelhřimovských novin a počátek Nástupu 

Nové územní uspořádání republiky, které začalo platit v roce 1960, mělo vliv i 

na dění kolem okresních novin. Zanikly okresy Humpolec, Pacov a Kamenice nad 

Lipou a jejich území se stala součástí okresu Pelhřimov. S nimi skončilo i vydávání 

tamních vesnických novin. Na území nového okresu vznikl nový týdeník Nástup 

jakožto periodikum okresního výboru KSČ Pelhřimov a ONV Pelhřimov, přičemž 

veškerá pozornost dosavadních novinářů a dopisovatelů z Humpolecka, Pacovska a 

Kamenicka se měla soustředit právě k Nástupu, případně ke krajskému listu 

Jihočeského kraje s titulem Jihočeská pravda. Vydávání Nástupu schválil odbor pro 

školství a kulturu rady krajského národního výboru v Českých Budějovicích s platností 

od 13. března 1960.  

Otázkou tisku se podrobně zabývali radní při ONV na zasedání dne 15. března 

1960 (první číslo Nástupu vyšlo už 17. března, zpráva popisující změny v zajištění 

chodu okresního periodika je z 8. března).
237

 Hlavním redaktorem byl jmenován Tomáš 

Jelínek, druhým redaktorem se stal František Andreas a redakční pracovnicí byla Marie 

Nováková. Vedle toho byla ustanovena redakční rada ve složení „tajemníci OV KSČ  

s. Kobliha a s. Černý, za ONV s. Soukup, tajemník ON NF, tajemník odborové rady s. 

Kubát, redaktoři T. Jelínek a Fr. Andreas, vedoucí odboru výstavby rady ONV, vedoucí 

odboru místního hospodářství rady ONV, před. výboru stran. organizací Agrostroj 

Pelhřimov a Sukno Humpolec, předseda JZD Skrýšov s. Krejča, soudruh Jíra, učitel 

Počátky“
238

. Redakční rada se měla scházet jednou za měsíc. K jejím kompetencím 

                                                
235 Pelhřimovské noviny. 1959, r. IX., č. 33. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
236 Sdělení předsedy ONV a projednání personálních záležitostí. In MZAvB - SOAP, fond ONV 

Pelhřimov. Zápisy ze zasedání rady 1959, č. knihy 47. 

Proč ke střídání odpovědných redaktorů  došlo, není ze zápisů ze zasedání rady ONV Pelhřimov v období 
od 10. dubna 1959 do 10. srpna 1959 patrné. Změny jsou tematizovány jen jednou, a to velice stručným, a 

nic neříkajícím, záznamem z 10. dubna 1959. Tajemník ONV Josef Krátký měl na zasedání připomenout, 

že je třeba řešit otázku redaktora Pelhřimovských novin. „Buď bude s. Štrobl dělat redaktora dále, nebo 

bude vrácen do stavu instruktorů.“ (Rozbor systematizace a snížení stavu zaměstnanců na ONV a zrušení 

funkce kádrového pracovníka na ONV. In MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Zápisy ze zasedání 

rady 1959, č. knihy 45.) Přitom Stanislav Štrobl za redakci zodpovídal dle tiráže až v srpnu 1959. Na 

druhou stranu je v zápisu uvedeno jen slovo „redaktor“, nikoliv „vedoucí“ či „odpovědný“ redaktor, tudíž 

není vůbec jasné, v jaké souvislosti se o Stanislavu Štroblovi tehdy mluvilo.  
237 Zpráva o zajištění vydávání okresních novin Nástup v Pelhřimově pro schůzi rady dne 15. března 

1960. In MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Zápisy ze zasedání rady 1960, č. knihy 49. 
238 Tamtéž.  
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patřilo schvalování redakčního plánu na následující měsíc, zhodnocení náplně novin za 

uplynulý měsíc a také schvalování výše pohyblivé odměny redaktorům. Existovalo i 

užší složení redakční rady (Jelínek, Kobliha, Černý, Andreas a Soukup), které se 

scházelo vždy při uzávěrce čísla a bezprostředně řídilo fungování novin. V popředí 

zájmu listu mělo zůstat zemědělství v souladu se stranickým usnesením.  

Redakce dostala zázemí v budově ONV Pelhřimov na adrese Pražská 127. 

K dispozici měla mít nábytek, tři psací stroje, dva fotoaparáty, dvě blesková světla a 

vybavenou temnou komoru. Pro první rok odbor kultury rady KNV v Českých 

Budějovicích povolil maximální náklad 6 500 kusů, ovšem do té doby okresní noviny 

vycházely nákladem 8 000 kusů. Poštovní novinová služba, která noviny roznášela, je 

měla dostat vždy ve středu odpoledne a ve čtvrtek měla zajistit jejich doručení každému 

odběrateli. Nástup měl formát A3, čtyři strany  a vycházel černobíle, případně, pokud 

šlo o slavnostní číslo, byla přidána červená barva. Čtenáři jej kupovali za 40 haléřů.   

První číslo Nástupu vyšlo 17. března 1960, ovšem oficiálně šlo již o jedenácté 

číslo v rámci desátého ročníku okresních novin – stal se totiž plynulým nástupcem 

Pelhřimovských novin. Samotná redakce do novin vložila krátký text vysvětlující nový 

ráz okresních novin a připojila výzvu k hledání dopisovatelů. „Vážený čtenáři! Dnes 

dostáváš do rukou první číslo okresních novin. Redakční kolektiv doufá, že se Ti bude 

líbit. Budeme se nadále snažit přinášet pro naše čtenáře co nejlepší a co nejčerstvější 

zprávy o událostech v celém našem novém okresu.“
239

 

2.2 Pelhřimovsko v šedesátých letech: Čas nenaplněných 

nadějí 

2.2.1 Nové uspořádání, nové vedení, nový tiskový orgán ONV 

Podle nového územního uspořádání republiky, které začalo platit v roce 1960, se 

nově vymezený pelhřimovský okres stal součástí jednoho z deseti krajů, a to 

Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Jihočeský kraj tvořilo celkem 8 

okresů – České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, 

Prachatice, Strakonice a Tábor. Pelhřimovský okres nově zahrnoval i tři dosavadní 

okresy – Humpolec, Pacov a Kamenici nad Lipou.
240

  

                                                
239 Vážený čtenáři!. In Nástup. 1960, r. X., č. 11. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
240 Zákon o krajském zřízení. In Sbírka zákonů republiky Československé [online], 1948. s. 1581—1610 

[cit. 2017-03-01]. Dostupné z www: 
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Změny se dotkly také regionálního periodika. Dosavadní Pelhřimovské noviny 

nahradil Nástup, jehož první číslo ze dne 17. března 1960 věnovalo první stranu a část 

druhé strany velebení právě nově ustanoveného okresu, jež mohl vzniknout díky 

dosaženému stupni socialistického budování v celém státě. „Dosažený stupeň rozvoje 

naší společnosti, vysoká úroveň rozvoje výrobních sil, si přímo vynucuje nové územní 

členění našeho státu a stává se jeho pevným základem.“
241

 Podle popisu u otištěné mapy 

nového okresu bylo v té době na území Pelhřimovska 86 tisíc hektarů zemědělské půdy 

a 64 tisíc hektarů půdy orné, přičemž v zemědělství pracovalo 16 tisíc lidí. V 92 

průmyslových závodech soustředěných hlavně ve 13 větších městech pak mělo pracovat 

11 500 zaměstnanců.
242

 

Nástup tematizoval i nadcházející volby s termínem 12. června 1960. Věnoval se 

jim s předstihem a samozřejmě uvedl i jejich výsledky.
243

 Novým předsedou ONV 

Pelhřimov byl na prvním zasedání nově zvoleného ONV dne 22. června zvolen Josef 

Prchal, bývalý předseda ONV Ledeč nad Sázavou. Ten ve funkci nahradil Václava 

Harudu. Jeho náměstky se stali Jan Borka, bývalý předseda ONV Humpolec, a Jaroslav 

Trpák, bývalý náměstek předsedy ONV Pacov. Funkci tajemníka ONV začal vykonávat 

dosavadní tajemník OV KSČ Pelhřimov František Soukup, přičemž vedoucím 

tajemníkem OV KSČ Pelhřimov se stal dosavadní vedoucí oddělení KV KSČ v Jihlavě 

Jaroslav Širmer.
244

 Změny se dotkly také místního národního výboru. Na základě 

nového zákona o národních výborech byl přejmenován na městský národní výbor 

                                                                                                                                          
<http://web.archive.org/web/20120402152905/http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1948/sb101-

48.pdf>.; Zákon ze dne 9. dubna 1960 o územním členění státu . In Portál veřejné správy [online], 

Ministerstvo vnitra České republiky, 2017 [cit. 2017-03-01]. Dostupné z www: 

<https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=29725&nr=36~2F1960&rpp=15#local-

content>. 
241 ŠIRMER, Jaroslav. Do nové etapy. In Nástup. 1960, r. X., č. 11. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
242 Náš nový okres. In Nástup. 1960, r. X., č. 11. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.)  

Dle údajů uvedených v publikaci Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí bylo v okrese v roce 1960 celkem 

83 781 hektarů zemědělské půdy, přičemž se pěstovaly hlavně brambory, len, obiloviny a řepka. (Viz 
BALÍK, Ivo et al. Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí. Pelhřimov: Okresní úřad Pelhřimov a Okresní 

muzeum Pelhřimov, 2000. s. 81. ISBN 80-238-6474-2.) Obecně řečeno, územně správní reforma byla 

popularizována na stránkách okresních periodik. (Viz ŠIKULA, Martin. Územně správní potýkání okresů 

a krajů na česko-moravském pomezí. In Západní Morava: Vlastivědný sborník. Brno: Moravský zemský 

archiv v Brně, r. XVII., 2013. s. 83. ISBN 978-80-86931-79-1.)  
243 Podrobné informace o nadcházejících volbách přineslo číslo listu ze dne 9. června 1960 s kresbou a 

mottem „Všichni k volbám – hlasujme za další rozvoj socialistické vlasti“. Viz Nástup. 1960, r. X., č. 23. 

s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
244 Povedeme okres k rozkvětu. In Nástup. 1960, r. X., č. 26. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.); Komunisté půjdou v čele veškerého dění na okrese. In Nástup. 1960, r. 

X., č. 12. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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(MěNV). Jeho předsedou byl zvolen Václav Haruda, dosud působící jako předseda 

ONV. Ten stál v čele města až do konce šedesátých let.
245

  

Slučování se týkalo nejen okresních národních výborů, ale také organizací jimi 

zřizovaných (např. okresní archivy). Zpočátku se tak uvažovalo i při reorganizaci 

okresních podniků místního hospodářství. Například stavební výroba měla centrum 

v Humpolci, v Kamenici nad Lipou se soustředil místní průmysl a restaurace a jídelny 

se soustřeďovaly v Pacově. „Velké národní podniky byly v některých případech nově 

začleněny do průmyslového rámce Jihočeského kraje (například pivovar do Jihočeských 

pivovarů, n. p., České Budějovice).“
246

 Správní reforma výrazně zasáhla i do organizace 

územních obvodů soudních okresů, a to za více než sto let jejich působení. Okresní 

soudy v Humpolci, Pacově a Kamenici nad Lipou zanikly, zůstal jen Okresní soud 

v Pelhřimově a jeho obvod byl shodný s obvodem správního okresu. Méně závažné 

případy jako drobné krádeže, alkoholismus či sousedské vztahy od roku 1962 řešil 

místní lidový soud při MěNV, jehož činnost skončila na konci roku 1969. Při MěNV 

fungovala již od padesátých let také komise pro místní bezpečnost, jež dohlížela na 

pořádek při dopravě a ochraně majetku i osob.
247

  

Postupnému uvolňování poměrů a demokratizační vlně v roce 1968 se budu 

věnovat s ohledem na okresní noviny v části této kapitoly, která bude patřit právě 

Nástupu.  

2.2.2 Životní úroveň 

Především v souvislosti s novým státním uspořádáním okresů začal Nástup 

výrazněji oslavovat tehdejší životní úroveň. Nutnost nového uspořádání republiky 

zpravidla uváděl v souvislosti s blahobytem, který nastal díky komunistické straně. Tyto 

teze výstižně dokládá báseň dopisovatele Stanislava Augusty „Jde předzvěst jara naším 

krajem“, která byla v novinách jakožto „zdravice novému okresu“ otištěna hned 

v prvním čísle listu ze 17. března 1960:  

 

Jak předzvěst jara zase naším krajem - / kdys zapomenutým jak škeble v moři.../ 

Tím krajem kopců, lesů, chudých polí,/ kde po staletí lid žil v bídě, hoři.// Ta doba 

přešla jako těžké mraky/ a nikdy, nikdy nevrátí se více/ ten čas, kdy houfy lidí 

                                                
245 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 480. ISBN 978-

80-422-289-4. 
246 Tamtéž.  
247 Tamtéž.  
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zubožených/ hledaly práci, chleba – v Americe.// Dost práce pro zdraví a chleba má 

kraj dnes - / a do budoucna stejná máme přání./ Ať v míru vzkvétá každičká naše ves - / 

ať každým rokem bohatší je zrání!// Lidé nacházejí cestu k sobě blíž/ a k sobě blíž teď 

budou mít i města./ U nás Pelhřimov, Pacov, Humpolec/ a Kamenici sbližuje cesta.// A 

na ní odstraníme každou tíž - / tíž z minula co dědictvím nám zbyla./ Za sluncem štěstí 

půjdem stále výš,/ cestou – již naše strana vytyčila!
248

 

 

Už koncem padesátých let se, alespoň dle prezentovaných zpráv v okresních 

novinách, začaly objevovat první „plody“ socialistické práce. Lidé mohli nakupovat 

auta, motocykly i televize,
249

 ovšem mnohdy, jak už jsem nastínila, za komplikovaných 

podmínek.
250

 Po otevření první samoobsluhy Pramen v Nádražní ulici v roce 1958 se 

tato forma prodeje zanedlouho uchytila i v dalším obchodě. Snaze postavit přímo 

v centru města skutečný obchodní dům podlehla židovská synagoga spolu s masnými 

krámy. Jedná se o jeden z nejtěžších zásahů do struktury historické zástavby 

Pelhřimova. Nový obchodní dům Perla byl na jejich místě vybudován v sedmdesátých 

letech.
251

  

 

„Co se nám líbí a co nelíbí v obchodech“ 

Ožehavou otázkou zůstalo zásobování obchodů. Nástup na svých stránkách často 

tematizoval dostatek či nedostatek zboží, a to různými způsoby. Zejména začátkem  

60. let orientoval na obchod značnou pozornost, zvláště před Vánocemi. Například číslo 

49 ze dne 8. prosince 1960 přineslo novou rubriku „Co se nám líbí a co nelíbí 

v obchodech“.
252

 Stálá komise ONV pro obchod totiž ustanovila pracovní skupinu, která 

se měla věnovat připomínkám občanů okresu právě k této problematice.  I čtenáři 

Nástupu mohli psát své názory, ale dle článku z 22. prosince byl o tuto možnost malý 

zájem. Podle textu je také jasně patrné, že za problémy mohou vlastně i sami zákazníci. 

                                                
248 AUGUSTA, Stanislav. Jde předzvěst jara naším krajem. In Nástup. 1960, r. X., č. 11. s. 1. (MZAvB – 
SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
249 „Během jediného roku 1958 přibylo v Pelhřimově 35 soukromých automobilů, 69 motocyklů a 43 

malých motocyklů (tzv. pionýrů).“ In MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství 

Lidové noviny, 2014. s. 481. ISBN 978-80-422-289-4. 
250 Například před Vánocemi v roce 1960 nedokázala nabídka v obchodech v okrese uspokojit poptávku 

občanů po televizorech. Viz Naše poznámka: Vánoce a televizory. In Nástup. 1960, r. X., č. 49. s. 2. 

(MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
251 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 481. ISBN 978-

80-422-289-4. 
252 Aby všeho bylo dost. In Nástup. 1960, r. X., č. 49. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
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Veřejná prověrka v obchodech totiž „v prvé řadě ukázala jednu velkou chybu: na 

zlepšování obchodu se málo podílejí ti, kdož nejvíce různými nedostatky v zásobování 

trpí, zákazníci. Dostali jsme do redakce velmi málo připomínek k veřejné prověrce.“
253

. 

Zmíněný článek rubriku „Co se mi líbí a co nelíbí v obchodech“ ukončil, ovšem další 

čísla Nástupu stále přinášela texty z této oblasti. Noviny z 19. ledna 1961 uveřejnily 

článek pod hlavičkou „Na počest 40. výročí založení KSČ“
254

 s titulkem „Další 

rozšíření služeb obchodu“. Čtenáři se v něm dozvěděli, co nového si pro ně pracovníci 

spotřebního družstva Jednota připravili ke zlepšení úrovně nakupování. Jednalo se o 

závazek zavedení prodeje do nákupní tašky, který měl pracujícím ženám usnadnit a 

urychlit nakupování. Zákaznice nechala v obchodě nákupní tašku společně s lístkem 

žádaných výrobků a pracovnice měly do určité doby tašku naplnit. Tento systém měl 

vyřešit dlouhé fronty v obchodech. Článek také sliboval otevření nových obchodů a 

samoobsluh, zřízení půjčoven průmyslového zboží a rozšíření opravářské služby prádla 

a oděvů, k němuž se zavázalo výrobní družstvo Drupo v Horní Cerekvi.
255

 Rubriku o 

obchodech později nahradila rubrika „Veřejná prověrka služeb. Co navrhujete pro 

zlepšení?“. Bilance jejího přínosu  vyzněla velice podobně jako v případě obchodů. „V 

anketě se však projevil jeden závažný nedostatek. Málo nám psali čtenáři přímo z místo 

a málo navrhovali, co je třeba udělat pro zlepšení služeb.“
256

 Přitom prý redakce 

Nástupu ví, že se na Komunální služby snáší vlna kritiky, jenže občané nedokázali 

využít této veřejné příležitosti, aby chyby pomohli odstranit.
257

  

Téma dostatku a nedostatku zboží v obchodech či kvality služeb se na stránkách 

okresního listu objevovalo spíše nepravidelně i v dalších letech, místo pravidelně 

dostávalo vždy před Vánocemi.
258

 

 

                                                
253 My končíme, vy nekončete. In Nástup. 1960, r. X., č. 51. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
254 Tato hlavička byla v  roce 1961 uváděna u článků, které přinášely pozitivní zprávy o vývoji v okrese 

s důrazem na zásluhy socialistického zřízení republiky a komunistické strany.  
255 Další rozšíření služeb obchodu. In Nástup. 1961, r. XI., č. 3. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 
regionálního periodického tisku.) 
256 Končíme naši anketu. In Nástup. 1961, r. XI., č. 11. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
257 Tamtéž.  
258 „Před blížícími se Vánocemi jsme tradičně položili několik otázek předsedovi obchodní komise ONV 

Jaroslavu Beranovi a požádali ho o odpovědi.“ Viz Tradiční předvánoční. In Nástup. 1964, r. XIV., č. 48. 

s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 

V rozhovoru zaznělo, že obchody jsou velice dobře zásobeny potravinami – „například banánů je 

čtyřikrát tolik“ (v porovnání s rokem 1963). I z průmyslového zboží měl být na pultech obchodů výběr. 

Až na konci rozhovoru se ovšem čtenář dozví: „Bohužel některého žádaného zboží nebude asi dostatek, 

tam se výroba nepřizpůsobila rychle potřebám Vánoc.“ Viz tamtéž.  
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Byty a veřejná infrastruktura 

Největší pokrok veřejnost očekávala v bytové zástavbě a v modernizaci veřejné 

infrastruktury, jenže okres se stále nedokázal vypořádat s nedostatkem stavebních 

kapacit, proto se často obracel na veřejnost, třeba i prostřednictvím Nástupu, 

s propagandou důležitosti brigádnické výpomoci (podpořené soutěžením) ve spolupráci 

s místními podniky. Brigádníci nedostávali finanční odměnu, výpomoc jim měla přinést 

vylepšené osobní hodnocení. „V současné době je na okrese 254 brigád socialistické 

práce, které mají celkem 2938 členů. Titul Provoz socialistické práce drží 35 provozů a 

titul Dílna socialistické práce 24 dílenských kolektivů. O titul soutěží dalších 93 

kolektivů s 857 členy, 30 dílen a 19 provozů, 61 nejlepších pracovníků je nositeli titulu 

Průkopník socialistické práce.“
259

 Přes všechny potíže však vznikaly důležité veřejné 

budovy, například širokoúhlé kino Vesmír (1962), novostavba kulturního domu 

závodního klubu Revolučního odborového hnutí Máj (1968) či dva nové školní 

pavilony poblíž Krásových domků (1962, 1963). Z Národního domu pak vzniklo 

Městské divadlo.
260

  

Jak jsem už zmínila, problém byl především s nedostatkem bytů, s nímž se okres 

potýkal ještě další léta.
261

 První panelové sídliště vedle budovy okresního soudu začali 

lidé obývat v roce 1963. Další, ještě větší sídliště, začalo růst v roce 1968 při silnici na 

Prahu. Ovšem první závady na těchto stavbách spojené s nekvalitními materiály, 

nekvalitní řemeslnou prací a s důrazem na kvantitu, nikoliv na kvalitu, na sebe 

nenechaly dlouho čekat.
262

 V novinách se objevil i anonymní komentář k tíživé bytové 

situaci, v němž jeho autor navrhoval převedení bytů do osobního vlastnictví. 

Argumentuje tím, že mnozí lidé získali levný byt ve státní výstavbě, zároveň si pořídili 

auto a chatu, což ztrpčuje život těm, jejichž příjmy jsou stále ještě nízké, a nemohou tak 

plně využívat výhod, jež stát nabízí. Přitom lidé, kteří žijí ve státem dotovaném bytu, si 

toho často neváží a nejsou ochotni si ani malou závadu opravit sami.  A právě z toho 

důvodu považuje převod bytů do osobního vlastnictví za dobré řešení, které snad není 

                                                
259 Čestná čísla. In Nástup. 1966, r. XVI., č. 12. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
260 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 482. ISBN 978-

80-422-289-4. 
261 Články na tyto téma se v Nástupu často objevovaly až do 80. let. Střídaly se texty, které bytovou 

situaci kritizovaly, s texty, které naopak oslavovaly pozitivní změny a vývoj k lepšímu.  
262 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 482. ISBN 978-

80-422-289-4. 
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v rozporu s programem socialistické společnosti.
263

 V této době se začala vyvíjet i 

stavba rodinných domů nebo družstevní výstavba prováděná svépomocí.  

 

Školství 

Co se týče vzdělání, na počátku 60. let prošlo školství další reformou. V roce 

1961 byla povinná školní docházka prodloužena na devět let, osmiletá střední škola se 

změnila v základní devítiletou školu a jedenáctiletá střední škola ve střední všeobecně 

vzdělávací školu nadále spojenou se základním stupněm škol. Až v roce 1968 byly 

otevřeny třídy obnoveného čtyřletého gymnázia. Od roku 1960 se techničtí pracovníci 

mohli v Pelhřimově vzdělávat ve večerní škole, v roce 1965 byla ve městě otevřena 

samostatná Střední průmyslová škola strojnická. Z hudební školy byla lidová škola 

umění, kde žáci dostávali vzdělání jak v hudebních, tak i ve výtvarných či dramatických 

oborech.
264

  

V rozhodování přijetí žáka na střední nebo vysokou školu ovšem hrála svou roli 

politická angažovanost jeho rodičů nebo takzvaný třídní původ žáka. Od padesátých let 

působily na základních školách rozmisťovací komise, které volbu školáků usměrňovaly 

podle potřeb společnosti, a to v případě pelhřimovského okresu hlavně k hornictví, 

zemědělství či stavebnictví.
265

 

 

Role národních podniků  

Velký vliv na dění ve městě získávaly národní podniky, které zřizovaly řadu 

souborů uměleckých činností, podporovaly sportovní oddíly a podílely se na zlepšování 

životní úrovně svých zaměstnanců (například díky závodnímu stravování, závodní 

zdravotní péči, rekreaci, podnikovým mateřským školám a jeslím). Samotná struktura 

průmyslu se v porovnání s padesátými lety téměř nezměnila. Podniky byly vesměs 

konsolidovanými organizacemi s vyhraněným výrobním programem S Nástupem pak 

dostávaly více prostoru i v novinách, často jim byla věnována titulní strana, kde do té 

doby dominovaly zprávy ze zemědělství.
266

  Odběratelé periodika si pravidelně četli o 

                                                
263 Státe, dávej!. In Nástup. 1966, r. XVI., č. 7. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
264 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 482. ISBN 978-

80-422-289-4. 
265 Tamtéž.  
266 Nástup informoval především o pozitivních novinkách v jednotlivých  závodech, popř. o novinkách 

v rozvíjejícím se průmyslu na Pelhřimovsku obecně. Například titulní strana čísla 28 z 11. července 1963 

patřila zprávě o začátku výstavby prvního plně automatizovaného závodu v okrese, jímž byl n. p. 
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dění v Agrostroji, jež se zabýval výrobou zemědělských strojů a byl největší 

konsolidovanou organizací s vyhraněným výrobním programem v okrese.  

Celosvětový věhlas však Pelhřimovsko získalo již v polovině 18. století díky 

soukenictví. Jeho baštou byl Humpolec,
267

 ale dařilo se mu i v Pelhřimově a Pacově. Po 

znárodnění vzniklo asi z třiceti drobných provozoven humpolecké Sukno, vedle kterého 

od roku 1945 fungoval podnik Českomoravský len, jež byl monopolním zpracovatelem 

lnu v republice. Po převratu v únoru 1948 se z dalších tradičních provozoven v okrese 

staly nové podniky, kterým rovněž patřila pozornost Nástupu: Modeta Pelhřimov, 

Partex Žirovnice, Tylex Kamenice nad Lipou a pletařské závody Gustava Klimenta 

Počátky.
268

 V novinách se průběžně psalo i o Spojených kartáčovnách Pelhřimov, 

Adamovských strojírnách Humpolec, papírně v Červené Řečici, humpoleckém Dřevě, 

Dřevozpracujícím družstvu Lukavec, výrobním družstvu Drupo Horní Cerekev, 

kožedělném družstvu DUP v Pelhřimově, knoflíkářské výrobě v Žirovnici či o 

pelhřimovském pivovaru.
269

  

Za zmínku stojí i další odvětví průmyslu. Jedinečným podnikem s celostátní 

působností bylo pelhřimovské Chrámové družstvo, jež vzniklo v roce 1922 a zabývalo 

se uměleckou tvorbou pro církevní potřeby. V roce 1953 bylo včleněno do organizace 

Charita Praha a po krátké době se v rámci Okresního stavebního podniku stalo součástí 

Jihočeského podniku pro údržbu památek.
270

  

Počáteční úspěchy podniků v okrese ale postupně přehlušil krach třetího 

pětiletého plánu (1961—1965). Začaly se projevovat důsledky nedostatku surovin a 

paliv, chaotického řízení a jednostranné orientace na vývoz do socialistických zemí, což 

vyústilo ke kritickým hlasům, jež se začaly naplno ozývat, například i v okresních 

novinách, v roce 1968.  

2.2.3 Kultura a sport 

Kulturní a sportovní zprávy dostávaly v Nástupu s postupem času čím dál více 

prostoru. Nejdříve se obě rubriky, nazvané „Kultura“ a „Tělovýchova a sport“, dělily o 

stranu čtyři, kolem poloviny roku 1963 se strana čtyři pomalu stává místem pro sport a 

                                                                                                                                          
Českomoravský len. Zabýval se výrobou pazderodesek. Viz První automatický závod na okrese. In 

Nástup. 1963, r. XIII., č. 28. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
267 Počátky humpoleckého soukenictví se datují již do roku 1462. Viz BALÍK, Ivo et al.  Pelhřimovsko ve 

druhém tisíciletí. Pelhřimov: Okresní úřad Pelhřimov a Okresní muzeum Pelhřimov, 2000. s. 70. ISBN 

80-238-6474-2. 
268 Tamtéž.  
269 Tamtéž, s. 70—73.  
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strana tři přináší kulturu, což se na dlouhou dobu ustálilo. Obě oblasti se tak stanou 

nedílnou součástí nejen okresních novin, ale také politické agitace, jak níže ještě ukážu.  

Šedesátá léta byla ve znamení zajímavých projektů, k nimž bezesporu v roce 

1963 patřil druhý ročník akce nazvané Pelhřimovské kulturní léto, během které se vůbec 

poprvé představil nově vzniklý symfonický orchestr. O dva roky později zase přišel 

Pelhřimovský podzim, což byl cyklus výstav děl výtvarníků se vztahem 

k Pelhřimovu.
271

 Druhá polovina šedesátých let přinesla záchvěvy populární kultury – 

především beatové hudby – s čímž souvisela na tu dobu odvážná móda. Toto dění bylo 

tematizováno i na stránkách Nástupu a zpravidla bez příliš negativního zabarvení.
272

 

Naopak, články se snažily více přiblížit „nový“ svět mladých a ukázat, že na něm 

vlastně není vůbec nic špatného a že by jej starší generace měly poznat.  

 

Za povšimnutí stálo publikum tohoto večera. Přišla děvčátka v bílých halenkách 

i vážní vlasatí chlapci. Uprostřed hlediště seděla dívka v růžových šatech s chlapcem 

v modrém saku a drželi se za ruce, neboť láska kvete i „komu vstoupil big-beat do žil“. 

Jenom někdo tu chyběl, ti, kterým leží výchova mladých lidí tolik na srdci – rodiče i 

vychovatelé. A ještě jedna věc v tom krásném večeru působila rušivě: nevhodné chování, 

hvízdání a křik několika neukázněných jedinců. Jinak to byl večer opravdu mladý a 

objevný.
273

 

 

Velkou kulturní akcí byla pouť na Křemešníku u Pelhřimova v létě 1967. 

Události s názvem Setkání mládeže a lidu Vysočiny se zúčastnilo kolem 30 tisíc lidí, 

kteří během hudebního programu viděli a slyšeli Helenu Vondráčkovou, Martu 

Kubišovou, Václava Neckáře a Waldemara Matušku.
274

 Na Pelhřimovsku se také 

zakládaly big-beatové kapely, například Faust, Big beat Farao, Mickey Mouse, The 

Lowers či The Donalds nebo The New Progres Criminals. Existovaly i skupiny, které 

zlákaly jiné hudební žánry (swing, jazz, blues apod.). Těmi byly Vermona, Synkopa a 

                                                                                                                                          
270 Tamtéž, s. 73.  
271 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 483. ISBN 978-

80-422-289-4. 
272 Názory k  moderním trendům, třeba v oblasti módy nebo hudby, přinášela v roce 1966 rubrika „Mladí 

mají slovo“. K těmto novinkám se zpravidla stavěla tolerantně. Viz Ach, ty dlouhé vlasy!. In Nástup. 

1966, r. XVI., č. 22. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
273 Z článku o jednom koncertu místní big-beatové kapely ze Žirovnice. Viz Komu vstoupil big-beat do 

žil. In Nástup. 1966, r. XVI., č. 28. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
274 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 483—484. ISBN 

978-80-422-289-4. 
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Combo club. Na konci roku 1968 vznikl Klub Donald, jež spolu s klubem Music fan 

club patřil k místům, kde se milovníci big-beatu scházeli.
275

  

Nástup hojně připomínal kulatá výročí, jež připadala na rok 1968 a 1969. Čtenáři 

si četli o stém výročí narození básníka symbolismu, rodáka z Počátek u Pelhřimova,  

Otokara Březiny,
276

 o přípravách na Hrdličkův rok, který vyvrcholil oslavami v září 

1969, na počest stého výročí narození antropologa dr. Aleše Hrdličky, humpoleckého 

rodáka,
277

 či o 20. výročí úmrtí hudebního skladatele, rodáka z Kamenice nad Lipou, 

Vítězslava Nováka.
278

 Veškeré oslavy výročí narození či úmrtí významných osobností 

z regionu byly dlouhodobé a tisk na jejich důležitost, a to nejen pro region, ale také pro 

republiku, potažmo pro svět, upozorňoval zpravidla po celý daný rok.   

Uvolňování poměrů, které postupně začalo, vrcholilo a také skončilo v 60. 

letech, bylo v oblasti kultury na Pelhřimovsku znát například díky článkům o, do té 

doby perzekuovaných, umělcích a jejich počinech. Mohu zmínit významného českého 

překladatele a spisovatele Jana Zábranu, jehož rodina byla režimem v padesátých letech 

pronásledována.
279

 V Nástupu byla nyní jeho tvorba vyzdvihována. „V Klubu přátel 

poezie vyšla nedávno básnická sbírka Jana Zábrany Stránky z poezie. Od soudobé 

básnické produkce – tak poznamenané vlivy dvou ‚sluncí‘ Jaroslavem Seifertem a 

                                                
275 Tamtéž, s. 484.  
276 „Dnes v 17 hodin zahájí v Památníku národního písemnictví ředitelka PNS dr. Václavková výstavu 

k stému výročí narození O. Březiny. Slavnostní projev přednese profesor Palackého univerzity 

v Olomouci Králík. Na výstavě budou i materiály zapůjčené vlastivědným muzeem v Počátkách.“ Viz 

1868 Otokar Březina 1968. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 25. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
277 „Slavnostním zasedáním pléna MěstNV byly ve středu 9. října zahájeny oslavy 100. výročí narození 
slavného humpoleckého rodáka, antropologa světového jména, dr. Aleše Hrdličky.“ Viz Hrdličkův rok 

zahájen. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 42. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického 

tisku.) 
278 „V den 98. výročí narození svého velikého rodáka, národního umělce Vítězslava Nováka, položila 

delegace Městského národního výboru v Kamenici n. Lipou věnec k jeho památníku v Praze na Petříně.“ 

Viz A hudba, hudba zní!: Rodné město národního umělce V. Nováka v přípravách na celostátní oslavy. In 

Nástup. 1968, r. XVIII., č. 50. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
279 Jan Zábrana se narodil v roce 1931 v Herálci u Humpolce, později se jeho rodina přestěhovala do 

Humpolce. Oba jeho rodiče, kteří se v třicátých letech stali členy národně socialistické strany, byli ve 

vykonstruovaném procesu na počátku 50. let obviněni z velezrady a posláni do vězení. Na svobodu se 

dostali až po amnestii v roce 1960. Po uvěznění otce a zabavení rodinného majetku včetně nuceného 
vystěhování z rodinného domku se Jan Zábrana natrvalo usadil v Praze. Zemřel v roce 1984. Během 

svého profesního života mohl působit především jako překladatel zahraniční literatury, ale psal básně, 

prózu  i eseje. (SVOZIL, Bohumil. Jan Zábrana. In Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Praha: 

ÚČL AV ČR, 2014 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z www: 

<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1166&hl=jan+z%C3%A1brana>.) Jana 

Zábranu v Humpolci připomíná pamětní deska, která byla na jeho počest odhalena na budově, kde s rodiči 

bydlel, až v roce 2016, kdy by spisovatel oslavil své 85. narozeniny. (SLAVÍKOVÁ, Aneta. Zde žil 

vynikající spisovatel a překladatel Jan Zábrana, volá do světa pamětní deska na Dolním náměstí 

v Humpolci. In i-vysočina.cz [online], 2016 [cit. 2017-03-15]. Dostupné z www: <http://www.i-

vysocina.cz/zpravodajstvi-pelhrimovsko/zde-zil-vynikajici-spisovatel-a-prekladatel-jan-zabrana-vola-do-

sveta-pametni-deska-na-dolnim-namesti-v-humpolci>.)  
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Vladimírem Holanem – ji odlišuje výrazný smysl pro novost a jedinečnost z vyjádření 

pocitu mladého člověka dnešní doby.“
280

 

Za zmínku stojí i zprávy, které z dnešního pohledu nejsou obecně považovány za 

záležitosti kultury, nicméně Nástup je v 60. letech jako kulturní interpretoval.
281

 Jednalo 

se například o fotografii nového obchodu s ovocem a zeleninou od Jaroslava Svobody. 

„Kultura není jen divadlo, kino, přednáška, kniha, všechno kolem nás ukazuje, jak 

kulturně žijeme. Proto i nový obchod se zeleninou v Žirovnici upravili tak, aby přispíval 

ke vzhledu města a spoluvytvářel kulturní žití.“
282

 

 

Uvolňování poměrů na příkladu tělovýchovy 

Demokratizační vlna se tematizovala nejen v souvislosti s politickým děním, ale 

dokonce i ve sportovní rubrice Nástupu. Svědčí o tom například článek z 21. března 

1968, který na jedné straně s ohledem na téma tělovýchovy v okrese vyzdvihuje „nový“ 

směr socialismu, a na straně druhé se zastává poměrů, jež panovaly ve „staré“ éře 

režimu.  

 

(...) a chtěl bych říct, že by bylo správné, aby funkcionáři ČSTV se do tohoto 

nového a správného směru plně zapojili a nebáli se říci svoje názory. Na druhé straně 

bych nikdy nepřipustil, aby házel někdo, kdo po celých 20 let se jen vozí, špínu na hlavu 

těm obětavým stranickým i nestranickým funkcionářům, jež často strávili za ta léta tisíce 

                                                
280 Stránky z deníku Jana Zábrany. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 31. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.)  

„Obrat mladé poezie k existenciálnímu a tragickému gestu podpořili svými opožděnými debuty i někteří 

starší autoři, kteří shodou okolností publikovali své sbírky v téže době, především Jan Zábrana a Zbyněk 

Hejda. (...) První zárodky sbírek Jana Zábrany Utkvělé černé ikony (1965), Stránky z deníku (1968) a Lynč 

(1968) lze nalézt v samizdatovém sborníku Život je všude (smz. 1956; 2005).“ (JANOUŠEK, Pavel et. al. 

Dějiny české literatury 1945—1989: III. 1958—1969. Praha: Nakladatelství Academia, 2008. s. 230. 

ISBN 978-80-200-1583-9.) 
281 K nesnadnému vymezení vztahu výrazů „kulturní dění“ a „životní styl“ viz Jiří Knapík a Martin Franc: 

„Z vágního a do značné míry intuitivního vymezení pojmu životní styl by se mohlo zdát, že kulturní dění 
představuje jen jakousi jeho podmnožinu. Značná část oficiálního dění ale byla spíše vytvářením 

paralelního virtuálního životního prostoru. Zároveň se kulturní politika a z ní vycházející kulturní dění a 

zvláště umělecká tvorba měly stát podle představ režimu jedním z nejdůležitějších faktorů formujících 

životní styl do žádoucí podoby. O provázanosti obou oblastí svědčí také skutečnost, že v dobových 

představách se místo termínu ‚životní styl‘ (vnímaného jako pasivní vyjádření dobových zvyklostí) 

z ideologických pohnutek spíše užívalo spojení ‚kultura života‘, jež naznačovalo možnosti aktivního, 

tvůrčího i výchovného přístupu socialistického společenského řádu v této věci.“ (KNAPÍK, Jiří – 

FRANC, Martin. Kulturní život a formování „socialistického životního stylu“. In Knapík, Jiří – Franc, 

Martin et al. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948—1967. sv. 1, Praha: 

Nakladatelství Academia, 2011. s. 55. ISNB 978-80-200-2019-2.) 
282 Nástup. 1966, r. XVI., č. 36. s. 3j. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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hodin na újmu svého zdraví a rodin při vybudování socialismu v naší vlasti, a tím i 

lepšího zítřku pro naše děti.
283

 

 

Zajímavou diskuzi v novinách vyvolaly sté narozeniny humpolecké 

Tělovýchovné jednoty Jiskra, vlastně následovnice Sokola, který byl ve městě založen 

v roce 1868. Dne 16. května 1968 vyšla na titulní straně krátká zpráva s titulkem „100 

let Jiskry“, která informovala o chystaných oslavách.
284

 Nástup však 30. května 

uveřejnil text „Ohlasy našich článků“, kde byla informace o tom, že se právě nad tímto 

titulkem rozhořčil čtenář Karel Hájek, a to proto, že Jiskra rozhodně neslaví 100. 

narozeniny. „Víme a věděl to i autor zprávy, že před 100 lety nemohla být v Humpolci 

založena Jiskra. Vycházel z toho, že Jiskra pokračuje a rozvíjí záslužnou práci bývalého 

Sokola. Když však napíšeme ‚100 let Sokola‘, také by to nebyla pravda. Tedy pro 

přesnost opravujeme náš titulek na ‚100 let tělovýchovy‘.“
285

 Tento titulek se pro jistotu 

objevil i v dalším čísle novin z 13. června, kde bylo pojednáno o konkrétním programu 

oslav, jež připadly na neděli 18. června.
286

  

Humpolecký Sokol zažíval po druhé světové válce boom – základna 

z původních 373 členů narostla do roku 1947 na celkem 970 členů. Jenže v roce 1952 

byl Sokol komunisty zrušen, konkrétně v Humpolci k tomu došlo v únoru sloučením 

Sokola se sokolskou tělovýchovnou jednotou Sukno Humpolec. Po založení Jiskry 

Humpolec 29. února 1956 přešel majetek Sokola společně s většinou členů právě do této 

organizace při ČSTV. „Bývalí členové Sokola ve své tělovýchovné činnosti pokračovali 

i v době totality v odborech ZRTV, cvičící stejně říkali ‚chodíme cvičit do Sokola‘.“
287

 

V roce 1968 dle zápisu v kronice humpoleckého Sokola byl učiněn pokus o jeho 

obnovu. „Ke stému výročí založení Sokola v Humpolci uspořádali organizátoři Antonín 

Fučík, Libuše Pechová a Jiří Poláček 22. června 1968 pamětní procházku městem 

s výkladem o historii Sokola.“
288

  

                                                
283 Demokratizační vlna a tělovýchova okresu. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 12. s. 4. (MZAvB – SOAP, 

fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
284 100 let Jiskry. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 20. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
285 Ohlasy našich článků. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 22. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
286 100 let tělovýchovy v Humpolci. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 24. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
287 Historie Sokola v Humpolci. In Roman Brzoň et al. Humpolec v zrcadle času I.: Spolky a spolkový 

vývoj. 2. vyd. Humpolec: Město Humpolec, 2014. s. 40.  
288 Tamtéž.  
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Ačkoliv byl Sokol čtvrtým nejstarším spolkem v Humpolci, jeho činnost se 

nepodařilo naplno oživit ani v roce 1990, kdy byla obnovena Česká obec sokolská. 

Představitelé místní tělovýchovy se nakonec domluvili, že ve svém působení budou 

pokračovat v rámci Jiskry. 

2.2.4 Nástup: Od oslav Dne tisku přes revoluční nálady až po návrat 

do starých kolejí  

Jak už jsem uvedla výše, první číslo Nástupu jakožto nástupce Pelhřimovských 

novin vyšlo 17. března 1960 pod vedením redaktora Tomáše Jelínka. Okresní noviny na 

zpravidla čtyř stranách formátu A3 přinesly atraktivnější grafickou podobu, stálé 

rubriky a rozmanitější témata článků, a to za 40 haléřů. V blízkosti názvu novin také 

nesměla chybět věta „Proletáři všech zemí spojte se!“ 

V prosinci 1960 vyšla zpráva o slibovaném navýšení nákladu Nástupu o pět set 

kusů. Odbor kultury rady KNV v Českých Budějovicích totiž povolil pro první rok 

maximální náklad 6 500 kusů, což znamenalo pokles oproti dosavadnímu stavu o 1 500 

kusů. Od ledna 1961 byl tedy celkový náklad 7 000  tisíc kusů.
289

   

 

Den tisku v podání Nástupu 

Každý ročník pravidelně přinášel texty zabývající se celostátními událostmi na 

okresní úrovni – například Den učitelů, Svátek práce a také Den tisku, rozhlasu a 

televize, který připadal na 21. září.
290

 Právě ku příležitosti oslav naposledy zmíněného 

významného dne se čtenáři na stránkách okresních novin měli možnost podívat pod 

pokličku redakční práce. V roce 1960 patřilo Dni tisku číslo 37 z 15. září, které mělo 

nad hlavičkou nápis „Zdravíme Den tisku – 10 let okresních novin“
291

. Sloupek Tomáše 

                                                
289 Více našich novin. Nástup. 1960, r. X., č. 49. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
290 Den československého tisku byl schválen již v roce 1947 na návrh Sdružení vězněných novinářů 

výborem Svazu českých novinářů. Slavil se 8. září (v den popravy komunistického novináře Julia Fučíka) 
jako den uctění památky popravených a umučených českých novinářů během druhé světové války. 

Připomínka významu tisku a médií obecně vychází z tradice Dnů komunistického tisku, jež organizovala 

komunistická strana před válkou. Vzorem byl také Sovětský svaz, kde se Den tisku slavil od roku 1922, 

konkrétně každý rok 5. května jako připomínka 10. výročí vydávání Pravdy, ústředního stranického 

deníku. V roce 1950 byla v Československu připomínka Dne tisku přesunuta na 21. září, a to v souvislosti 

s 30. výročím vydání prvního čísla hlavního tiskového orgánu KSČ Rudého práva. V roce 1963 byl tento 

den přejmenován na Den tisku, rozhlasu a televize. (KÖPPLOVÁ, Barbara – KNAPÍK, Jiří. Den tisku, 

rozhlasu a televize. In Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. Průvodce kulturním děním a životním stylem 

v českých zemích 1948—1967. sv. 1, Praha: Nakladatelství Academia, 2011. s. 241. ISNB 978-80-200-

2019-2.) 
291 Nástup. 1960, r. X., č. 37. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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Jelínka pak přinesl přání nejen novinářům, ale také dopisovatelům a čtenářům, jelikož i 

pro ně je Den tisku svátkem.
292

 Rubrika „Poradna Nástupu“, již řídil Jakub Sekera, si 

dokonce dovolila na otázku „Jak se dělají noviny“ ztropit žert:  

 

Poprvé to vysvětlil nebožtík Čapek ve svém slavném fejetonu. My to vysvětlíme 

kratčeji. Základní surovinou je dopisovatelský příspěvek. Ten může udělat každý, není to 

těžké. Vezme se papír a napíše se na něj, že u nás v obci nebo v závodě se stala takhle 

pěkná nebo špatná věc a že ji udělal Pepík tenaten. Pak se to podepíše a pošle redakci 

Nástupu do Pelhřimova. Tam všechny došlé příspěvky semelou, zalijí pěti litry benzínu, 

přidají prach ze silnic a cest, omotají kilometry telefonního drátu, vypouští nad tím 

tisíce slov, pak to slisují na psacím stroji a pošlou do tiskárny. V tiskárně do toho ‚vrazí‘ 

dva metráky olova a tolikož papíru a ... noviny jsou hotové. Dělejte to také tak: Vezměte 

kus papíru a... co se u vás stalo?
293

 

 

O rok později ke stejné příležitosti Tomáš Jelínek připomněl, že veřejná kritika 

v novinách nemá za cíl někoho pokořit, ale má ho donutit jeho chybu napravit. Tím opět 

vyzdvihává význam Nástupu jakožto důležitého nástroje agitace a nezastupitelného 

prostředku k budování socialistické společnosti, přičemž se snaží podnítit čtenáře 

k aktivitě a spolupráci s redakcí. „Slibme si proto dnes u příležitosti Dne tisku, že 

budeme nadále nemilosrdně odhalovat všechno špatné, co brzdí naši cestu vpřed. Že 

budeme bedlivě chválit i vše dobré, co nám pomáhá v rychlejší výstavbě socialistické 

vlasti.“
294

  

V roce 1963 připravila okresní komise pro oslavy Dne tisku bohatší a delší 

program, jež začal již 12. září odpoledne besedami v závodech a večer setkáním čtenářů 

a redaktorů Rudého práva v Pelhřimově, Humpolci, Pacově a Kamenici nad Lipou. 

Další besedy s novináři následovaly v Želivě, Horní Cerekvi a Počátkách a také ve 

školách v Pelhřimově a Humpolci (17. září), v Senožatech, Červené Řečici, Hořepníku a 

Košeticích (18. září) a v Lukavci, Obratani, Černovicích a Nové Cerekvi (19. září). Na 

20. září byla naplánována okresní tisková konference s dopisovateli Nástupu a jiných 

novin společně se slavnostním zahájením kurzu žurnalistiky a 21. září se sešel aktiv 

                                                
292 Tamtéž, s. 1 a 3.  
293 Tamtéž, s. 3.  

Nástup totiž stále sháněl dopisovatele, což bylo čas od času různou formou ve vydaných textech 

tematizováno.  
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pracovníků Poštovní novinové služby a poštovních doručovatelů. Týž den se konala 

taneční zábava.
295

  

Rok 1964 začal pro Nástup pochvalou od předsednictva OV KSČ Pelhřimov. 

„Vyslovilo pochvalné uznání celému redakčnímu kolektivu. Je to pro všechny 

dopisovatele a spolupracovníky Nástupu vysoké uznání jejich záslužné práce.“
296

 

Oslavy Dne tisku se pak nesly v podobném duchu jako v roce 1963. Jejich součástí se 

staly i sportovní turnaje, například turnaj v odbíjené mezi družstvy ze závodů o putovní 

pohár Nástupu, II. ročník cyklistické soutěže žáků a dorostu opět o putovní pohár 

Nástupu a soutěž řidičů malých motocyklů v jízdě zručnosti o putovní vlajku 

Nástupu.
297

 Díky článku „Od rukopisu k výtisku“ se čtenáři mohli také dozvědět, jak se 

Nástup vlastně v jihlavské tiskárně Grafie tiskne. Vše začíná tím, že si každé úterý 

tamní zaměstnanci vyzvednou na poště v Jihlavě obálku formátu A4, v níž jsou 

rukopisy článků.  

 

Rukopisy převezme mistr Karel Tůma, rozdělí na část textovou a obrázkovou a 

pošle do strojní sazárny. Sazečka Milena Havlová a ostatní sazeči si připraví zásobník 

s písmem, seřídí sazítko a licí formu na požadovaný formát a pak začnou psát. Každý 

úder znamená uvolnění písmenka či znaku, seřazení do řádek a odlití z litery. Pak se 

řádky seřadí do sloupečku. Ze sloupců se zhotoví na jednoduchém obtahovacím stroji 

několik obtahů, z nichž jeden putuje spolu s rukopisem do korektorny.
298

  

 

Korektor označí speciálními korekturními znaménky chyby, které je třeba 

opravit, k čemuž dojde v sazárně. Pak už přijde na řadu lámání, tedy uspořádání sloupků 

na stranu dle návrhu redakce, jemuž se říká redakční zrcadlo. Sazečům, kteří lámou 

noviny, se říká metéři, a v Jihlavě jsou jimi „soudruzi Vettermann, Dvořák a Teplý“
299

. 

„Stránku představuje hotový rám – sazebnice. Hotová stránka se vyplní mezi 

jednotlivými články do výšky i šíře výplňkovým materiálem, aby mezi články byla 

                                                                                                                                          
294 JELÍNEK, Tomáš. Čtenářům k svátku. In Nástup. 1961, r. XI., č. 36. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.) 
295 Přede Dnem tisku: Čtenáři se setkají s novináři. In Nástup. 1963, r. XIII., č. 38. s. 1. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
296 Pochvalu Nástupu. In Nástup. 1964, r. XIV., č. 3. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
297 Oslavíme Den tisku. In Nástup. 1964, r. XIV., č. 37. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
298 VYHNÁLKOVÁ, Jarmila. Od rukopisu k výtisku. In Nástup. 1964, r. XIV., č. 38. s. 1. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
299 Tamtéž.  
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světlá místa, upne se ze dvou stran mechanickými uzávěrkami a opět se na obtahovacím 

stroji pořídí obtah celé stránky. A znovu ke korektorovi.“
300

 Když je vše v pořádku, 

musí se vytvořit zvláštní tisková forma, proto jde každá stránka novin ještě do 

stereotypie, kde se na stroji zvaném kalandr vytlačí obrázek sazby do lepenky. Tak 

vznikne matrice. Po vysušení se podle ní na odlévacím stroji zhotoví půlválcový odlitek. 

V poslední fázi přijde na řadu rotační mistr František Macek, který upevní odlitky na 

formový válec stroje, nalepí a připevní obrázky, vyrovná tlak, seřídí stroj a už se tiskne 

– „za necelou hodinu je vydání Nástupu - to znamená 7 000 výtisků – hotovo.“
301

 

Den tisku byl připomínán i v roce 1966, ovšem ne v takové míře jako v ročnících 

předešlých. Na titulní straně byla krátká anketa s otázkou „Líbí se vám Nástup?“ a na 

straně dvě v rubrice „Komentář Nástupu“ vyšel text Tomáše Jelínka „Povinnost vědět“, 

v němž redaktor tradičně vysvětloval, jak kritika v novinách není důvod k tomu, aby se 

ti, kterých se týká, rozčilovali, neboť má za úkol přispět ke změně k lepšímu.
302

 Číslo 

z 13. října pak přineslo výstup z aktivu dopisovatelů novin včetně jmen oceněných 

autorů. První místo obsadili dopisovatelé Jaroslav Brodský z Pacova a Tomáš Bečka ze 

Žirovnice, pomyslné stříbro brali Jarmila Hanzálková z Kamenice nad Lipou, Marie 

Slupecká ze Žirovnice a Stanislav Veselý z Počátek a třetí příčka patřila Jaroslavu 

Malečkovi z Vlčetína, Josefu Kapounovi z Horní Vsi a Janu Kotalovi z Bratřic. Ocenění 

za činnost přebraly ale zhruba i další tři desítky dopisovatelů, k nimž patřili například 

Antonín Dvořák z Obrataně, Miloš Konáš ze Žirovnice, Josef Švarc z Kamenice nad 

Lipou, Jiří Tůma z Pelhřimova, Alois Zavadil ze Želiva, Tomáš Kadlec ze Žirovnice, 

František Gabriel z Pacova, Josef Bílek z Kamenice nad Lipou, Anna Bílková 

z Humpolce, Libuše Pamětnická z Humpolce, Otakar Med z Humpolce či Vojtěch Cvek 

z Jihlavy.
303

 

 

Sílící demokratizační vlna a rok 1968 na stránkách Nástupu 

V říjnu roku 1966 přijalo Národní shromáždění již zmíněný zásadní zákon  

č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích, 

jež nabyl účinnosti k 1. lednu 1967 a zrušen byl až k 14. březnu 2000.  Nástup informaci 

o novém zákoně zpracoval pro své čtenáře jako krátkou aktualitu na titulní stranu 

                                                
300 Tamtéž.  
301 Tamtéž.  
302 Nástup. 1966, r. XVI., č. 38. 4 s. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
303 Nejlepší dopisovatelé odměněni: Slavnostní aktiv ke Dni tisku. In Nástup. 1966, r. XVI., č. 41. s. 3. 

(MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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posledního čísla roku 1966. Zprávu interpretoval především jako „uklidnění“ pro 

čtenáře, jelikož on nepatří mezi okresní noviny, které kvůli novému uspořádání tisku 

budou muset skončit. Zároveň přidal výzvu k tomu, aby se k jeho stálému odběru 

přihlásili další čtenáři.  

 

V minulém týdnu vyšlo usnesení o novém uspořádání tisku u nás. Rozšiřuje se 

rozsah ústředních deníků, ale dochází ke zrušení některých jiných novin, mezi nimi i 

mnoha okresních novin. Nástup však bude vycházet dál, pravidelně týdně bude své 

čtenáře seznamovat s tím, co je na okrese nového. I jeho cena zůstává stejná. Jedno mu 

však schází; potřebuje zvýšit odběr tak, aby vycházel nejméně v 8000 výtiscích týdně. 

Přihlaste se tedy k jeho stálému odběru u svého listonoše.
304

 

 

V roce 1968 začaly v Nástupu namísto relativně klidného, zaběhnutého 

stereotypu převládat bouřlivé vlny vyvolané celorepublikovými událostmi. První 

informace o dění ve stranickém ústředí se ke členům OV KSČ Pelhřimov dostaly na 

plénu dne 11. ledna 1968. Reakce byly zpočátku rozpačité, a tak okresní výbor vyhlásil 

anketu v základních organizacích, která ukázala, že většina lidí není se současným 

stavem spokojená a přála by si o problémech diskutovat. V tajných volbách do 

okresního vedení však byli zvoleni téměř všichni dosavadní funkcionáři.
305

  

V Nástupu zpočátku nebyla změna nálady ve společnosti na první pohled patrná, 

i když se na jeho stránkách začaly objevovat první nesmělé úvahy o tehdejší době a 

možném příklonu k demokracii.
306

 Ačkoliv byla současná realita režimu v mnohém 

kritizována, články v Nástupu rozhodně nepřipouštěly, že by „Vítězný únor“ byl 

historickým omylem. Naopak – dvacáté výročí převratu, které na rok 1968 připadalo, 

noviny oslavně připomínaly.  

V čísle 8 z 22. února dokonce vyšla speciální příloha věnovaná pozitivní bilanci 

ve smyslu „co všechno díky Únoru 1948 můžeme mít a také máme“.
307

 Titulní strana 

periodika z 21. března přinesla výstup z vášnivé dvoudenní okresní konference KSČ, 

která se konala o víkendu 16. a 17. března. „Ostrá a zásadní polemika. Slovo dostal 

                                                
304 Nástup bude dál. In Nástup. 1966, r. XVI., č. 52. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
305 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 485. ISBN 978-

80-422-289-4. 
306 Například sloupek v rubrice „Komentář Nástupu“. Viz Vyhovuje současný způsob řízení? In Nástup. 

1968, r. XVIII., č. 2. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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každý. 48 diskutérů okresní konference a ještě hlasy z pléna. Rozhodující pro 

progresivnost bude postoj k akčnímu programu strany.“
308

 V dalším čísle z 28. března 

pak vyšlo prohlášení „Rada ONV se staví za nový směr“. V článku mimo jiné stál návrh 

na odložení plánovaných voleb do ONV. Rada také zveřejnila informaci o ne zcela 

ideálním vztahu ONV Pelhřimov a JčKNV v Českých Budějovicích, který se k okresu 

chová jako „k nevlastnímu dítěti“
309

. Zároveň vyjádřila podporu akčnímu programu 

strany a slíbila zlepšení situace.  

 

Vzhledem k probíhajícímu demokratickému procesu považujeme požadavky 

občanů směřující k provedení demokracii odpovídajících voleb za oprávněné, a proto 

doporučujeme odložení voleb do národních výborů. Rozumní občané naléhavě žádají 

vedle slov též činy. Rada ONV v Pelhřimově se vší rozhodností přikročila k důslednému 

rozboru vlastní práce i odborného aparátu ONV, který předloží k posouzení plánu ONV. 

Se vší zodpovědností se jasně stavíme za akční program strany v našem okresu. 

Nehodláme však starým způsobem akční program pouze rozpracovávat, ale vítáme 

všechny názory, stanoviska a připomínky občanů, které budou celostátní akční program 

konkretizovat pro náš okres, naše města a obce. Jsme si vědomi, že nový přístup 

vyžaduje také i změnu myšlení.
310

 

 

Nástup sám sebe začíná explicitněji prezentovat také jako veřejnou platformu, na 

jejíchž stranách se může bez obav diskutovat o nastalé situaci a která každému zájemci 

poskytne erudovanou odpověď na jeho dotaz.  

 

Výměna názorů na stránkách Nástupu pokračuje zdárně. Jistě přispěje 

k vytříbení názorů a ke zlepšení práce kritizovaných i ke zlepšení celkových podmínek 

na okrese. Začínáme v Nástupu otiskovat odpovědi na různé dotazy: napište nám také 

                                                                                                                                          
307 Dvacet let od Vítězného února. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 8. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
308 Obrodný proces upevňuje: Otevřená kritika a sebekritika na okresní konferenci Komunistické strany 

Československa. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 12. s. 1—2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
309 Rada ONV se staví za nový směr. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 13. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.) 
310 Tamtéž.  
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svůj názor na oficiální vyjádření funkcionářů, zda souhlasíte či nesouhlasíte, co 

navrhujete apod. Každý dopis je vítán.
311

 

 

Vedle toho redakce listu připravila na straně dvě novou rubriku „Věc veřejná: 

Odpovídáme na vaše dotazy“. „Ing. Jindřich Čížek z Božejova navrhl redakci, aby 

zavedla rubriku, v níž by se čtenáři mohli zeptat na kohokoliv na cokoliv.“
312

  

Plenární zasedání pelhřimovského okresního výboru KSČ z 12. dubna ukázalo, 

že členové strany nejsou názorově jednotní, ale na druhou stranu se přiklonili 

k reformním náladám. Rovněž souhlasili i nadále s vedoucí úlohou komunistické strany 

ve společnosti.  

 

Téměř dvanáct hodin jednalo minulý pátek plenární zasedání okresního výboru 

KSČ o současné politické situaci v okrese. V ostré kritické a sebekritické diskusi řešili 

členové okresního výboru strany na základě důkladného hodnocení minulé a současné 

práce další směry činností. Už samotný počet 35 diskutujících svědčí o problémech 

diskuse. Odsuzoval-li např. s. Pavlík z Pacova, Karel Nováček z Kamenice i jiní snahu 

některých soudruhů z Humpolce o přehodnocení územního uspořádání okresu, soudruzi 

Josef Blažek, Jan Borka zase ukazovali na příčiny rozporů a poukazovali, že je nejdříve 

třeba tyto příčiny odstranit. Všichni však souhlasili s tím, že tato snaha velmi 

komplikuje politickou situaci našeho okresu.
313

 

 

Vedoucí tajemník OV KSČ Pelhřimov Jiří Jakeš pak na jednání prohlásil, že sice 

většina lidí podporuje demokratizační proces, ale někteří komunisté se k němu staví 

pasivně. „Nejvíce se situace dotýká těch poctivých soudruhů, kteří v minulosti aktivně 

prosazovali politiku strany a dnes ji ve světle kritiky vidí jako zčásti nesprávnou. Teprve 

akční program ukázal všem, jak dál.“
314

 Další čísla novin postupně přinášela články, 

které vybízely k větší aktivitě v demokratizačním procesu. Například: „Demokratizační 

proces ještě neskončil. Bude dále pokračovat a uvolňovat cestu všem silám 

podporujícím socialismus, sjednocovat všechny občany, kteří chtějí aktivně pomáhat. 

                                                
311 Výměna názorů. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 13. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
312 Věc veřejná: Odpovídáme na vaše dotazy. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 13. s. 2. (MZAvB – SOAP, 

fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
313 Komunisté do čela!. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 16. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
314 Tamtéž.  
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Komunisté jsou a nadále budou v předních řadách a vynaloží všechno úsilí k odstranění 

chyb minulého období.“
315

  

V Nástupu se dokonce mezi všemi kritickými příspěvky na politickou a 

společenskou situaci začaly objevovat také kritické hlasy od čtenářů na noviny samotné. 

Například výbor ZO KSČ Lesního výboru Pacov se ohradil proti postupu redakce, 

kterou nařkl z otištění jejich příspěvku, ovšem zkráceného a navíc zkresleného. Na 

kritiku smířlivě odpověděl přímo vedoucí redaktor Tomáš Jelínek, přičemž zdůvodňuje, 

proč konkrétní pasáže jejich dopisu vypustil – a tím je vlastně nyní zveřejnil.
316

 

Za největší ohrožení socialismu však pozdější normalizační vedení KSČ 

v okrese považovalo zformování organizace K 231, tedy klubu bývalých politických 

vězňů, kteří byli souzeni dle zákona č. 231/1948 za protistátní činnost. Klub měl nyní 

pomáhat postižením lidem a dále měl dokumentovat činnost všech, kteří porušovali 

zákon, a tak prosadit jejich odchod z veřejných funkcí.
317

 Krátká zpráva s pozvánkou na 

ustavující schůzi K 231 vyšla i v okresních novinách: „Přípravný výbor K-231 pro náš 

okres připravil na neděli 5. května ustavující schůzi své okresní organizace. Zve na ni 

všechny politické vězně z let 1948—68. Výbor K-231 má jeden velký úkol: Učinit 

opatření, aby se už nikdy neopakovaly chyby politické perzekuce, k nimž docházelo 

v padesátých letech.“
318

 

Ostatně téma náprav křivd z padesátých let se nevyhnulo ani Pelhřimovsku, i 

když do povědomí veřejnosti se prostřednictvím regionálního tisku dostává spíše až 

v roce 1969. Rehabilitacemi se nejvíce zabýval Svaz protifašistických bojovníků 

jakožto součást Národní fronty, pod nímž začala pracovat okresní rehabilitační komise 

s předsedou Eduardem Plechatým a také poradna, již vedl JUDr. Josef Hložek, bývalý 

lidovec, který na přelomu čtyřicátých a padesátých let doplatil na špatné vztahy 

s tehdejším předsedou ONV Pelhřimov Jindřichem Šmídou (viz výše).
319

 Jeho 

                                                
315 Stále je třeba více aktivity. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 21. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
316 Ohlas našeho článku: trvají na zveřejnění. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 17. s. 2. (MZAvB – SOAP, 

fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
317 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 486. ISBN 978-

80-422-289-4. 
318 K-231 začíná. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 18. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
319 „K provádění rehabilitací nebyly vydány žádné úřední směrnice, jednotlivé případy se proto 

projednávaly na ONV, nejprve v komisi lidové kontroly, později podle věcného obsahu u jednotlivých 

odborů. (...) Největší počet stížností se týkal náhrad za škody způsobené velkým zemědělcům na počátku 

padesátých let předáním majetku do užívání státním statkům JZD, ale třeba i znemožněním výkonu 

učitelského povolání. Uvnitř KSČ projednávala stranické rehabilitace do podzimu roku 1968 okresní 
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potrestání a potrestání Viléma Lipského ublížilo i pelhřimovským divadelním 

ochotníkům. Rehabilitace obou mužů v roce 1969 měla tuto křivdu napravit.  

 

Rozhodnutí, jímž byli dr. Josef Hložek a Vilém Lipský z Pelhřimova po III. 

divadelním festivalu v soutěži o Jiráskův Hronov v květnu 1949 zařazeni do tábora 

nucených prací na dobu 2 let, bylo po provedeném řízení okresním soudem 

v Pelhřimově prohlášeno za neplatné. Tímto soudním rozhodnutím byly odčiněny dvě 

z křivd, jež v roce 1949 utrpělo pelhřimovské ochotnické divadlo a jednota divadelních 

ochotníků Rieger.
320

  

 

Členství v KSČ bylo díky rehabilitacím vráceno i některým bývalým politikům, 

kteří o něj přišli, z pohledu roku 1968, bez řádného prošetření situace. „Tak došlo 

v Hořepníku k vyloučení MVDr. Josefa Sedláčka. Jako důvod vyloučení zde postačilo 

obvinění, že při úmrtí Stalina v roce 1953 požíval s dalšími členy strany alkohol.“
321

 

Většina případů ovšem vyřešena nebyla. Rehabilitace definitivně skončily v roce 1970. 

Červnové a zejména pak srpnové dění v roce 1968 se podepsalo i na stránky 

Nástupu. Odložení plánovaných voleb do národních výborů vyvolalo otázky nad 

nejistou budoucností a nad směrem, kterým se dál vydávat.
322

 Koncem června, 

konkrétně sedmadvacátého, bylo rozhodnuto o rozpuštění Československého svazu 

mládeže, jehož pravomoci převzal koordinační výbor, jež sdružoval mládežnické 

organizace Pionýr, Radu vesnické a zemědělské mládeže, Radu závodních organizací a 

Radu středoškolské a učňovské mládeže. Jak později zmíním, právě mládež a situace ve 

školství dělaly během normalizačních let vrásky na čelech komunistických představitelů 

okresu. Začátkem srpna se okres vyjádřil k podpoře jednání delegace předsednictva 

Ústředního výboru KSČ.
323

  

Dne 23. srpna vyšlo zvláštní číslo Nástupu, které odsoudilo okupaci republiky 

vojsky států Varšavské smlouvy. Podle zprávy v novinách podobné stanovisko přijaly i 

                                                                                                                                          
kontrolní a revizní komise, která vrátila členství některým dříve vyloučeným členům.“ (Viz MARTÍNEK, 

Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 486. ISBN 978-80-422-289-4.) 
320 Rehabilitováni. In Nástup. 1969, r. XIX., č. 10. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
321 Z průběhu stranických rehabilitací. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 41. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.)  
322 Důkladně se zamyslet: Jak dál. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 28. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
323 Podporujeme vás. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 31. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 



   

 

81 

  

závody v okrese. Text vyzýval občany ke klidu, ujistil, že zásobování potravinami je 

zajištěno a že se představitelé okresu pokusí přesvědčit vojska o tom, že si socialismus 

zvládneme uhájit sami.   

 

To kalné ráno, to si pamatuj... Středeční ráno si budeme pamatovat všichni. A 

dlouho! Hned před šestou hodinou ráno se sešlo předsednictvo okresního výboru KSČ a 

rada ONV. Přijaly stanovisko odsuzující okupaci našeho území. Už v 6.10 hodin 

vysílalo okresní rozhlasové studio tato stanoviska, a tak obyvatelé okresu byli 

seznámeni s postupem okresních orgánů.
324

 

 

I v následujících číslech Nástupu se odrážel nesouhlas okresu s okupací. Dne  

21. listopadu otiskl například pasáže z dopisu, který rada ONV adresovala na jednání 

pléna ÚV KSČ. „Plně jsme se postavili a stavíme i nadále za všechno pozitivní, co 

leden 1968 přinesl. Nejenom my, ale všechny výbory v okrese jsou jednotny v tom, že 

je třeba dát životu demokratický charakter, vytvořit podmínky pro rozvoj iniciativy a 

získávat lidi pro aktivní účast na budování a řízení státu a na jeho socialistické 

výstavbě.“
325

 Je ale patrné, že noviny s uveřejňováním podobných textů stále více 

šetřily, až se nakonec obrátily v podporu nových poměrů, i když jen z článků jasně 

vyplývalo, že společnost je z aktuálního vývoje přinejmenším rozčarovaná. Například 

rada JčKNV v Českých Budějovicích požádala prostřednictvím textu všechny občany o 

dohled nad ochranou národního majetku před rozkrádáním, požáry a ničením, jelikož 

v posledních dnech došlo ke zvýšení kriminality. „Jihočeský kraj je v porovnání 

s ostatními kraji ČSR na jednom z posledních míst v rozsahu protispolečenské činnosti. 

To je jistě příznivé hodnocení. Nesmíme však ztrácet ze zřetele, že se denně setkáváme 

s jevy, které nás nutí k zamyšlení i společným opatřením. V poslední době 

zaznamenáváme vzestup kriminální činnosti. Zvyšuje se trestná činnost mládeže i počet 

neobjasněných případů.“
326

 Na neklid ve společnosti poukazuje i článek ze 17. července 

1969, který pojednává o anonymních dopisech, jež v posledních dnech dostávají 

především komunističtí funkcionáři v celém okrese. Tyto dopisy mají vulgární a 

výhružný obsah, který „je známkou vášnivé nenávisti pisatele ke všemu socialistickému 

                                                
324 Spontánní nesouhlas s okupací. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 34. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
325 Rada ONV: Chceme pokračovat v polednové politice. In Nástup. 1968, r. XVIII., č. 47. s. 1. (MZAvB 

– SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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a všem komunistům“
327

 a který vyzývá k boji proti bolševismu a volá po jeho vyhlazení. 

Redakce Nástupu v textu konstatuje, že takovou možnost, aby se přání pisatele splnila, 

mu samozřejmě nedáme.
 328

   

 

Odchod Tomáš Jelínka a konsolidace poměrů 

Projevy demokratizační vlny nahradily projevy nastupující konsolidace zvláště 

po tom, kdy z čela Nástupu odešel Tomáš Jelínek. Čtenáři s jeho odchodem byli 

detailněji seznámeni 17. července na straně 3, informace o konkurzu na pozici 

vedoucího redaktora okresních listů byla uveřejněna již v čísle 25 z 19. června. Vedoucí 

odboru vnitřních věcí ONV Pelhřimov František Frank hledal kandidáta 

s vysokoškolským vzděláním, s osmiletou novinářskou praxí a se znalostí cizího jazyka. 

Nabízel zařazení do 7. tarifní třídy s platem od 2 100 – 2 750 Kčs. Nový vedoucí 

redaktor měl nastoupit již 1. července.
329

  

Dle zápisů z jednáních rady ONV Pelhřimov vyplývá, že Tomáš Jelínek požádal 

o uvolnění z funkce sám, důvod ale nesdělil. „(...) s. Jelínek neřekl důvod proč žádá o 

uvolnění z funkce redaktora. Bylo jen naznačeno, že snad není dobrý postoj vedení 

ONV, dále pak nesouhlasí s některými platovými otázkami, udělování odměn apod.“
330

 

Na stejném jednání rady ONV, tedy dne 30. května, se projednávala i žádost Tomáše 

Jelínka o prodloužení jeho působení v Nástupu o 1 měsíc, tj. do 30. července 1969, jíž 

bylo vyhověno, jelikož se zatím jeho nástupce nenašel.
331

 Ve svém rozloučení pro 

čtenáře Nástupu letitý vedoucí redaktor uvedl, že právě číslo ze 17. července bude to 

poslední, které řídí. Také zmínil, že odchází na vlastní žádost, a to ze zdravotních 

důvodů po těžkém rozhodování, které zažíval už od dubna 1968 po návratu z oční 

kliniky. Explicitně a důrazně odmítá, že by odcházel kvůli politické situaci, jak se 

spekulovalo. Zároveň popřál novinám další úspěchy a čtenáře ujistil, že s redakcí bude 

nadále spolupracovat jako dopisovatel.
332

  

                                                                                                                                          
326 Výzva rady JčKNV. In Nástup. 1969, r. XIX., č. 28. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 
periodického tisku.) 
327 Prozradili se. In Nástup. 1969, r. XIX., č. 29. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
328 Tamtéž.  
329 Konkurs. In Nástup. 1969, r. XIX., č. 25. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
330 Činnost komisí. In MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Kniha zápisů ze zasedání rady ONV, 

 č. knihy 498.  
331 Tamtéž.  
332 Na rozloučenou. In Nástup. 1969, r. XIX., č. 29. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
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Vydání novin již ze dne 17. července vyšlo jako poslední pod vedením Tomáše 

Jelínka proto, že nakonec rada ONV na dalším jednání dne 26. června uvolila, aby 

Jelínek řídil redakci jen do 15. července, nikoliv do 30. července.
333

 Nicméně jeho 

nástupce stále nebyl znám.  

Podrobněji se otázkou budoucnosti okresních novin zabývali radní na schůzi dne 

11. července 1969, ke které bylo předloženo hodnocení činnosti Nástupu od ustanovené 

komise v čele s Františkem Novákem, předsedou pro služby. V zápisu je zaznamenán 

výrok člena komise Josefa Havla, který podotkl, že noviny pro podporu listopadové 

rezoluce z roku 1968 neudělaly téměř nic, na což dle zápisu reagoval přímo Tomáš 

Jelínek s tím, že názory na tehdejší situaci byly tak rozdílné, že reakci na listopadovou 

situaci nešlo dát dohromady. Více se nedozvídáme, zápis končí přáním předsedy ONV 

Jaroslava Širmera k další činnosti Tomáše Jelínka, který se stává předsedou MěNV 

Pelhřimov.
334

  

Součástí knihy zápisů z jednání rad tvoří i zpráva komise o hodnocení Nástupu. 

Z ní víme, že se komise zabývala obdobím od listopadu 1968 do své současnosti. 

Hodnocení nevyznívá příliš kriticky. „Ve srovnání s celostátním a krajským tiskem lze 

říci, že okresní noviny Nástup neuváděly neuvážené články, které by podporovaly různé 

nálady a emoce (...)“, ovšem „redakce Nástupu však mohla udělat daleko více 

v popularizaci prosazování listopadové rezoluce v okrese“
335

. Komise také doporučuje, 

aby se činnost novin pravidelně projednávala a aby se jí rada ONV věnovala. 

„Pravidlem se stalo informování o jednání a stanoviscích okresních orgánů. Protože 

mohou být zveřejňována ve výtazích, měly by orgány více dbát, aby je autorizovaly a 

předcházelo se tak sporům co nemělo být a nebo nebylo otištěno.“
336

 Na stejném 

jednání rady daleko vášnivější diskuzi později vzbudil návrh Františka Franka, aby byl 

vedením redakce po odchodu Tomáše Jelínka prozatím pověřen současný redaktor 

František Andreas
337

. Radní protestovali s tím, že Andreas není vzhledem k osobnímu 

                                                
333 Zprávy na návrh komise – odboru. In MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Kniha zápisů ze 
zasedání rady ONV, č. knihy 498.  
334 Hodnocení činnosti okresních novin Nástup. In MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Kniha zápisů 

ze zasedání rady ONV, č. knihy 499.  
335 Ze zprávy k Hodnocení činnosti okresních novin Nástup. In MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. 

Kniha zápisů ze zasedání rady ONV, č. knihy 499. Součástí zprávy jsou i reakce pracovníků redakce 

k výtkám komise. Ti své postupy obhajují, ale zároveň komisi i radě ONV děkují za „prověření Nástupu“ 

a ujišťují, že výsledky hodnocení pro ně budou poučením do další činnosti. (Viz tamtéž.) 
336 Tamtéž.  
337 František Andreas z Pacova se narodil v roce 1910 a vzdělání získal na jedenáctileté střední škole 

v Pacově. Učil se truhlářem, dokonce měl v letech 1947 až 1949 samostatnou truhlářskou živnost. Rok 

(1952—1953) pracoval v OKD Ostrava. Po reorganizaci MNV v Pacově, kde působil do roku 1959, začal 
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jednání a vystupování na veřejnosti vhodným kandidátem a „nebyl by zárukou 

správného zaměření okresních novin“
338

. Návrh byl tak z programu stažen 

s poznámkou, že bude projednán ještě s OV KSČ Pelhřimov. Jméno Františka Adrease 

se v tiráži Nástupu objevilo hned 24. července s formulací „Řídí redakční rada. Do 

odvolání zodpovídá Fr. Andreas.“
339

 Další novinkou bylo jmenování nového člena 

redakční rady, jímž se stal Stanislav Mrázek, předseda finanční komise ONV a zároveň 

člen rady ONV.  

Hledání nového vedoucího redaktora však bylo komplikované, dokonce hrozilo, 

že kvůli celkové situaci v redakci bude nutné okresní noviny zrušit. Problémy v Nástupu 

se zabývala rada ONV znovu na svém zasedání dne 8. srpna 1969, kdy padla ústní 

informace „o současné kádrové situaci v redakci okresních novin Nástup“ z úst 

předsedy ONV Jaroslava Širmera i vedoucího odboru vnitřních věcí ONV Františka 

Franze. Ti sdělili také fakt, že se celou věcí zabývá i OV KSČ Pelhřimov. Na pomoc byl 

povolán i Tomáš Jelínek, který slíbil, že se do řešení zapojí. Ze zaznamenané diskuze 

v zápisu z jednání rady vyplývá, že debatující se jasně postavili za názor noviny nerušit, 

neboť lidé je rádi čtou. Mrázek a Havel jakožto členové komise, která nedávno Nástup 

hodnotila, přišli dokonce s tipy na nového vedoucího redaktora. Havel navrhoval 

„soudruha Dítě z Humpolce“, který je podle něj „typografem“ a i „po politické stránce 

je spolehlivý“, ale musel by s ním ještě veškeré podmínky probrat, Mrázek konkrétní 

jméno do zápisu neprozradil.
340

 Předseda ONV Širmer se zase domníval, že by v čele 

redakce mohla stát Jarmila Vyhnálková, která má v Nástupu praxi.
341

 Radní nakonec 

dali na návrh Jaroslava Širmera a vedením redakce pověřili Jarmilu Vyhnálkovou
342

, a 

to již od 1. srpna 1969. V tiráži novin se ovšem jméno Jarmily Vyhnálkové objevilo až 

                                                                                                                                          
pracovat na ONV Pelhřimov jako redaktor Nástupu. Specializoval se zejména na téma zemědělství, ale 

vyhledával i jiné náměty, např. zpracovával zprávy z národního výboru a jeho komisí. (MZAvB - SOAP, 

fond ONV Pelhřimov. František Andreas, inv. č. 4132, č. kartonu 3542.) 
338 Návrh na zastupování vedoucího redaktora okresních novin Nástup. In MZAvB - SOAP, fond ONV 

Pelhřimov. Kniha zápisů ze zasedání rady ONV, č. knihy 499.  
339 Nástup. 1969, r. XIX., č. 30. s. 4. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
340 Ústní informace o současné kádrové situaci v redakci okresních novin Nástup. In MZAvB - SOAP, 

fond ONV Pelhřimov. Kniha zápisů ze zasedání rady ONV, č. knihy 499.  
341 Tamtéž.  
342 Jarmila Vyhnálková se narodila v roce 1924. Absolvovala střední ekonomickou školu a v roce 1966 

nastoupila do tříleté večerní univerzity marxismu-leninismu. Před zaměstnáním v redakci Nástupu 

pracovala jako úřednice v Agrostroji, od 8. prosince 1960 měla na starosti administrativu v redakci 

týdeníku. Později začala vést i kulturní rubriku a měsíční rubriku pionýrů. Po odchodu Tomáše Jelínka 

byla pověřena vedením Nástupu, ovšem dle domluvy s ONV Pelhřimov jen dočasně. Když pominula 

největší personální krize, požádala o rozvázání pracovního poměru dohodou. (MZAvB - SOAP, fond 

ONV Pelhřimov. Jarmila Vyhnálková, inv. č. 4132, č. kartonu 3600.) 
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s číslem 34 z 21. srpna: „Vedením redakce pověřena Jarmila Vyhnálková.“
343

 Mrázek a 

Havel pak dostali za úkol prověřit obsahové zaměření periodika a také jednat o novém 

vedoucím redaktorovi.
344

 Ten Jarmilu Vyhnálkovou vystřídal až s číslem 11 z  

12. března 1970. Stal se jím Jaroslav Křížek.
345

 

Za zmínku stojí také existence okresní tiskové komise, která fungovala při OV 

KSČ Pelhřimov. O její činnosti se z dochovaných záznamů v Moravském zemském 

archivu v Brně – Státním okresním archivu Pelhřimov příliš nedozvíme. Složka nazvaná 

„Tisková komise“
346

 obsahuje totiž jen 15 fólií, k nimž patří zejména jen stručné 

pozvánky na schůze a plány jednání z let 1964—1985, hledané zápisy ze schůzí ve 

složce chybí.
347

 Zásadní podrobnosti k chodu redakce okresního periodika neobsahuje 

ani složka „Řízení okresních novin Nástup 1959—1989“
348

 čítající 213 fólií. Převážnou 

část totiž tvoří stručné pokyny k zajištění nejrůznějších oslav, například oslav Prvního 

máje 1959, 1961 a 1966 nebo oslav 43. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 

Měsíce sovětsko-československého přátelství v roce 1960. Dalším dokumentem je také 

Návrh politicko-organizačního zajištění oslav 100. výročí narození V. I. Lenina 

v Jihočeském kraji z 16. října 1969, který nabádá k dostatečné propagaci v místním 

tisku.
349

 Svou pozornost v Nástupu mají dostat také oslavy 51. výročí vzniku ČSR, 52. 

výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 26. výročí československo-sovětské 

smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a spolupráci dle návrhu z 16. října 1969, jež 

obsahuje i úkoly pro tisk. „Jihočeská pravda, Jihočeský rozhlas a okresní tisk zařadí na 

čelní místo průběh oslav VŘSR a Měsíce československo-sovětského přátelství, články, 

reportáže, seriály článků a materiálů v duchu ideově politického zaměření oslav.“
350

 

 

                                                
343 Nástup. 1969, r. XIX., č. 34. s. 4. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
344 Tamtéž.  
345 Nástup. 1970, r. XX., č. 11. s. 4. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 

Jaroslav Křížek pracoval před nástupem do funkce vedoucího redaktora okresního periodika jako 

organizačně hospodářský pracovník u Okresního výboru České tělovýchovné organizace Pelhřimov 

(1963—1970). Předtím působil jako tajemník MěNV v Červené Řečici (1960—1963). Žádost o uvolnění 

z funkce vedoucího redaktora podal 20. prosince 1989, od prvního ledna roku následující pracoval 
v Nástupu jako samostatný redaktor, nicméně o měsíc později mu byl přiznán invalidní důchod. (MZAvB 

- SOAP, fond ONV Pelhřimov. Jaroslav Křížek, inv. č. 4132, č. kartonu 3566.) 
346 MZAvB – SOAP, fond OV KSČ Pelhřimov. Tisková komise (pozvánky na schůze, plány...?), inv. č. 

160, sign. A, č. kartonu 175.   
347 „Skutečnost, že v případě některých komisí nejsou zápisy z jednání dochovány, může být způsobena 

nejenom skartačními zásahy, ale i tím, že se zřejmě v oficiální podobě vůbec nevedly.“ (Viz MZAvB – 

SOAP. KSČ Okresní výbor Pelhřimov: Inventář 1945—1990, s. 21.) 
348 MZAvB – SOAP, fond OV KSČ Pelhřimov. Řízení ideologické práce 1959—1989, inv. č. 224,  

č. kartonu 192.   
349 Tamtéž.  
350 Tamtéž.  
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2.3 Pelhřimovsko v sedmdesátých a osmdesátých letech: Na 

cestě k revoluci 

2.3.1 Konsolidace poměrů a problémová mládež 

Události posledních měsíců vyvolávaly v obyvatelích okresu skepsi a nedůvěru 

k politické situaci, zejména mladá generace dávala svou nespokojenost jasně najevo. 

Jak postupně doložím, svědčí o tom nejen články v Nástupu volající po důrazu na 

výchovu mládeže hlavně ve školách, které byly součástí novin až do sametové revoluce, 

ale také zápisy z jednání rady při ONV, které reagovaly na dění ve městě.  

Smrt studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jana Palacha 

v lednu 1969 nezůstala bez povšimnutí ani v Pelhřimově. Tamní gymnazisté uctili jeho 

památku minutou ticha a také uspořádali tichou vzpomínku na náměstí.
351

 Tragickou 

událost neopomněl zmínit ani okresní list, i když ani v jednom ze dvou článků nepadlo, 

jak a proč se zemřel. Dne 23. ledna 1969 informoval v krátkém textu na titulní straně o 

všem, co se v souvislosti se smrtí Jana Palacha v okrese odehrálo. Uvedl, že na budově 

SVVČ Pelhřimov (gymnázium) i na budově Střední průmyslové školy strojnické 

v Pelhřimově zavlál černý prapor, že na gymnáziu v Humpolci zazněla pietní 

vzpomínka ve školním rozhlasu, že se sešly aktivy stranických funkcionářů 

v Pelhřimově, Humpolci, Pacově, Kamenici nad Lipou, Počátkách a v Žirovnici, že se 

také sešla okresní rada Unie studentů a učňů a že o den později jednal koordinační 

výbor mládežnických organizací.
352

 Smrt studenta nazýval „sebeobětováním“, vyjádřil 

lítost, ale na druhé straně také nesouhlas s jeho sebevraždou. „Všude přijali zprávu 

s hlubokým dojetím. Všude však také poukazovali na to, že touto cestou není možné 

jít.“
353

 O týden později v novinách opět na titulní straně vyšla krátká zpráva o již 

zmíněném smutečním průvodu pelhřimovských studentů gymnázia a průmyslové školy 

na náměstí a také o tom, že i další školy v okrese se k uctění památky „tragicky 

zesnulého“ studenta přidaly, například dvouminutovým tichem či zrealizováním 

pietního koutku.
354

 

                                                
351 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 489. ISBN 978-

80-422-289-4. 
352 Všichni pracující se studenty. In Nástup. 1969, r. XIX., č. 4. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
353 Tamtéž.  
354 Tamtéž.  
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Daleko vášnivější projev veřejného mínění se odehrál v noci z 28. na 29. března 

1969 po druhém vítězství národního hokejového týmu nad týmem ze Sovětského svazu 

na mistrovství světa ve Švédsku. Na pelhřimovském náměstí se sešlo asi pět set lidí, dav 

prošel ulicemi města a údajně měl spálil sovětskou vlajku, což se ale nepotvrdilo.
355

 

Další nepokoje ve městě byly spojeny s volbou nového předsednictva ÚV KSČ v čele 

s Gustavem Husákem. Dne 17. dubna 1969 vystoupilo na náměstí asi dvacet lidí, kteří 

se rozešli domů až po zákroku pracovníků ONV.
356

 

ONV Pelhřimov na situaci reagoval tak, že se s bezpečnostními orgány domluvil 

na opatření proti nepovolenému shromažďování.
357

 Jednání rady ONV dne 30. května 

pak přineslo debatu, v níž radní shledali aktuální stav ve společnosti za velmi vážný. 

Znepokojeni byli především vývojem na školách. „Je opravdu velmi těžké tuto 

normalizaci na školách provádět, když sami učitelé nemají dobrý poměr k zabezpečení 

listopadové rezoluce a mají zcela protichůdné názory, vystupují z SČSP, mimo to se 

kupř. v Žirovnici úplně rozpadla pionýrská organizace a pod.“
358

, přispěl do diskuze 

radních předseda komise výstavby Alois Hanák. Vedoucí odboru dopravy František 

Škoda nesouhlasil s tím, že by se problém týkal jen škol, ale podotýkal, že jde o 

záležitost celé společnosti. Rovněž mínil, že vina není pouze na straně učitelů, jelikož 

většina z nich je spolehlivá. Jen je třeba věnovat větší péči těm, kteří nezažili dobu před 

koncem druhé světové války: 

 

Je zde neustále poukazováno na nedostatky, které snad pramení a nebo jsou jen 

na školách. Je třeba si uvědomit, že toto je věcí celé společnosti. (...) Jsou učitelé a je 

jich drtivá většina, kteří plní svoje úkoly svědomitě, zejména pokud jde o starší učitele, 

kteří prožili dobu před 45. rokem. Je zcela logické, že mladí učitelé, kteří tuto dobu 

neprožili potřebují mnohem hlubší a větší péči při řešení současných problémů.
359

 

 

                                                
355 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 489. ISBN 978-

80-422-289-4. 
356 Tamtéž.  
357 Tamtéž.  
358 Informace o plnění usnesení vlády ČSSR a ČSR č. 44 a 66. ze dne 2. dubna 1969. In MZAvB - SOAP, 

fond ONV Pelhřimov. Kniha zápisů ze zasedání rady ONV, č. knihy 498.  
359 Tamtéž.  
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Předseda školské a kulturní komise Vladimír Šašek konstatoval, že za většinou 

nepokojů stojí projevy citů, a tudíž je třeba pochopit, že někomu trvá déle, než se 

s těmito citovými otázkami srovná.
360

 

Nicméně čistky, a to i přímo v okresní organizaci KSČ, se Pelhřimovsku 

nevyhnuly. Už dříve se v OV KSČ Pelhřimov zformovala dvě názorově vyhraněná 

křídla. Vznikla sedmičlenná komise hodnotící činnost členů předsednictva, která přišla 

především s kritikou vedoucího tajemníka Jiřího Jakeše. Ten reagoval rezignací a k 

němu se přidalo i celé předsednictvo. OV však jejich rezignace nepřijal, aby je vzápětí 

mohl sám odvolat. OV také přijalo směrnici o tzv. dezorientovaných členech strany a 

zrušilo starší usnesení proti nové politice ÚV KSČ. Na plénu 31. července 1969 byl 

zvolen nový orgán OV KSČ Pelhřimov v čele s vedoucím tajemníkem Jindřichem 

Kočerem, s nímž se do vedení dostala „skupina nekompromisních normalizátorů“
361

. 

Normalizace se začala naplno projevovat především v září 1969, o měsíc později 

se v Pelhřimově uskutečnila první etapa „kádrové očisty“ státní správy a Národní 

fronty. Členové rady ONV se podrobili sebekritice, přičemž dva z nich podali demisi a 

ostatní, již prověření členové, hodnotili poslance a další pracovníky ONV. Podobný 

průběh potkal i pelhřimovský městský národní výbor, z něhož odešla třetina poslanců. 

Již 9. července 1969 odstoupil jeho předseda Václav Haruda, jehož ve funkci nahradil 

bývalý dlouholetý vedoucí redaktor okresních novin Tomáš Jelínek. Ovšem ani jeho 

působení nemělo dlouhé trvání, na počátku roku 1970 rezignoval a na jeho místo byl 

zvolen předseda okresního výboru Československého svazu požární ochrany František 

Maršík.
362

  

Ve znamení velkých změn byly i roky 1970 a 1971.
363

 „Stranické pohovory (tzv. 

prověrky) k odhalení ‚pravicových oportunistů‘ pokračovaly (...) a rozšiřovaly se 

z úřadů i na školy, podniky, družstva, společenské a mládežnické organizace. 

Výsledkem činnosti prověrkových komisí byl pokles členů KSČ, a to vyloučením, 

vyškrtnutím pro pasivitu nebo ‚dobrovolným‘ vystoupením.“
364

 Budoucím projevům 

nespokojenosti mladých pak měla zabránit nová organizace mládeže.  

 

                                                
360 Tamtéž.  
361 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 490. ISBN 978-

80-422-289-4. 
362 Tamtéž, s. 490—491.  
363 Téma konsolidace se často objevovalo i na stránkách Nástupu. Např. Postup politické a ekonomické 

konsolidace. In Nástup. 1970, r. XX., č. 3. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického 

tisku.) 
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Zvláštní pozornost musí být věnována mladé generaci. Marx-leninskou výchovou 

budeme získávat mládež pro politiku strany a socialismus. OV KSČ plně podporuje 

proces sjednocení dětských a mládežnických organizací s cílem dosáhnout jednotně 

ideově politického působení na co nejširší počet mladých organizovaných lidí.
365

  

 

Koncem října 1969 byl pod OV KSČ Pelhřimov založen prozatímní Leninský 

svaz mladých. První okresní konference nové organizace se konala 10. ledna 1970.
366

 

Později ze sedmi dětských a mládežnicích organizací vzniklo Sdružení, jež se 

zformovalo v okresní organizaci Socialistického svazu mládeže (SSM).
367

 Ustanovením 

nové mládežnické organizace se však problémy nevyřešily, naopak ještě zesílily, na což 

poukazují i stále se opakující články v číslech Nástupu ze 70. a 80. let, například o 

důležitosti stranické výchovy mládeže či o vzrůstající trestné činnosti mladých proti 

socialistickému zřízení republiky.
368

  

Volby do zastupitelských orgánů byly na pořadu dne v roce 1971, tedy v době, 

kdy, alespoň podle oficiálních vyjádření představitelů okresu, byla konsolidace poměrů 

zdárně u konce,
369

 a také v době, kdy si společnost připomínala padesáté výročí založení 

KSČ.
370

 Ještě před volbami z funkce předsedy ONV Pelhřimov odešel Jaroslav Širmer. 

Jako důvod byly uváděny zdravotní problémy.
371

 Na jeho místo byl na zasedání pléna 

ONV jednomyslně zvolen dosavadní místopředseda ONV Jan Borka.
372

 Volby se nesly 

v duchu velké účasti, podle statistiky nevolili jen tři voliči z okresu. Většina, 99,94 

procent, voličů dala svůj hlas Národní frontě. Předsedou MěNV zůstal František 

                                                                                                                                          
364

 Tamtéž, s. 491.  
365 Výtah z usnesení pléna OV KSČ v Pelhřimově. In Nástup. 1970, r. XX., č. 3. s. 2. (MZAvB – SOAP, 

fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
366 Leninský svaz mladých zahajuje. In Nástup. 1970, r. XX., č. 3. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
367 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 491. ISBN 978-

80-422-289-4. 
368 Jiří Rudolf dokonce v roce 1972 psal na stránky Nástupu seriál nazvaný „Hrozba lhostejnosti“, který 

se věnoval právě kriminalitě mladých a který měl přimět mládež, její rodiče i učitele k zamyšlení. První 
číslo viz RUDOLF, Jiří. Hrozba lhostejnosti. In Nástup. 1972, r. XXII., č. 3. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.) 
369 Aktivní prací k dalším úspěchům v roce 1971. In Nástup. 1971, r. XXI., č. 1. s. 1. (MZAvB – SOAP, 

fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
370 Grafika k 50 letům KSČ viz například titulní strana věnovaná tomuto výročí: Nástup. 1971,  r. XXI., č. 

20. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
371 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 491. ISBN 978-

80-422-289-4.  

V článku o změně na postu předsedy ONV nebyl důvod odchodu Jaroslava Širmera uveden. Viz Nový 

předseda ONV. Nástup. 1971,  r. XXI., č. 26. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
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Maršík.
373

 Další volby do zastupitelských orgánů se uskutečnily v říjnu 1976. Voliči 

vybírali kandidáty do MěNV i ONV, také do jihočeského KNV, České národní rady a 

do Federálního shromáždění. Podle statistiky hlasovalo na Pelhřimovsku pro kandidáty 

Národní fronty 99,9 procent voličů.
374

 Předsedou ONV se stal Miloslav Kovář, který už 

před půl rokem ve funkci vystřídal Jana Borku, jenž odstoupil, a předsedou MěNV byl 

zvolen Vladimír Markvart.
375

 Poté, kdy Vladimír Markvart odešel do penze, tedy v roce 

1986, se předsedou MěNV stal vedoucí plánovacího odboru ONV Martin Plachý.
376

  

 

Ohlas Charty 77 v okrese 

Ostrou kritiku prohlášení Charty 77  a jejích signatářů přinesla i titulní strana 

Nástupu z 20. ledna 1977. „V závěru minulého týdne i v tomto týdnu docházely do naší 

redakce rezoluce, ve kterých pracující našeho okresu, členové BSP a další občané 

odsuzují autory hanlivého pamfletu charta 77 – zkrachovalé pomahače mezinárodní 

reakce.“
377

 Také na Pelhřimovsku se signatáři Charty 77 našli. Byli jimi Ing. Jan 

Litomiský z Vyskytné, který trvale žil mimo město, dále manželé Pavel a Věra 

Roubalovi z Častrova a studentka gymnázia Lenka Hoffmanová (rozená Marečková) 

z Pelhřimova. Všichni zmínění byli režimem stíháni a všichni se stali členy Výboru na 

ochranu nespravedlivě stíhaných.
378

 Miloslav Pejša v knize Pelhřimov a totalita věnuje 

několik stran popisu osudu Jana Litomiského a manželů Roubalových, i v souvislosti 

s Chartou 77.
379

 Jan Litomiský a manželé Roubalovi v roce 1989 připojili svůj podpis i 

pod petici Několik vět. Právě na ni reagoval Nástup na základě článku „Kdo seje vítr“ 

v Rudém právu z 30. května 1989. Ten petici a její autory ostře odsuzuje: 

 

Včera v podvečer vysílala jedna z amerických vysílaček text s názvem Několik 

vět. Jde o výzvu ke konfrontaci se socialistickým státem, s naším společenským zřízením, 

                                                                                                                                          
372 Nový předseda ONV. In Nástup. 1971,  r. XXI., č. 26. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
373 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 491. ISBN 978-

80-422-289-4. 
374 Výsledky voleb do zastupitelských orgánů v okrese Pelhřimov. In Nástup. 1976,  r. XXVI., č. 44. s. 1. 

(MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
375 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 492. ISBN 978-

80-422-289-4. 
376 Tamtéž.  
377 Odsuzujeme autory charty 77! In Nástup. 1977,  r. XXVII., č. 3. s. 1—2. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.) 
378 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 492. ISBN 978-

80-422-289-4. 
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obsahující požadavky na uznání ‚charty‘ a jejích odnoží, umožnění jejího volného, 

rozkladného působení, rozbití jednotných odborů a dalších společenských organizací, 

návrat k neomezenému soukromému podnikání.
380

 

 

Nástup kritiku Rudého práva přijal, podpořil a přímo ukázal na „viníky“ Václava 

Havla, profesora Václava Černého a Jiřího Pelikána. „O co jde našim chartistům jsme 

my, starší, pochopili již před dvaceti lety z kontrarevolučního pamfletu ‚2000 vět‘, který 

přímo vyzýval k násilným akcím a k destrukci socialistického systému.“
381

 I přes 

propagandu v novinách petici podepsaly desetitisíce občanů. Na pořadu dne byly změny 

na důležitých postech – novým předsedou MěNV Pelhřimov se stal Ferdinand Zabloudil 

a z funkce vedoucího tajemníka OV KSČ byl uvolněn Jindřich Kočer, kterého vystřídal 

Miroslav Šteflíček.
382

  Signatář Charty 77 i petice Několik vět Jan Litomiský byl jednou 

z hlavních osobností listopadových událostí roku 1989 v Pelhřimově, 20. března 1990 se 

stal starostou města a v prvních svobodných volbách byl zvolen poslancem České 

národní rady.
383

 Dění v okrese v revolučním roce 1989 se budu věnovat níže, a to 

převážně z takového pohledu, jaký přinášel Nástup.  

 

Integrace obcí  

Sedmdesátá a osmdesátá léta se nesla ve znamení integrace sousedních obcí, a to 

především kvůli úsporám. V lednu 1972 byla k Pelhřimovu přičleněna dosud 

samostatná obec Starý Pelhřimov, o rok později se přidaly také obce Dubovice, 

Čakovice, Myslotín a Pavlov, roku 1976 potkal stejný osud Skrýšov. Od ledna 1980 

patřily k Pelhřimovu rovněž obce Dobrá Voda, Chvojnov, Kojčice, Krasíkovice, 

Libkova Voda, Lipice, Olešná, Putimov, Rynárec, Strměchy, Svépravice a Vlásenice. 

Integrace se v červenci 1980 dotkla i Houserovky, Velkého Rybníku, Radňova a 

Zachotína. Okresní město tak čítalo 58 integrovaných částí a v každé z nich fungoval 

občanský výbor.
384

  

                                                                                                                                          
379 PEJŠA, Miloslav, ed. Pelhřimov a totalita. Pelhřimov: U Jakuba, 1990. s. 17—21.  

ISBN 80-900885-0-3. 
380 Kdo seje vítr. In Rudé právo [online], 2016 [cit. 2017-04-08], r. LXIX., č. 152. s. 2. Dostupné z www: 

<http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1989/6/30/2.png>.  
381 „Kdo seje vítr...“. In Nástup. 1989,  r. XXXIX., č. 27. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
382 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 499. ISBN 978-

80-422-289-4. 
383 PEJŠA, Miloslav, ed. Pelhřimov a totalita. Pelhřimov: U Jakuba, 1990. s. 21. ISBN 80-900885-0-3. 
384 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 492. ISBN 978-

80-422-289-4. 
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Jak jsem již uvedla výše, dle sčítání v roce 1961 existovalo v celém 

pelhřimovském okrese 206 obcí, v roce 1970 jich bylo 174 a o deset let po masové 

integraci sídel jich zůstalo jen 59.
385

  

2.3.2 Společenský, kulturní a sportovní život 

Kromě politiky, zemědělství, průmyslu, stranické výchovy, životní úrovně, 

nejrůznějších výročí osobností či organizací, kultury a sportu se v sedmdesátých a 

hlavně v osmdesátých letech dostává do popředí zájmu, alespoň dle reflexe v okresních 

novinách, také dosud opomíjené téma zdravotnické a sociální péče i ochrany přírody.  

 

Z nových témat: Ekologie a péče o památky 

Například pětačtyřicáté číslo Nástupu z 8. listopadu 1979 informuje o vzniku 

základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Pacově. „Vznikla z iniciativy 

občanů, kteří se seskupili s vědomím závažnosti a potřebnosti dobrovolné práce na 

tomto úseku, s cílem vybudovat účinnou ochranářskou organizaci.“
386

 Stejné číslo 

přináší spíše kuriózní příklad typu ochrany přírody. Je jím dopis od čtenáře Josefa Crhy 

z Brna o umělém stavebnicovém vánočním stromku z dílny hornocerekvického provozu 

Spojených kartáčoven Pelhřimov, díky kterému šetříme zeleň.
387

  List rovněž častěji 

připomíná důležitost péče o seniory a zdravotně postižené. „Na dávkách sociálního 

zabezpečení v péči o staré a těžce zdravotně postižené občany bylo v našem okrese loni 

vyplaceno celkem více než dva miliony 600 tisíc korun, z toho na opakovaných 

příspěvcích, které vyplácí okresní národní výbor téměř milion korun.“
388

  

V novinách se v této době častěji objevovala také problematika péče o památky, 

například o dominantu nad Humpolcem – zříceninu hradu Orlík, jejíž neutěšený stav 

léta volal po konzervaci, která by památku zachránila před úplným rozpadem. První 

konzervace zříceniny proběhla díky místním dobrovolníkům a nadšencům za pomoci 

veřejných sbírek a dotací v roce 1913. Další přišla na řadu až v letech 1939—1941 díky 

                                                
385 Integraci obcí vysvětloval i Nástup. Viz KOTRČ, Milan. Další etapa slučování národních výborů. In 

Nástup. 1979,  r. XXIX., č. 48. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
386 JIŘIČNÝ, Jan. Vznik nové organizace. In Nástup. 1979,  r. XXIX., č. 45. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.) 
387 Rádi zveřejňujeme. In Nástup. 1979,  r. XXIX., č. 45. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
388 Péče společnosti o staré a těžce zdravotně postižené občany.  In Nástup. 1989,  r. XXXIX., č. 8. s. 3. 

(MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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Klubu českých turistů, jehož práci však ukončila druhá světová válka.
389

 Připomínku 

Jiřího Rychetského, že by si dominanta zasloužila další konzervaci, otiskl Nástup i 

s tehdejší fotografií zříceniny 13. dubna 1989. „Na třetí opravu si Orlík musel počkat již 

celých 50 let. Kdo přišel v poslední době na hrad, musel být velice překvapen. 

Překvapen tím kolik přípravné práce se podařilo brigádnicky zajistit. (...) Teď se již 

čeká na slíbenou pomoc táborských památkářů.“
390

 Třetí konzervace byla nakonec 

zahájena v devadesátých letech 20. století opět díky iniciativě místních nadšenců. Práce 

pokračují dodnes a jejich součástí je i archeologický výzkum.
391

 

 

Pokusy o obnovení důvěry v Sovětský svaz a komunistický režim 

V důsledku srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 panovaly 

v okrese, jak jsem ostatně již zmínila, nepokoje. Jejich součástí byly projevy nelibosti 

vůči Sovětskému svazu. Například až v sedmdesátých letech začínaly být obnovovány 

pobočky Svazu československo-sovětského přátelství, které ovšem už nikdy nedosáhly 

tak početné členské základny jako v minulosti.
392

  

Představitelé OV KSČ i ONV Pelhřimov se různými způsoby snažili přispět 

k obnovení důvěry obyvatel okresu v sílu a bratrství Sovětského svazu. Svědčí o tom i 

velkolepé oslavy pořádané v duchu československo-sovětského přátelství. K nim patřila 

také celonárodní připomínka třicátého výročí osvobození republiky sovětskou armádou 

v Mnichu v roce 1975. V Mnichu byl totiž v roce 1947 za přítomnosti tehdejšího 

ministra zahraničí Jana Masaryka odhalen Památník slovenského bratrství (dnes má 

statut kulturní památky), který připomíná především krvavé události v obci z noci 5. na 

6. května 1945.
393

 Osvobození se na tomto místě uctívá dodnes,
394

 ovšem ne s takovou 

slávou a s takovým významem, který mu byl přisuzován do doby sametové revoluce. 

Detailní program k plánovaným oslavám třicátého výročí byl vypracován již s téměř 

                                                
389 DRAGOUN, Bohumír – KOCMAN, František. Orlík nad Humpolcem ve světle nových poznatků. In 
Boublík, Jan et al. Humpolec v zrcadle času V.: Archeologie na Humpolecku. Humpolec: Město 

Humpolec, 2013. s. 95. ISBN 978-80-260-4663-9.  
390 RYCHETSKÝ, Jiří. Dočká se Orlík konzervace? In Nástup. 1989,  r. XXXIX., č. 15. s. 5. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
391 DRAGOUN, Bohumír – KOCMAN, František. Orlík nad Humpolcem ve světle nových poznatků. In 

Boublík, Jan et al. Humpolec v zrcadle času V.: Archeologie na Humpolecku. Humpolec: Město 

Humpolec, 2013. s. 96. ISBN 978-80-260-4663-9.  
392 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 494. ISBN 978-

80-422-289-4. 
393 Památník. In Obec Mnich [online], 2017 [cit. 2017-04-08]. Dostupné z www: 

<http://www.mnich.cz/pamatnik>.  
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ročním předstihem a zahrnoval i úpravu prostranství u památníku. Oslavy vypukly ve 

čtvrtek 15. května 1975 a trvaly až do neděle 18. května 1975, přičemž předběžný 

finanční rozpočet na propagaci akce (náklady na plakety, diplomy, vstupenky, 

pozvánky, odznaky informační bulletin, upomínkové předměty apod.) činil 1 369 

Kčs.
395

  

I Nástup zahájil propagaci akce s dostatečným předstihem a značnou intenzitou. 

V únoru 1975 se na titulní straně, společně se speciálním logem k 30. výročí 

osvobození, objevil článek o estetické úpravě okolí památníku,
396

 v dalším čísle 

věnovaném výročí Vítězného února nechyběla krátká zmínka o přípravách oslav 

v Mnichu,
397

 noviny neopomněly ani ohlédnutí za tiskovou konferencí v Mnichu, která 

se uskutečnila 10. dubna v Kamenici nad Lipou,
398

 až nakonec dne 15. května přinesly 

speciální, dvanáctistránkové číslo s podrobnými body k průběhu oslav s jejich vlastním 

grafickým logem
399

. Následující číslo z 22. května se pak k dění v Mnichu vracelo 

prostřednictvím reportáží.
400

 Nedílnou součástí oslav byla i okrsková spartakiáda.
401

 

Veškeré texty psané k výročí měly velmi obdobné vyznění – Sovětský svaz je naším 

velkým spojencem, jsme mu zavázáni za jeho oběť a naše společně prolitá krev nás 

navěky spojuje.  

 

Partnerství s Dolním Kubínem a cestování 

V roce 1965 navázal okres družbu s dolnokubínským okresem na Slovensku, 

ovšem první návštěva z Dolního Kubína dorazila do Pelhřimova až v listopadu roku 

1968. Vzájemný kontakt nebyl valný v podstatě až do roku 1970, kdy oba okresy 

zahájily tradici týdnů kulturních akcí. Nejdříve se konal Týden oravské kultury 

                                                                                                                                          
394 ŠIMANOVÁ, Denisa. Čerstvé květiny u pomníků připomínají konec války. In Pelhřimovský deník 

[online], 2016 [cit. 2017-04-08]. Dostupné z www: 

<http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/pomnik_pe16_0705.html>.  
395 MZAvB – SOAP, fond OV KSČ Pelhřimov. Řízení ideologické práce 1959—1989, inv. č. 224, č. 

kartonu 192.   
396 Úpravy Památníku slovanského bratrství v Mnichu. In Nástup. 1975,  r. XXV., č. 6. s. 1. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
397 Přípravy v plném proudu. In Nástup. 1975,  r. XXV., č. 7. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
398 Z tiskové konference k Mnichu. In Nástup. 1975,  r. XXV., č. 15. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
399 Nástup. 1975,  r. XXV., č. 19—20. 12 s. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického 

tisku.) 
400 Nástup. 1975,  r. XXV., č. 21. 6 s. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
401 Sportovně-branné odpoledne v Mnichu. In Nástup. 1975,  r. XXV., č. 21. s. 6. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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v Pelhřimově, poté se uskutečnil Týden pelhřimovské kultury na Oravě.
402

 Družbu 

z různých úhlů pohledu pravidelně připomínal i Nástup.
403

  

Co se týče cestování do ciziny obecně, lidé z okresu mohli navštěvovat hlavně 

socialistické země. „Například v roce 1977 vycestovalo z města prostřednictvím 

Čedoku do kapitalistických států pouze devět osob.“
404

 V září 1980 přinesly okresní 

noviny článek o horníkovi z Karviné, který vycestoval s rodinou do Jugoslávie na 

dovolenou, ovšem s úmyslem emigrovat. Jeho čin autor článku ostře odsoudil jako 

nezodpovědnost vůči jemu samému i vůči jeho vlasti, pravděpodobně s úmyslem 

zastrašit ostatní, kteří by snad uvažovali o stejném řešení.  

 

Co jmenovaná rodina opustila? Pěkně vybavený byt v Karviné, sociální jistotu, 

která vyplývá z našeho společenského zřízení a hospodářské potřebnosti a jistého 

výsadního postavení hornického povolání u nás. (...) A za co? Za vzdušné zámky? Za 

sliby pochybných naháněčů? (...) Na závěr mi přicházely na mysl pádná a tvrdá slova, 

avšak nanejvýš příhodná, kdy vlast promlouvá verši: ‚Opustíš-li mne, nezahynu, 

opustíš-li mne, zahyneš!‘
405

 

 

Kulturní vyžití 

O kulturu v okresním městě pečovaly v této době Sdružený klub pracujících 

koncernového podniku Agrozet (SKP), dále městské kulturní středisko, okresní 

muzeum, okresní knihovna, kino Vesmír a lidová škola umění.
406

 Za nejmasovější 

kulturní zařízení bylo považováno kino, které „nejvíce využívají obyvatelé Pacova, kde 

na jednoho obyvatele připadlo v průměru 10,6 návštěv za rok. V Kamenici nad Lipou 

9,5, v Pelhřimově 5,6 a nejmenší návštěvnost byla v Humpolci, kde na jednoho 

obyvatele připadlo v průměru 4,7 návštěv za rok“
407

, přičemž se uvažovalo, že se na 

těchto číslech podepisují další příležitosti ke kulturnímu vyžití, kterých je v okresním 

                                                
402 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 483, 495. ISBN 

978-80-422-289-4. 
403 Například seriálem o životě a poměrech v tomto slovenském městě. Dolnokubínsko minulé i současné: 

I. část. In Nástup. 1972,  r. XXII., č. 50. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického 

tisku.) 
404 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 495. ISBN 978-

80-422-289-4. 
405 TAUSCH, Jaromír. Hazard nebo hloupost? In Nástup. 1980,  r. XXX., č. 36. s. 3. (MZAvB – SOAP, 

fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
406 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 495. ISBN 978-

80-422-289-4. 
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městě daleko více než v menších městech regionu. Rostla oblíbenost populární hudby a 

dle článků v Nástupu se dokonce dá usuzovat, že poslouchání beatové hudby nebylo 

považováno za problém. Například v Kamenici nad Lipou se mladým lidem nově 

nabízelo pět tříhodinových tanečních lekcí směřovaných právě k beatové hudbě.
408

 

V Pelhřimově se také pořádala Mírová slavnost s Květy
409

. „Občané Pelhřimovska v ní 

vyjadřují každoročně svou neochvějnou vůli po klidné, mírové práci, jednoznačnou 

podporou politice KSČ.“
410

  

Podobně jako v šedesátých letech i po léta následující se okresní periodikum na 

stránce pro kulturní události hojně věnovalo kulatým, ale i „nekulatým“ výročím 

významných osobností a spolků z regionu. Zpravidla se jednalo o tatáž jména, například 

o Vítězslava Nováka, Jindřicha Honzla, Otokara Březinu, Aleše Hrdličku, divadelní 

ochotníky z Pelhřimova i z Humpolce a podobně. Svou pozornost si zasloužila také 

realizace pomníku Klementa Gottwalda v Pelhřimově. Na jeho pořízení proběhla 

veřejná sbírka
411

 a hotová socha byla odhalena na výročí Velké říjnové socialistické 

revoluce dne 7. listopadu 1976. Už o rok později bylo zjištěno, že se jedná o zmetek, a 

tak Zdeněk Krybus vytvořil nový odlitek, který byl v prostoru mezi pivovarem a kinem 

odhalen 12. prosince 1979.
412

  

 

Sportovní vyžití 

Významným mezníkem ve sportovním životě bylo zprovoznění nového 

sportoviště v Pelhřimově v roce 1976 a také prvního zimního stadionu v okrese v zimě 

1977/1978, který byl postaven v jeho sousedství.
413

 V roce 1970 byl pak po šesti letech 

znovu obnoven vodácký klub, oficiálně Klub vodáckých sportů při okresním výboru 

                                                                                                                                          
407 Občanská vybavenost kin. In Nástup. 1979,  r. XXIX., č. 29. s. 5. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
408 Tančíme v rytmu beatu. In Nástup. 1979,  r. XXIX., č. 2. s. 5. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
409 KSČ v roce 1951 obnovila časopis Květy jako obrázkový týdeník určený pro širokou veřejnost. In 

BEDNAŘÍK, Petr. – JIRÁK, Jan. – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do 
současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 259. ISBN 978-80-247-3028-8. 
410 Úryvek z článku, který pojednával o Mírové slavnosti s Květy ze 7. září 1980. Viz Za trvalý mír ve 

světě. In Nástup. 1980,  r. XXX., č. 36. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického 

tisku.) 
411 MěstNV v Pelhřimově informuje. In Nástup. 1975,  r. XXV., č. 12. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.) 
412 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 495. ISBN 978-

80-422-289-4.; Na závěr měsíce československo-sovětského přátelství: Pomník Klementa Gottwalda 

odhalen. In Nástup. 1979,  r. XXIX., č. 51—52. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
413 Tamtéž.  
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Svazu socialistické mládeže. Přihlásilo se do něj prvních 12 zájemců a výcvik probíhal 

na želivské přehradě či u pelhřimovského koupaliště Stráž.
414

  

Za zmínku stojí i Mezinárodní motocyklová federace FIM, která v roce 1974 

slavila 70. narozeniny
415

 a jejíž vznik byl spojován s Pacovem. Část pravdy na tomto 

tvrzení je, neboť myšlenka na její založení se zrodila v Pacově díky stykům vášnivých 

milovníků motocyklů Vavřince Hamerníka, majitele zámku v nedalekých Vyklanticích, 

a majitele pacovského panství Adolfa Weise, který byl v kontaktu s rodinou Rohanů 

z Francie. Jejich setkávání v Pacově vyústila v založení federace v roce 1904 na první 

konferenci v Paříži.
416

 Spojitost motocyklového sportu a Pacova se ve městě připomíná 

do současnosti slavnostním programem určeným pro milovníky jednostopých vozidel i 

pro širokou veřejnost, jež pořádá Automotoklub Pacov.
417

  

V roce 1976 vznikla v okrese tradice akce Běh Nástupu, kterou zaštiťoval, jak už 

název akce napovídá, týdeník Nástup. Soutěžní kategorie zahrnovaly mladší žáky a 

žákyně, starší žáky a žákyně, mladší dorostence a dorostenky a starší dorostence a 

dorostenky. Nejlepší běžci této společensko-propagandistické sportovní akce přebírali 

odměny z rukou představitelů redakce. Vybraní závodníci později reprezentovali okres 

na Běhu Jihočeské pravdy v Českých Budějovicích, tedy akce pod záštitou krajského 

deníku.
418

  

2.3.3 Nástup šestistránkový pod vedením nového redaktora až do 

konce roku 1989 

Jarmila Vyhnálková neřídila okresní noviny Nástup příliš dlouho. Pracovní 

poměr v redakci ukončila dohodou  k 28. únoru 1970. Novým vedoucím redaktorem se 

stal Jaroslav Křížek, a to, dle zápisu z jednání rady ONV ze dne 9. března 1970, 

s platností od 15. března 2017.
419

 Jeho jméno se však v tiráži listu objevilo už u čísla 11 

                                                
414 Znovuzrozený vodácký klub. In Nástup. 1970,  r. XX., č. 30. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
415 70 let založení Mezinárodní motocyklové federace FIM. In Nástup. 1974,  r. XXIV., č. 25. s. 5. 
(MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
416 Motocyklová federace slaví sto let. In iDnes.cz [online], 2014 [cit. 2017-04-08]. Dostupné z www: 

<http://sport.idnes.cz/motocyklova-federace-slavi-sto-let-dud-

/motorsport.aspx?c=A040706_134456_motorsport_rav>.  
417 Pacovský okruh. In Automotoklub Pacov v ÚAMK [online], 2017 [cit. 2017-04-08]. Dostupné z www:  

<http://www.amkpacov.cz/?id=pacovsky_okruh_2017>.  
418 Např. viz Běh Nástupu zná vítěze III. ročníku. In Nástup. 1978,  r. XXVIII., č. 26. s. 1, 6. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
419 Návrh na doplnění stavu pracovníků v redakci okresních novin Nástup, odboru soc. zabezpečení a na 

odboru vnitřních věcí. In MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Kniha zápisů ze zasedání rady ONV,  

č. knihy 507.  
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z 12. března. „Vedením redakce pověřen Jaroslav Křížek.“
420

 Důvod odchodu Jarmily 

Vyhnálkové není ve stručném zápisu z rady uveden.  

Situace v Nástupu nebyla v této době ideální, což jsem vysvětlovala již výše. 

Bývalý vedoucí redaktor Tomáš Jelínek se dokonce s radními domluvil, a to i přes to, že 

z funkce odešel, na nutné pomoci související s udržením chodu redakce. On sám 

v dopise čtenářům na rozloučenou slíbil, že se s novinami jen tak nerozloučí.
421

 Faktem 

je, že krátce po jeho odchodu se v novinách občas objevil článek podepsaný jeho 

jménem, nicméně brzy už žádný Jelínkův text čtenář v Nástupu nenašel. Tomáš Jelínek 

se na pár měsíců stal předsedou MěNV Pelhřimov, ovšem už na začátku roku 1970 

rezignoval. Ačkoliv sám Jelínek veřejně popřel, že by za jeho odchodem z novin byly 

politické důvody
422

 a také mnou prostudované zápisy z jednání rady o důvodu jeho 

odchodu mlčely, je o to více zajímavý zápis z 52. schůze školské a kulturní komise při 

ONV Pelhřimov z 2. prosince 1970. Diskutovalo se totiž nad návrhem odvolání Tomáše 

Jelínka, který byl stále veden jako člen této komise. A právě v tomto zápisu jsou 

uvedeny pochybnosti týkající se jeho politických názorů. „K odvolání dochází z toho 

důvodu, že jeho politické postoje v letech 1968—69 nedávají záruku k prosazování 

současné státní a stranické politiky na tomto úseku.“
423

 

I po změně vedoucího redaktora zůstal Nástupu formát A3 se čtyřmi stranami za 

cenu 40 haléřů. Ani obsah stran se nezměnil – titulní straně patřila zpravidla témata 

z politiky, zemědělství či z průmyslu, strana dvě přinášela dokončení článků ze strany 

jedna a nejrůznější směsici zpravodajských i publicistických (např. „Komentář 

Nástupu“) žánrů, strana tři byla určena pro kulturu a strana čtyři zase pro sport a 

skutečně malou rubriku s řádkovou inzercí nazvanou „Malý oznamovatel“.
424

 Poslední 

listopadové číslo novin roku 1970 však kromě obecných informací ze „zákulisí“ 

redakční práce přineslo i zprávu o plánovaném rozšíření periodika.  

                                                
420 Nástup. 1970,  r. XX., č. 11. s. 4. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
421 Na rozloučenou. In Nástup. 1969, r. XIX., č. 29. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
422 Tamtéž.  
423 Zápis z 52. schůze ŠKK – ONV v Pelhřimově, konané dne 2. 12. 1970. In MZAvB - SOAP, fond 

ONV Pelhřimov. Komise školská a kulturní 1960—1968, inv. č. 2170, č. kartonu 976.   
424 Jistých změn doznala grafická podoba Nástupu, respektive novou podobu získala některá loga stálých 

rubrik. Některé rubriky byly také přejmenovány, některé zanikly a některé nové naopak vznikly. Nicméně 

k takovým změnám docházelo průběžně v celé historii vydávání okresních novin, tudíž ani tentokrát za 

nimi zřejmě nestálo „jen“ nové vedení.  
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Od počátku roku 1971 vycházel týdeník Nástup jednou měsíčně o šesti stranách 

– rozšířené číslo stálo 60 haléřů a roční předplatné tak vyšplhalo na 23,20 Kčs.
425

 Díky 

rozšíření se ke čtenářům dle slibu mělo dostávat více zpráv od dopisovatelů a ze sportu. 

Noviny lákaly i na novinku – pravidelnou rubriku „Redakce mladých“.
426

 

V roce 1971 se redakce Nástupu přestěhovala, ovšem ne daleko. Z budovy ONV 

Pelhřimov číslo tři na adrese Pražská 127 byla přemístěna do budovy číslo jedna na téže 

adrese, konkrétně do místností číslo 24 a 25 ve druhém patře. Čtenáři se o stěhování 

dozvěděli díky krátké zprávě na titulní straně vydané v listu dne 1. července.
427

  

Další zásadnější zpráva týkající se okresního týdeníku se objevila na jeho 

stránkách 9. března 1972. V textu „Čtenářům Nástupu“ byla zmínka o tom, že se 

uvažuje o rozšíření každého čísla periodika na šest stran, a to od dubna 1972.
428

 Ve 

skutečnosti se noviny na šesti stranách ustálily až o dva roky později – vydávání 

rozšířeného, šestistránkového listu zahájilo druhé číslo roku 1974 z 10. ledna. Více stran 

znamenalo o vyšší cenu za výtisk. Nástup se šesti stranami stál 60 haléřů. Upozornění o 

rozšíření vyšlo již v prvním čísle týdeníku se zdůvodněním, že toto vydání musí být 

kvůli možnostem tiskárny ještě čtyřstránkové. „Díky pochopení krajských orgánů a 

vydavatelů – OV KSČ a ONV v Pelhřimově – budou vycházet okresní noviny Nástup 

v roce 1974 o šesti stranách. (...) Umožní otiskovat obsáhlejší dopisovatelské materiály, 

rozšířit zpravodajství, zabývat se podrobněji zemědělstvím, ekonomikou, ideologií 

atd.“
429

 Nově strany jedna, dva a tři přinášely články převážně na slibovaná, výše 

zmíněná témata, na straně čtyři významně expandovala inzerce, straně pět byla určena 

pro kulturní zprávy a stana šest informovala o sportu v regionu. 

 

Zvláštní vydání k jubilejnímu 30. ročníku  

Ve středu zájmu, hlavně kolem poloviny září každého roku, byl opět Den tisku, 

rozhlasu a televize, jež se zpravidla vztahoval k historii i současnosti okresních novin. 

                                                
425 Několik informací o Nástupu. In Nástup. 1970, r. XX., č. 48. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 
regionálního periodického tisku.) 
426 Tamtéž.  
427 Redakce se přestěhovala. In Nástup. 1971, r. XXI., č. 26. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
428 Čtenářům Nástupu. In Nástup. 1972, r. XXII., č. 10. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
429 Nástup šestistránkový. In Nástup. 1974, r. XXIV., č. 2. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 

V zápisech z jednání rad ONV Pelhřimov, konkrétně v knihách č. 530, 538, 575 a 576, jsem zprávu o 

stěhování redakce Nástupu, o úvahách rozšíření týdeníku na šest stran, o kterých Nástup informoval 

v roce 1972, a ani o uskutečnění rozšíření každého čísla Nástupu na šest stran od ledna 1974 neobjevila.  
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Zajímavé materiály redakce připravila ku příležitosti 30. výročí vydávání Nástupu, které 

připadlo na rok 1980. Jak se dozvídáme z článku Zdeňka Semoráda ze dne 18. září 

1980, Nástup vlastně existoval už v roce 1950, a to v tehdejším okresu Kamenice nad 

Lipou pod celým názvem Nástup okresu Kamenice k socializaci vesnice.
430

 

 

S. Josef Jíra, předseda ONV Kamenice nad Lipou osobní intervencí u ministra 

V. Kopeckého, kterého dobře pamatuji z pražských studií, získal povolení k vydávání 

okresních novin pro okresy českých zemí. Tak byl v roce 1950 okres Kamenice nad 

Lipou snad první, nebo jedním z prvních, kde začaly vycházet tehdejší ‚Vesnické noviny 

okresu‘. (...) Podle velmi úspěšného románu spisovatele Řezáče byl Vesnickým novinám 

dán název Nástup okresu Kamenice k socializaci vesnice a vycházely 1krát za 14 dní. 

(...) Soudruh J. Jíra s Nástupem spolupracuje, L. Nechvátal vedl časopis až do 

reorganizace, kdy přešel do Jihočeské pravdy.
431

 

 

Třicáté výročí okresních novin se tak připomínalo právě s ohledem na 

kamenické kořeny. Vyšlo zvláštní 38. číslo Nástupu, které bylo celé věnováno 

sebereflexi periodika. Ladislav Nechvátal hned na titulní straně připomněl význam 

Nástupu k socializaci vesnice na Kamenicku
432

 a vybraní dopisovatelé se 

prostřednictvím článků podělili o své vzpomínky a pocity související s existencí 

periodika. Například Jarmila Hanzálková napsala:  

 

Ani se mi nechce věřit, že už je tomu celých třicet let. Ráda na ty začátky 

vzpomínám, ráda vzpomínám na dlouholetou spolupráci s prvními redaktory. Velmi 

jsme se tenkrát radovali, že budeme mít vlastní okresní noviny, do kterých budeme moci 

psát o všem, co se u nás bude dít, co nás bude zajímat, co kde ve svém prostředí 

prožijeme, uvidíme, uslyšíme.
433

 

 

                                                
430 SEMORÁD, Zdeněk. První cesta Nástupu. In Nástup. 1980, r. XXX., č. 37. s. 5. (MZAvB – SOAP, 

fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
431 Tamtéž.  
432 NECHVÁTAL, Ladislav. Počátky okresních novin Nástup. In Nástup. 1980, r. XXX., č. 38. s. 1—2. 

(MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
433 VYHNÁLKOVÁ, Jarmila. Vyznání Jarmily Hanzálkové. In Nástup. 1980, r. XXX., č. 38. s. 2. 

(MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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Zvláštní vydání je však z pohledu mé práce užitečné hlavně vzhledem ke 

zveřejněným fotografiím jednotlivých zaměstnanců tehdejší redakce.
434

 Díky nim víme, 

že ji tvořil Jindřich Kolář, jehož malůvky a obrázky zdobily stránky týdeníku, dále 

redaktor a fotograf Milan Kotrč, sekretářka a „duše redakce“ Libuše Hašková, která 

přepisovala veškeré příspěvky a navíc odpovídala na veškeré dotazy, ekonom Václav 

Dvořák, jenž měl na starosti také přijímání plateb za inzerci, „sporťák“ Jiří Vlach – 

externí redaktor, který „sportovní stránku vyrábí většinou doma v noci z neděle na 

pondělí dvaapadesátkrát v roce“
435

, a v neposlední řadě vedoucí redaktor Jaroslav 

Křížek, jenž všechny články kontroluje a schvaluje.
436

 Fotografie na titulní straně pak 

zvěčnila tisk Nástupu v jihlavské tiskárně, u níž je uvedeno, že jihlavská rotačka 

„vychrlí“ osm tisíc výtisků Nástupu za dvacet minut.
437

 

Titulní strana následujícího čísla týdeníku s přesahem na stranu dvě byla 

věnována rekapitulaci průběhu oslav Dne tisku, rozhlasu a televize, které se 

v Pelhřimově konaly 24. září 1980 jak ku příležitosti 30. výročí Nástupu, tak ku 

příležitosti 60. výročí Rudého práva. Dle titulního článku slavnostní shromáždění 

vyzdvihlo důležité postavení tisku ve společnosti a debatovalo nad jeho dalším 

směřováním. Slova byla zpečetěna i udílením ocenění za redakční práci, což kromě 

textu doložily i otištěné fotografie.  

 

U příležitosti letošních oslav Dne tisku, rozhlasu a televize a třicetileté historie 

novin Pelhřimovska se dostalo redakčnímu kolektivu okresních novin Nástup 

zaslouženého ocenění práce. Na snímku nahoře předává tajemník pro ideologickou 

práci JKV KSČ Vlastimil Krafl za asistence vedoucího tajemníka OV KSČ Jindřicha 

Kočera a člena POV KSČ a předsedy ONV Ing. Miloslava Kováře do rukou vedoucího 

redaktora Jaroslava Křížka medaili za zásluhy o budování Jihočeského kraje, kterou 

okresním novinám udělil JčKNV v Českých Budějovicích. Na snímku vpravo pak 

nejvyšší představitelé okresu předávají vedoucímu redaktoru čestné uznání rady ONV, 

udělené kolektivu redakce při příležitosti 30. výročí vzniku okresních novin.
438

 

 

 

                                                
434 Viz níže Příloha č. 20.  
435 Nástup. 1980, r. XXX., č. 38. s. 6. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
436 Tamtéž, s. 2—6.  
437 Tamtéž, s. 1.  
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Snahy o zvýšení počtu odběratelů novin a posudek ČÚTI 

Nástup sám sebe a tisk obecně na svých stránkách stále reflektoval jako 

nenahraditelného ideologického pomocníka a vyzdvihoval jeho důležitou úlohu ve 

společnosti,
439

 ale zároveň přinášel zprávy o tom, že stranický tisk má neustále málo 

odběratelů. Rovněž se domníval, že někteří čtenáři dostatečně nevyužívají veškerý 

potenciál okresních novin. Tuto informaci zpravidla tematizoval v rámci pravidelně 

uveřejňovaných krátkých výstupech z jednání tiskové komise při OV KSČ. „V úvodu 

jednání členové komise a přizvaní zástupci zemědělských družstev vyslechli informace 

(...) o současném stavu odběru stranického tisku v JZD v našem okrese, kde na základě 

postupného slučování ve větší ekonomické celky dochází v poslední době ke snižování 

jeho fakturovaného odběru.“
440

 Nízký odběr však nebyl problémem jen v JZD, ale také 

ve školách, kde pokulhával „individuální odběr u pedagogických pracovníků“, a u 

technicko-hospodářských pracovníků závodů a podniků (TH). „Z provedené kontroly u 

2 083 TH pracovníků vyplynulo, že celkem 477 pracovníků neodebírá žádný stranický 

sledovaný tisk.“
441

 Paradoxně se konkrétně Nástup dočkal navýšení čtenářů, dle 

komentáře ze dne 4. února 1988, až v souvislosti s revoluční náladou ve společnosti, 

jelikož se opět začalo hovořit o demokratizační vlně. Tento komentář mimo jiné vyzývá 

ke kritice a veřejné informovanosti, bez nichž by přestavba společnosti nemohla začít a 

které rozhodně nemají za cíl někoho deklasovat.
442

  

 

Již čtvrt roku se Nástup více zaměřuje na vyskytující se záporné jevy u nás, na 

Pelhřimovsku, které ve svých důsledcích zpomalují demokratizační proces v životě 

našeho lidu. Je to sice krátké období, ale už jsou zde první zkušenosti: čtenářský zájem 

o Nástup se zvýšil, lidé souhlasně přijímají změny a také se potvrzuje předpoklad, že to 

u nás s odstraňováním nedostatků nebude jednoduché a bezkonfliktní.
443

 

 

                                                                                                                                          
438 V zasedací síni ONV slavnostní setkání a beseda ke třicetiletí. In Nástup. 1980, r. XXX., č. 39.  

s. 1—2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
439 Např. viz Významné je postavení tisku v naší společnosti. In Nástup. 1974, r. XXIV., č. 40. s. 1. 

(MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
440 Tisková komise OV KSČ zasedala. In Nástup. 1979, r. XXIX., č. 3. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.) 
441 Tisková komise OV KSČ zasedala. Tisková komise OV KSČ zasedala. In Nástup. 1980, r. XXX.,  

č. 10. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
442 Komentář týdne: Nemáš to snadné, kritiko! In Nástup. 1988, r. XXXVIII., č. 5. s. 2. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
443 Tamtéž.  
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Redakce tímto výrokem pravděpodobně reagovala mimo jiné i na výsledky 

rozboru okresních novin za období od května 1986 do srpna 1987, kterého se ujal Český 

úřad pro tisk a informace (ČÚTI). Výsledkem byla zpráva s opatřeními vedoucími ke 

zlepšení práce a odstranění nedostatků v periodiku, již dle zápisu ze zasedání rady ONV 

Pelhřimov dne 28. prosince 1987 Jaroslav Křížek vzal na vědomí s tím, že přislíbil 

nápravu.
444

 Cílem rozboru bylo posoudit, „jak se v listu promítá významný 

propagandistický, informační i organizátorský potenciál k podpoře rozvoje socialistické 

společnosti“
445

 a zároveň vysledovat podíl na novin na komunistické výchově 

pracujících, vysvětlování politiky strany a ovlivňování veřejného mínění.
446

 Zpráva 

hodnotí například zpracování témat jako ekonomika (redakce málo hodnotí problémy a 

„nepoužívá ani svého práva požádat o vysvětlení odpovědného funkcionáře“
447

), zprávy 

z nejrůznějších zasedání (redakce nekomentuje a nepřináší konkrétní, podnětné otázky 

s postižením podstaty problému) nebo vedoucí úloha komunistické strany (list by měl 

rozhodněji vystupovat proti negativním jevům ve společnosti).
448

  

ČÚTI kritizoval fakt, že v podstatě všechny otištěné materiály „nedostatečně 

odráží celospolečenské otázky v okresních a místních podmínkách“
449

, a také samotnou 

žurnalistickou práci redaktorů, kterou považoval za zastaralou a stereotypní.
450

 Rovněž 

nabádal k využívání pestřejší palety žurnalistických, zejména publicistických žánrů 

(rozhovory, kritické analýzy, umělecké kritiky v kulturní rubrice apod.).
451

 Jak vyplývá 

ze zápisu z jednání rady, vedoucí redaktor, i na základě chystaného navýšení nákladu 

Nástupu od 1. ledna 1988 z tehdejších 9 000 kusů na 10 tisíc kusů, na kritiku reagoval 

s konkrétními plány. Jeho záměrem bylo více tematizovat ekonomickou otázku, více se 

věnovat otázce přestavby a plnění volebních programů Národní fronty a častěji 

zveřejňovat medailony dobrých poslanců a aktivních občanů. Předseda ONV Miloslav 

                                                
444 Rozbor okresních novin Nástup za období květen 1986 až srpen 1987. In MZAvB - SOAP, fond ONV 
Pelhřimov. Kniha z jednání rady ONV, č. knihy 1091.   
445 Tamtéž.  
446 Tamtéž.  
447 Tamtéž.  
448 Tamtéž.  
449 ČÚTI poukazoval zejména na otištěné kritické články, které tematizují hlavně služby na místní úrovni 

(například nepořádek na ulicích apod.). V té souvislosti vytýkal nedostatek místa věnovaný kritické 

analýze. (Tamtéž.)  
450 „(...) vzniká zkreslený dojem, že stranická práce jsou vlastně jen stálá zasedání, na kterých se pouze o 

problémech hovoří, ale kde nejsou přijímána rozhodná opatření k jejich řešení.“ (Tamtéž.) 
451 Tamtéž.  
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Kovář uzavřel debatu s poslední připomínkou, a sice že v práci redaktorů je ještě řada 

rezerv. Na tu již v zápisu není zaznamenána žádná reakce.
452

  

 

Rok 1989 na stránkách Nástupu 

Jisté náznaky budoucích událostí roku 1989 přinášel okresní týdeník 

nepravidelně již v číslech z roku 1988. To se ostatně dělo i před dvaceti lety, nicméně 

tehdy vyznívaly články v novinách  přece jen jinak. V letech 1967—1968 se po změně 

na stránkách Nástupu vyzývalo intenzivněji. Články vyjadřující touhu po celkovém 

zlepšení podmínek v okrese vycházely v každém čísle, mnohdy na každé straně, a jak 

jsem již přiblížila výše, sama redakce učinila kroky, které měly čtenáře motivovat 

k zapojení se do veřejné diskuze v Nástupu, například zavedením rubriky „Věc 

veřejná“, jež byla určená pro jakékoli dotazy týkající se společenských poměrů.  

O dvacet let později se okresní noviny jasně postavily za politiku strany a 

události pražského jara odsuzovaly. I když demokratizační proces tematizovaly 

v pozitivním slova smyslu jako nevyhnutelnou budoucnost, dle článků nepřipouštěly, že 

by se snad mělo opakovat dění z let 1967 a 1968. Svědčí o tom například čtyřdílný 

seriál, který redakce připravila ku příležitosti dvacátého výročí událostí v roce 1968 a 

který vycházel „pro připomínku starším a pro poučení mladším“
453

 od 23. června do 14. 

července 1988 pod názvem „Nemáme právo zapomínat“.  

 

V polednovém období se politický vývoj okresu vyznačuje živelností a tápáním. 

Z počátku je to způsobeno neinformovaností, pak vlivem záměrně zkreslených informací 

nastává prudký výbuch kritiky. Kritizují se deformace a nezákonnosti, aniž by se braly 

v úvahu tehdejší podmínky v třídním složení naší společnosti dosažené výsledky  

současné etapě socialistické výstavby apod.
454

 

 

Za viníka narušení stability socialistického systému pak Nástup považoval 

„pravicově oportunistické centrum uvnitř okresní stranické organizace“
455

, které 

napáchalo „značné politické škody především v ideové oblasti, ve státních orgánech i 

                                                
452 Tamtéž.  
453 K událostem před dvaceti lety v okrese: Nemáme právo zapomínat. In Nástup. 1988, r. XXXVIII.,  

č. 26. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
454 Tamtéž.  
455 K událostem před dvaceti lety v okrese: Nemáme právo zapomínat. In Nástup. 1988, r. XXXVIII.,  

č. 29. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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v jednotlivých hospodářských oblastech okresu“
456

. Týdeník nebyl nakloněný ani 

k veřejné diskuzi. Neprezentoval se, tak jako před dvaceti lety, jako veřejná platforma k 

debatě nad nastalou situací. On sám se naopak pohoršoval nad anonymními kritickými 

dopisy, které do redakce dle jeho tvrzení přicházely. Zároveň však potvrdil, že taková 

psaní nejsou nyní žádnou výjimkou.  

 

Podobně jako v jiných redakcích přicházejí také k nám dopisy, na jejichž konci 

chybí podpis: anonymy. V některých jsou stížnosti, např. na kvalitu služeb, obchodu, 

dopravy; další upozorňují na nepořádky, nepoctivost, lajdáctví a konečně jsou i takové, 

které napadají, obviňují a očerňují jednotlivce – většinou vedoucí hospodářské 

pracovníky, funkcionáře v různých funkcích. (...) Při ověřování u některých z nich 

zjišťujeme polopravdy, výmysly a dokonce obyčejné pomluvy. (...) Anonym totiž většinou 

nenese žádná podobná rizika, a proto ani nemusí znát podrobně kritizovaný jev, ani 

nemusí uvádět skutečně ověřitelné argumenty. Sám nemusí být vzorem v plněný svých 

občanských a pracovních povinností.
457

 

 

V roce 1988 se v Nástupu objevil text o historii událostí na Pelhřimovsku 

spojených se vznikem Československa dne 28. října 1918. Explicitní, samostatná 

připomínka tohoto dne byla do té doby okresními novinami zpravidla ignorována.
458

 

Autor článku, PhDr. Jaromír Tausch, vyzdvihovat význam tohoto dne, který nesmí 

zkazit ani fakt, že nadvláda nad novým státem zůstala v rukou bývalých představitelů 

rakouské státní moci a české buržoazie.  

 

                                                
456 Tamtéž.  
457 Anonymy a anonymové. In Nástup. 1988, r. XXXVIII., č. 15. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
458 Představitelé OV KSČ Pelhřimov se oslav tohoto svátku obávali, ale na druhou stranu jej nechtěli 

úplně opomínat. Svědčí o tom už např. dochovaný materiál ze dne 16. října 1969. Osmadvacátý říjen byl 

v tisku sice připomínám, ale poněkud „skrytě“ v souvislosti s myšlenkami Velké říjnové socialistické 
revoluce a s kritikou buržoazie v čele s Tomášem G. Masarykem a Edvardem Benešem. Omezenost 

buržoazie v tomto výkladu spočívala především v tom, že nedokázala vyřešit „významnou podmínku 

existence republiky – její trvalé mezinárodní zabezpečení“, což má být v tisku zmiňováno. „Vzhledem 

k mimořádné politické situaci nelze přejít bez důstojnější vzpomínky 51. výročí vzniku ČSR, tj. 28. října 

1918. Přitom je nutné udělat vše pro to, aby tento den zbytečně nedal příčiny k jeho zneužití 

kontrarevolučními a protisocialistickými silami, které čekají na každou vhodnou příležitost k vyvolání 

nacionalistických a protisovětských vášní. Na druhé straně současně důstojná vzpomínka tohoto výročí 

může vést k posílení našeho konsolidačního politického procesu v republice.“ (Viz Návrh na pojetí a 

organizaci oslav 51. výročí vzniku ČSR, 52. výročí VŘSR a 26. výročí československo-sovětské smlouvy 

o přátelství, vzájemné pomoci a spolupráci ČSSR a SSSR. In MZAvB – SOAP, fond OV KSČ 

Pelhřimov. Řízení ideologické práce 1959—1989, inv. č. 224, č. kartonu 192.)  
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Konec habsburské nadvlády a vznik samostatného svátku Čechů a Slováků je 

významným dnem v dějinách našich národů. Jeho význam a nadšení, s jakým byl přijat, 

nesmí zastínit skutečnost, že prakticky moc nového státu zůstala v rukou bývalých 

představitelů rakouské státní moci, že to byla u nás česká buržoazie, která se chopila 

moci, a že Československá republika od prvních dnů své existence vzniká jako 

buržoazně demokratický stát, kdy představitelé nejpočetnější dělnické strany – sociální 

demokracie, zaspali chvíle revolučního převratu a cíle dělnictva zaprodali a dobrovolně 

vyklidili pozice pro českou a slovenskou buržoazii.
459

 

 

Připomínka vzniku Československa si sice zasloužila vlastní titulek a 

explicitnější reflexi, nicméně spojení významu tohoto dne s Velkou říjnovou 

socialistickou revolucí a s jinými socialistickými zeměmi i v roce 1988 zůstává. 

Dokládá to článek podepsaný jménem žáka páté třídy pelhřimovské základní školy 

z dne 3. listopadu 1988.  

 

V naší 1. ZŠ v Pelhřimově jsme si o začátcích republiky a celém jejím dalším 

vývoji hodně vyprávěli. Všechny nástěnky připomínají 28. říjen 1918. Nacvičili jsme 

k tomuto výročí pásmo písní a veršů. Protože jsme škola čs.-kubánského přátelství, 

zpívali jsme i kubánskou píseň. (...) Nyní plníme úkoly druhé etapy, které zčásti souvisejí 

s výročím republiky a VŘSR.
460

 

 

Přehodnocení interpretace 28. října a významu osobnosti T. G. Masaryka je 

spojeno až s uzákoněním tohoto dne jako státního svátku v roce 1989.
461

  

Hned na počátku roku 1989 se v Nástupu objevovaly články odsuzující 

„protisocialistické síly“, které se projevily v souvislosti s lednovými události tzv. 

Palachova týdne
462

 v Praze. Jeden z nich interpretoval dobrovolnou smrt studenta Jana 

Palacha jako krok, k němuž ho donutily právě tytéž síly, o kterých píše i dnes.  

                                                
459 TAUSCH, Jaromír. 28. říjen 1918 na Pelhřimovsku. In Nástup. 1988, r. XXXVIII., č. 44. s. 3. 

(MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
460 PROVÁZEK, Josef. K výročí republiky. In Nástup. 1988, r. XXXVIII., č. 45. s. 3. (MZAvB – SOAP, 

fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
461 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 499. ISBN 978-

80-422-289-4. 
462 „V lednu, ve dnech kolem výročí smrti Jana Palacha, se ve středu Prahy demonstrovalo šest dní za 

sebou, petice za propuštění Václava Havla, který byl právě v souvislosti s těmito demonstracemi zatčen a 

vězněn až do května, podepsaly stovky a tisíce umělců, vědců i jiných veřejně činných osob.“ (Viz 

PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich et al. Dějiny českých zemích. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008. 

s. 452. ISBN 978-80-246-1544-8.) 
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Tyto síly ve snaze vnést mezi poctivě smýšlející občany nedůvěru a zášť proti 

politice KSČ a Národní fronty, se nestydí využívat osobní tragédie studenta Jana 

Palacha, který před 20 lety ukončil předčasně svůj mladý život. K tomuto činu jej 

donutily ty samé síly, které dnes vyvíjejí za aktivní pomoci zahraničních 

imperialistických centrál, nepřátelskou činnost proti socialistickému Československu. 

K ostrému odsouzení těchto rušivých akcí se rozhodně připojuje i většina občanů 

pelhřimovského okresu.
463

 

 

V létě 1989 i desetitisíce občanů okresu přidávaly své podpisy pod petici 

Několik vět, jak jsem již zmínila výše. Koncem června se novým předsedou ONV 

Pelhřimov stal RSDr. Vojtěch Rásocha
464

. Vedle opakovaně zveřejňovaných odsouzení 

Několika vět a výstupů z jednání komunistických představitelů se na titulní straně novin 

ještě na začátku listopadu objevovaly tradiční, propagandistické články, například  

2. listopadu patřil titulní článek Měsíci československo-sovětského přátelství
465

 a o 

týden později byla na titulní straně podobizna V. I. Lenina s popiskem „Sláva 72. výročí 

VŘSR“
466

.   

Až 23. listopadu 1989 vyšel v Nástupu krátký článek, jež vyjadřoval podporu 

okresních komunistů k přestavbě celé společnosti.
467

 Události sametové revoluce plně 

reflektovalo číslo následující z 30. listopadu 1989, i když z něj byla patrná nejistota, jak 

se vlastně k nastalé situaci postavit. Například článek informující o letácích 

s prohlášením pražských studentů o událostech dne 17. listopadu 1989, které byly 

vylepeny na výlohách některých obchodů, tematizoval fakt, že z reakcí čtenářů na tyto 

letáky nebylo patrné, jaké stanovisko ke zprávě vlastně zaujali.
468

 První podpisová akce 

proti zákroku Veřejné bezpečnosti vůči studentům na Národní třídě v Praze dne  

17. listopadu se v pelhřimovském okrese uskutečnila v pondělí 20. listopadu 

                                                
463 Stanovisko OV NF Pelhřimov k vystoupení protisocialistických sil. In Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 4. 

s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
464 RSDr. Vojtěch Rázsocha novým předsedou ONV. In Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 27. s. 1. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
465 Začíná Měsíc československo-sovětského přátelství. In Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 44. s. 1. (MZAvB 

– SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
466 Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 45. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
467 Cesta čestného dialogu: KSČ podporuje přestavbu a demokratizaci. Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 47. s. 

2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
468 Letáky na výkladních skříních. In Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 44. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
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v Agrostroji.
469

 Ve středu 22. listopadu se před pelhřimovským muzeem u sochy 

svatého Václava sešlo zhruba dvacet lidí, kteří zapálili svíčku, v pátek 24. listopadu se 

konalo první veřejné shromáždění Občanského fóra na hřišti za Kalvárií, jehož se 

zúčastnili také herci Gabriela Vránová, František Němec a Ljuba Skořepová, a při 

generální stávce v pondělí 27. listopadu se znovu uskutečnilo setkání u sochy svatého 

Václava, kterého se ale tenkrát zúčastnilo na dva tisíce lidí.
470

 Veřejně vystoupil 

signatář Charty 77 a petice Několika vět Ing. Jan Litomiský a předseda ONV Pelhřimov 

Vojtěch Rázsocha, stále zastánce názoru, že je třeba zjednat pořádek, byl davem 

vypískán.
471

 Nástup popsané dění shrnul dne 30. listopadu na titulní straně do stručné 

zprávy:  

 

V závěru minulého týdne se v několika místech okresu uskutečnily manifestace 

na podporu požadavků studentů a umělců. Např. páteční manifestace na stadioně 

Maraton v Pelhřimově se zúčastnilo na 2000 občanů a mládeže, ke kterým promluvili 

zástupci studentů a herců. Asi po dvou hodinách se účastníci manifestace pokojně 

rozešli. Obdobné manifestace se v Pelhřimově uskutečnily také v sobotu a v neděli u 

sochy sv. Václava. V Humpolci manifestovalo na Horním náměstí za požadavky 

studentů a herců na 1500 osob.
472

 

 

Z týdeníku byly i poté ještě patrné záchvěvy snahy komunistů o udržení moci. 

Například v titulním článku ze 7. prosince 1989 stojí: „KSČ chce přispět ke 

konstruktivnímu vyřešení současné krize a zároveň dát odpověď na otázku, co dělat pro 

obnovení aktivity a akceschopnosti strany.“
473

 Totéž číslo ale zároveň přineslo čtenářům 

informaci o změně ve vydávání Nástupu. „Na základě jednání zástupců vydavatelů a 

redakce s mluvčími Občanského fóra v Pelhřimově Janem Horníčkem, Tomášem 

                                                
469 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 500. ISBN 978-

80-422-289-4. 
470 Tamtéž.  
471 Tamtéž.  
472 Manifestace v okrese. In Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 44. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 

K událostem v Humpolci blíže například viz rozhovor s prvním mluvčím Občanského fóra v Humpolci 

Vojmírem Kubíčkem, který na dění ve druhém největším městě pelhřimovského okresu zavzpomínal 

s odstupem pětadvaceti let. (SLAVÍKOVÁ, Aneta. Udělal bych to samé, i když jsem byl 

z polistopadového vývoje rozčarovaný. In Pelhřimovský deník [online], 2014 [cit. 2017-04-08]. Dostupné 

z www. <http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/udelal-bych-to-same-i-kdyz-jsem-byl-z-

polistopadoveho-vyvoje-rozcarovany-pe14.html>.)  
473 Výtah základních ustanovení v návrhu akčního programu KSČ. In Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 49. s. 

1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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Polákem, ing. Pavlem Roubalem a Pavlem Šamanem dne 28. 11. 1989 bylo dohodnuto, 

že po dobu zatím blíže neustanovenou bude Nástup vycházet v úpravě, která se vám 

dnes dostává do rukou (...).“
474

 Strana tři a čtyři byla plně v režii Občanského fóra, které 

je využilo k představení svých záměrů, ze zveřejnění Charty 77 a petice Několika vět či 

k informaci o svatořečení blahoslavené Anežky v Římě dne 12. listopadu 1989.
475

 

Následující číslo listu ze 14. prosince 1989 se neslo ve stejném duchu – titulní strana a 

straně dvě zůstaly zprávám z KSČ, která vyjádřila podporu Občanskému fóru, strana tři 

a čtyři patřila Občanskému fóru, strana pět inzerci a strana šest zprávám z kultury a ze 

sportu.
476

 Podobně vypadalo i vánoční číslo a zároveň poslední číslo novin v roce 1989 

ze dne 21. prosince. To přineslo mimo jiné článek s názvem „Z myšlenek prezidenta T. 

G. Masaryka“
477

 či interpretaci významu spojení „totalitní systém“ od Václava Havla
478

. 

 

Změny v redakci i ve vedení města po sametové revoluci 

Redaktor-fotoreportér Milan Kotrč podal výpověď bez udání důvodu k  

30. listopadu 1989. V redakci Nástupu působil od 1. října 1975.
479

 V čele redakce byl do 

konce roku 1989 stále vedoucí redaktor Jaroslav Křížek.
480

 Ten byl z funkce na vlastní 

žádost uvolněn a od 1. ledna 1990 působil v redakci, ovšem jen měsíc, jako samostatný 

redaktor.
481

 Novým šéfredaktorem se stal Ing. Miloš Marek, který ke čtenářům 

prostřednictvím titulního sloupku promluvil již v prvním čísle roku 1990 dne  

5. ledna.
482

  Marek upozornil na novou podobu Nástupu a zároveň přislíbil, že vytvoří 

nový redakční kolektiv, který bude usilovat o lepší noviny. „Tedy především tak, 

abychom dostáli nápisu v hlavičce listu, že jsme týdeníkem občanů Pelhřimovska a ne 

‚orgánem‘ jen jedné strany, jak tomu donedávna bylo.“
483

 Větu u hlavičky „Proletáři 

                                                
474 Redakce čtenářům. In Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 49. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
475 Občanské fórum Pelhřimov. In Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 49. s. 3—4. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.) 

Viz níže Příloha č. 21. 
476 Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 50. 6 s. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
477 Z myšlenek prezidenta T. G. Masaryka. In Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 51—52. s. 3. (MZAvB – 
SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
478 HAVEL, Václav. Totalitní systém. In Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 51—52. s. 3. (MZAvB – SOAP, 

fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
479 MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Kniha zápisů z jednání rady ONV, č. knihy 1299.  
480 Nástup. 1989, r. XXXIX., č. 51—52. s. 6. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického 

tisku.) 
481 MZAvB - SOAP, fond ONV Pelhřimov. Jaroslav Křížek, inv. č. 4132, č. kartonu 3566. 
482 MAREK, Miloš. Vážení čtenáři. In Nástup. 1990, r. XL., č. 1. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 

Titulní strana viz níže Příloha č. 22.  
483 Tamtéž.  
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všech zemí, spojte se!“ totiž nahradila formulace „Týdeník občanů Pelhřimovska“.
484

 S 

další velkou změnu byli čtenáři seznámeni 19. dubna 1990, kdy se z textu u hlavičky 

dozvěděli, že se příští číslo novin nebude jmenovat Nástup, ale Hlas Vysočiny. „Hlas 

Vysočiny chce být opravdu hlasem, tedy do společné symfonie republiky jaksi 

symbolicky dodat ozvěnu slov, která vyslovují naši pracovití a skromní lidé, občané 

tohoto krásného koutu naší vlasti. Těšíme se na Vaše příspěvky, z nichž každý, byť by 

byl sebekratší, pomůže k tomu, aby náš HLAS zněl čistě a plně.“
485

 

Občanská fóra se v okresním městě po událostech z konce listopadu 

ustanovovala rychle v podnicích, na úřadech i ve školách. Jen v Agrostroji jich za dva 

dny vzniklo asi dvacet a členy podnikového Občanského fóra bylo k 8. prosince 1989 

již 762 lidí.Vzniklo také Koordinační centrum Občanského fóra, a to jako společný 

orgán.
486

 Dosavadní předseda MěNV Pelhřimov Ing. Martin Plachý ke konci roku 1989 

na svou funkci rezignoval a novým předsedou se stal Ing. Jan Litomiský, jenž se 

v červnu roku 1990 stal poslancem České národní rady.
487

 V polovině března 1990 

složilo svůj mandát také 26 poslanců MěNV Pelhřimov. Jejich místa přebrali zástupci 

Občanského fóra, Československé strany lidové, Československé strany socialistické, 

Křesťanskodemokratické strany, Československé sociální demokracie a Strany 

zelených.
488

 Podobná situace panovala i v ONV Pelhřimov, jehož předsedou se stal jeho 

dosavadní místopředseda Jan Kouba. Po volbách v listopadu 1990 však ONV zanikl. 

Nahradil jej okresní úřad a jeho přednostou se stal MUDr. Aleš Mareček.
489

 Volby do 

městského zastupitelstva vyhrála Demokratická koalice (Občanské fórum, Strana 

zelených, Křesťanskodemokratická stana, Československá strana socialistická, Volební 

sdružení československých podnikatelů a Romská iniciativa) a na ustanovujícím 

                                                
484 Tamtéž.  
485 Hlas Vysočiny. In Nástup. 1990, r. XL., č. 16. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) Hlavička „nového“ Hlasu Vysočiny viz níže Příloha č. 23. 

Otázka transformace regionálního periodika na Pelhřimovsku na přelomu osmdesátých a devadesátých let 

dvacátého století by si zasloužila samostatné, podrobnější zpracování. Vývojem regionální žurnalistiky 

obecně v tomto období se zabývá například studie Jaromíra Volka či Lenky Waschkové Císařové 
uveřejněné v publikaci Regionální média v evropském kontextu. (Viz VOLEK, Jaromír. Regionální 

žurnalisté v posttransformační etapě: Vybrané socioprofesní charakteristiky. In Waschková Císařová, 

Lenka et. al. Regionální média v evropském kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 35—50. 

ISBN 978-80-210-4473-9.; WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Vybrané aspekty strukturální 

transformace českých lokálních a regionálních médií. In Waschková Císařová, Lenka et. al. Regionální 

média v evropském kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 62—71. ISBN 978-80-210-4473-9.) 
486 MARTÍNEK, Zdeněk et al. Pelhřimov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 500. ISBN 978-

80-422-289-4. 
487 Tamtéž.  
488 Tamtéž.  
489 Tamtéž, s. 500—501.  
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zasedání dne 10. prosince 1990 byl starostou města zvolen Jan Tomášek (Demokratická 

koalice).
490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
490 Tamtéž, s. 500.  
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3. Pokus o analýzu okresních novin Pelhřimovska  

V poslední kapitole své práce se pokusím především o sémiotickou analýzu 

obsahu okresních novin Pelhřimovska,
491

 a to postupně od Hlasu Vysočiny z roku 1946 

až po Nástup, jež vycházel od roku 1960 do roku 1989. Rovněž se budu zabývat 

grafickou podobou novin, přičemž textový výklad bude pro názornost doprovázet i 

obrazový materiál, který bude tvořit přílohu. Cílem této analýzy není vyčerpávajícím 

způsobem postihnout obsah a podobu každého čísla periodika. Mojí snahou bude 

nastínit základní principy práce s tématy a textem a zároveň upozornit na různorodé 

zajímavosti, které se v novinách objevovaly. Na základě těchto poznatků se pokusím o 

přiblížení obsahového vývoje okresního týdeníku, které může posloužit jako východisko 

pro budoucí detailnější zpracování tohoto tématu.   

 

3.1 Hlas Vysočiny (1946—1948) 

Jak už jsem zmínila výše, první číslo Hlasu Vysočiny, jež navázal na tradici 

vydávání Týdeníku z Českomoravské vysočiny, vyšlo 10. ledna 1946 pod vedením Karla 

Hraběte.
492

 Periodikum mělo formát A3 a zpravidla čtyři strany. Co se týče jeho 

podoby, obrázky či fotografie obsahovalo zcela výjimečně. Noviny tvořil z převážné 

části graficky jednotný text uspořádaný do čtyř sloupců, z něhož vyčnívaly titulky, popř. 

názvy rubrik, jež byly tištěny větším, tučným písmem. V novinách se objevuje řazení 

textu do stálých rubrik, jako byly například „Tělesná výchova“, „Zemědělská hlídka“, 

„Zprávy“, „Osobní a rodinné“ či „Kultura“. Hlas Vysočiny byl tištěn černobíle, ovšem 

čísla s významnějšími událostmi měla titulní stranu oživenou červenou barvou. Jednalo 

se například o týdeník z 6. června 1947, který hned na první straně slavnostně 

pojednával o návštěvě prezidenta Edvarda Beneše v Pelhřimově.
493

 

Zatímco před „Vítězným únorem“ noviny přinášely oslavné zprávy jednak 

například o Velké říjnové socialistické revoluci,
494

 a jednak například o prezidentu 

                                                
491 Dle Trampoty a Vojtěchovské je cílem sémiotické analýzy „vyložit text s ohledem na kulturní, 

politické, historické či společenské tradice a okolnosti.“ (TRAMPOTA, Tomáš. – VOJTĚCHOVSKÁ, 

Martina.: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 120. ISBN 978-80-7367-683-4.) 
492 První číslo, viz Příloha č. 1.  

Hlas Vysočiny. 1946, r. I., č. 1—2. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
493 Titulní strana periodika doplněná červenou barvou, viz Příloha č. 2.  

Hlas Vysočiny 1947, r. II., č. 23. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
494 Ze zápisníku redaktorova. In Hlas Vysočiny. 1946, r. I., č. 1—2. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 



   

 

113 

  

Edvardu Benešovi
495

 či ministru zahraničí Janu Masarykovi
496

, bezprostředně po něm 

sice tyto vzory zmiňoval, ale s interpretací, která nahrávala „sovětskému vzoru“
497

 a 

která evidentně měla „nerozhodnuté“ lidi, jež právě osobnost Masaryka či Beneše 

obdivovali, přesvědčit k podpoře nového socialistického zřízení republiky.  

 

Naše inteligence se Masaryka dovolává. Říká aspoň, že Masaryk je jejím 

vzorem. Masaryk jí dávno řekl, že její místo je po boku lidu v boji za vítězství 

socialismu. Žít a pracoval pro lid je její pravé poslání. Nepochopí-li to teď a rozejde se 

s lidem nadobro, je to počátek jejího konce. Vzpomeňme na osud inteligence ruské, 

která se za revoluce postavila proti lidu. Lid se bez ní obešel, vychoval si ze sebe novou, 

socialistickou inteligenci, oddanou ideálům revoluce, a ta inteligence, která se postavila 

do služeb reakce, jedla potom trpký chléb vyhnanství ve všech koutech světa.
498

 

 

Také v článcích o chystaných volbách v roce 1948, se myšlenky Masaryka a 

Beneše vykládají ve prospěch socialismu. Například článek „Poslední výzva“  

z 27. května 1948 v podstatě zastrašuje ty, kteří by snad chtěli vhodit do volební urny 

nikoliv jednotkou kandidátku Národní fronty, ale bílý lístek jakožto symbol nesouhlasu 

s tehdejšími poměry: „(...) kdo nesouhlasí s naším odbojem za okupace a květnovou 

revolucí, s ideami Masarykovými a Benešovými, s mravní náplní socializujícího 

společenského humanismu – ať odevzdá bílý lístek.“
499

 Text pokračuje s tím, jaké 

negativní následky má tento krok přinést, přičemž nepodepsaný autor využívá 

(zneužívá) zkušenosti lidí s válkou.
500

 „Uvědom si, že hlasováním bílým lístkem se 

                                                
495

 Pelhřimovsko vítá presidenta dr. Edvarda Beneše. In Hlas Vysočiny. 1947, r. II., č. 23. s. 1. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
496 Životní jubileum Jana Masaryka. In Hlas Vysočiny. 1946, r. I., č. 37—38. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.) 
497 Knapík a Franz uvádějí, že významnou úlohu v přeměně československé společnosti zejména na konci 

40. a na začátku 50. let sehrát proces tzv. sovětizace. „Tu můžeme pokládat za soubor postupů, které měly 

vést k transformaci společnosti podle ‚sovětského vzoru‘ ve všech oblastech.“ Upozorňují ale, že je třeba 

si uvědomit, že znalost poměrů v SSSR byla hlavně v této době velmi povrchní. „Navíc zdrojem 

‚sovětského vzoru‘ často nebyla sovětská realita, ale spíše její silně propagandisticky upravený obraz, 
zprostředkovaný různými překladovými publikacemi, návštěvami sovětských expertů v Československu 

nebo pečlivě připravenými pobyty československých odborníků v Sovětském svazu.“ (KNAPÍK, Jiří – 

FRANC, Martin. Kulturní život a formování „socialistického životního stylu“. In Knapík, Jiří – Franc, 

Martin et al. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948—1967. sv. 1, Praha: 

Nakladatelství Academia, 2011. s. 41. ISNB 978-80-200-2019-2.) 
498 Viz například článek ze 4. března 1948: TGM. In Hlas Vysočiny. 1948, r. III., č. 10. s. 1. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
499 Poslední výzva. In Hlas Vysočiny. 1948, r. III., č. 22. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
500 Vladimír Macura zmiňuje představu „starého“ a „nového“ světa. Druhá světová válka měla být 

vnímána jako „apokalyptická katastrofa signalizující definitivní zhroucení ‚starého světa‘ a zvěstující 
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vyřazuješ z národa, špiníš jeho dějiny a slavnou minulost, zrazuješ sebe, svou práci, 

svou rodinu. Uvědom si, že bílý lístek není čistý. Na zadní straně je popsán krví a 

zradou. Přivoláváš jím válku, běsy, utrpení a koncentrační tábory. Připravuješ nový 

Mnichov.“
501

 

Co se týče inzerátů a reklamy, v Hlasu Vysočiny tato rubrika fungovala, na 

rozdíl od Vesnických novin či Pelhřimovských novin, jak vysvětlím později. Byla jí 

vyhrazena poslední stránka periodika. Zpravidla inzerovaly stálé společnosti, například 

Baťa či Lidová záložna v Pelhřimově. Upozorňovala na sebe i loterie.
502

 Graficky 

odlišně se objevovala i řádková inzerce, jako koupím/prodám či poděkování 

nejrůznějšího typu.
503

 Grafická podoba inzerátů byla většinou jednoduchá – jednalo se o 

text v rámečku, občas i o ozdobnější písmo. Výjimku tvořily inzeráty od Baťy, které 

byly graficky propracovanější.
504

 Zajímavý je „tematický“ inzerát společnosti Orion 

s textem „S chutí do dvouletky s bonbony Orion“, který byl v okresním týdeníku otištěn 

3. října 1946.
505

  

Jak už jsem zmínila výše, Hlas Vysočiny se oficiálně kvůli nedostatku papíru stal 

od poloviny roku 1948 jednostránkovou přílohou krajského táborského Palcátu,
506

 

později, po vzniku Jihlavského kraje, byl už jen rubrikou krajské Jiskry. Hospodaření 

s papírem v této době kritizoval i čelní představitel komunistické žurnalistiky Vojtěch 

Dolejší
507

 a zároveň vystupoval proti placené inzerci, jelikož by podle něj noviny 

                                                                                                                                          
příchod ‚světa nového‘.“ S „novým světem“ je pak také spojována představa „nového člověka“ – tyto 

představy doložím i na úryvcích z pelhřimovských okresních novin níže. (MACURA, Vladimír et al. 

Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008. s. 21—23. ISBN 978-80-200-
1669-0.) 
501 Poslední výzva. In Hlas Vysočiny. 1948, r. III., č. 22. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
502 Loterie zažívala velký úspěch hlavně ve druhé polovině 50. let 20. století – v roce 1956 vznikl podnik 

Sazka. Ze strany státu se jednalo o motivovanou snahu „odčerpat obyvatelstvu ‚nadbytečná‘ aktiva“. 

Ohlas vzbudilo zavedení sázkové soutěže Sportka na počátku roku 1957. (KNAPÍK, Jiří – FRANC, 

Martin. Kulturní život a formování „socialistického životního stylu“. In Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. 

Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948—1967. sv. 1, Praha: Nakladatelství 

Academia, 2011. s. 33. ISNB 978-80-200-2019-2.) 
503 Ukázka inzertní strany v Hlasu Vysočiny, viz Příloha č. 4.  

Hlas Vysočiny. 1947, r. II., č. 35, s. 4. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.)  
504 Např. Hlas Vysočiny. 1946, r. I., č. 14. s. 4. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického 

tisku.)  
505 Viz Příloha č. 5.  

Hlas Vysočiny. 1946, r. I., č. 40. s. 4. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.)  
506 Hlas Vysočina jako součást Palcátu, viz Příloha č. 3.  

Hlas Vysočina. In Palcát: Orgán Komunistické strany Československého táborského kraje. 1948, r. III., č. 

31. s. 6. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku, č. kartonu 194.) 
507 Vojtěch Dolejší byl dlouholetým šéfredaktorem Rudého práva, působil ale také v deníku Práce, ve 

Tvorbě a časopisu Květy. Od 25. února 1948 stál v čele akčního výboru, jež byl nově ustaven Svazem 

českých novinářů a měl za úkol „očistu“ mezi redaktory. V letech 1951 až 1963 byl předsedou Svazu 

československých novinářů. (BEDNAŘÍK, Petr. – JIRÁK, Jan. – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých 



   

 

115 

  

neměly být výdělečným nástrojem. „V českých zemích vychází dnes 1076 různých 

periodických časopisů – deníků, týdeníků, čtrnáctideníků a měsíčníků a na Slovensku 

dalších 340 časopisů. Je to počet jistě veliký a naskýtá se otázka, zda jsme tak bohatí, 

abychom si mohli dovolit tento luxus.“
508

 Dále se vyjadřuje proti tomu, aby tiskárny 

ničily hodnoty tím, že „vzácný papír potisknou zbytečným nebo škodlivým tiskem“, aby 

tisk byl „majetkem národa a že nesmí být vydáván za výdělečným účelem“ a aby každá 

politická strana měla ve svých rukách stůj co stůj vlastní časopis.
509

  

 

V rámci úpravy tiskových poměrů bude proto třeba pečlivě posoudit, které 

časopisy jsou opravdu nutné a které zbytečné. Které svůj úkol plní a které se mu 

odcizily. Nejsme tak bohatí, abychom vydávali časopisy a vnucovali je veřejnosti jenom 

proto, že jejich obsah hoví často pochybnému a pokaženému vkusu čtenářů. Finanční 

zajištění časopisů nelze činit závislým na obchodní inzerci. Při vydávání časopisu musí 

být přihlédnuto především k tomu, je-li třeba tento časopis vydávat  a plní-li svůj úkol. 

Jestliže ano, potom organisace, která jej ve veřejném zájmu vydává , musí se postarat i 

o jeho finanční zajištění. Po únorové očistě veřejného života jsou dnes již po ruce 

všechny podmínky také pro definitivní úpravu vydávání časopisů. Bude to jedním 

z úkolů tiskové komise Národní fronty a ministerstva informací. Vyřešení této otázky 

půjde již dnes snadněji.
510

 

 

Dne 12. března 1948 uložila vláda Národní fronty ministru informací Václavu 

Kopeckému, aby okamžitě přikročil k revizi povolených novin a časopisů. Zároveň 

došlo k maximálnímu omezení inzerce.
511

 Vyhláška č. 696/1948 Ú. l. I, o hospodaření 

papírem při vydávání časopisů, která začala platit k 27. dubnu 1948 a zrušena byla k  

1. lednu 1967, mimo jiné regulovala spotřebu papíru, a tím omezila náklad a počet stran 

periodik.
512

 Faktem je, že inzerce na stránkách pelhřimovských novin byla značně 

omezena až do konce 60. let.  

                                                                                                                                          
médií. Od počátku do současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 252—253.  

ISBN 978-80-247-3028-8.) 
508 DOLEJŠÍ, Vojtěch: Inflace časopisů. In Tvorba [online], 1948, r. XVII., č. 22, s. 436 [cit. 2017-01-

30]. Dostupné z www: <http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvorba/17.1948/22/436.png>.  
509 Tamtéž.  
510 Tamtéž.  
511 KÖPPLOVÁ, Barbara et al. Dějiny českých médií v datech: Rozhlas, televize, mediální právo. Praha: 

Karolinum, 2003. s. 384. ISBN 80-246-0632-1.  
512 Tamtéž, s. 384—385.  
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3.2 Vesnické noviny Pelhřimovska (1952—1954) 

Stejně jako v jiných okresních městech republiky i na Pelhřimovsku vycházely 

v první polovině 50. let vesnické noviny. Jednalo se o novinku, která byla inspirovaná 

sovětskými zkušenostmi. Nové periodikum vycházelo ve všech 180 okresech 

v průměrném nákladu 2 100 kusů a jeho úkolem bylo propagovat socialistickou 

zemědělskou výrobu.
513

 Jak uvádí ve svém příspěvku Martin Šikula,
514

 vesnické noviny 

se snažily přiblížit nastupující kolektivizaci a zároveň byly i prostředkem k verbální 

perzekuci všech, kteří systém JZD i poúnorový vývoj obecně odmítaly.
515

 To ostatně 

doložím níže na konkrétním příkladu pelhřimovských listů. Za zmínku stojí i závodní 

noviny, jež na Pelhřimovsku nesly název Život – práce – kritika a vydávala je závodní 

skupina ROH při ONV Pelhřimov v letech 1951 a 1952.
516

  

Vesnické noviny Pelhřimovska vycházely ve formátu A4 obvykle s týdenní 

periodicitou. Některá čísla měla dvě strany, některá čtyři. Jejich grafická úprava je 

nejednotná – jednou je text rozdělen na tři sloupce, jindy zase na dva. Členění na 

rubriky neexistuje. Fotografie či ilustrace se objevují minimálně, výtvarně zajímavé jsou 

ale různé podoby hlavičky novin, které se postupně vystřídaly.
517

  

Periodikum přinášelo zpravidla informace ze zemědělství a explicitně 

propagovalo kolektivizaci. „Jistěže i zemědělci na okrese Pelhřimov pochopí, že se 

vláda opravdu stará o vybudování šťastného života i na naší vesnici, přestanou již věřit 

našeptávání reakce a zahraničního rozhlasu a budování JZD odstraní dřinu i 

v zemědělství.“
518

 Rovněž kladlo důraz na venkov, který se životní úrovní měl přiblížit 

městu. „Zatím co kapitalistický řád se o venkov nestaral, lidově demokratická republika 

stírá postupně rozdíl mezi městem a venkovem a zavádí technický pokrok i do 

                                                
513 Tamtéž, s. 267.  
514 ŠIKULA, Martin. Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace padesátých let 20. století 

v moravských okresech severozápadního Horácka: Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických 

novin na příkladu politicky podmíněné prezentace lidového humoru. In Západní Morava: Vlastivědný 

sborník. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, 2011, r. XV. s. 110—137. ISBN 978-80-86931-63-0. 
515 Tamtéž, s. 110.  
516 Ukázka titulní strany závodního časopisu Pelhřimovska Život – práce – kritika, viz Příloha č. 6.  

Život – práce – kritika: Časopis závodní skupiny ROH při ONV v Pelhřimově. 1952, č. 7. s. 1. (In 

MZAvB – SOAP, fond ONV Pelhřimov. Závodní časopis 1951—1952, inv. č. 889, č. kartonu 552.) 
517 Na výtvarné řešení záhlaví vesnických novin poukazuje i Martin Šikula. (ŠIKULA, Martin. Z malých 

velké aneb Okresní a krajský tisk v roce 1960: K otázce proměny okresních a krajských novin na Moravě 

a ve Slezsku v předvečer územně správní reformy. In Západní Morava: Vlastivědný sborník. Brno: 

Moravský zemský archiv v Brně, 2016, r. XX. s. 99. ISBN 978-80-88145-06-6.) 

Ukázky hlaviček Vesnických novin Pelhřimovska v období 1952—1954, viz Příloha č. 7—9. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku. Vesnické noviny Pelhřimovska, 1952—1954.) 
518 Vesnické noviny Pelhřimovska. 1952, č. 24. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
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nejzapadlejších vesnic.“
519

 Stejně tak bylo nástrojem veřejného pranýřování všech, kteří 

se nějakým způsobem provinili proti principu jednotného zemědělství. Kritika byla 

vždy adresná – v textu se objevilo celé jméno i bydliště daného provinilce včetně 

konkrétního provinění proti celé socialistické společnosti.  

Články také nabádaly čtenáře, aby byli ostražití a aby proti kulakům (vesnickým 

boháčům) podnikali nutné kroky. Svědčí o tom například text o tom, jak vesničtí boháči 

Hložek, Tomec a Moravec z Libkovy Vody neposlechli nařízení tamního MNV a 

nezajistili sklizeň. „Náš pracující lid poznal už na celé řadě skutečností, jak vesnický 

boháč je právem považován za nesmiřitelného nepřítele státního zřízení naší 

republiky.“
520

 I když bylo v centru zájmu Vesnických novin Pelhřimovska zemědělství, 

důležité zprávy z politiky neignorovaly – například úmrtí prezidenta Klementa 

Gottwalda
521

 či volby
522

.  

Na závěr této podkapitoly se vrátím k pelhřimovskému závodnímu časopisu 

Život – práce – kritika, a to ve dvou úryvcích. První se týká ukázky způsobu jakési 

modifikace sdělení v regionálních novinách. Jako příklad uvádím dopis ze 17. dubna 

1952 z Referátu pracovních sil Krajského národního výboru v Jihlavě pro všechny 

okresní národní výbory, z nějž mimo jiné vyplývá, že prvořadým úkolem pro 

pracovníky v novinách je pomoci náborům do OKD Ostrava, odkud odchází brigádníci, 

a situace v ostravských dolech se tak stává krizovou.
523

 Červencové číslo časopisu 

závodní skupiny ROH při ONV Pelhřimov  Život – práce - kritika pak hned na titulní 

straně reaguje na instrukce z Jihlavy tím, že prostředí Ostravy a tamní pracovní 

podmínky lživě vychvaluje. „Ostrava! Již pouhý zvuk tohoto jména vyvolává představu 

skvělé perspektivy socialismu. A pohled na kypící život v Ostravě? Toť hmatatelná 

skutečnost socialistické výstavby a růstu nových lidí.“
524

 Další úryvek dokládá 

celorepublikovou „kauzu“ kolem mandelinky bramborové,
525

 jejíž tematizace se 

                                                
519 Tamtéž.  
520 Vesnické noviny Pelhřimovska. 1952, č. 24. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
521 Odešel náš otec – odešel hospodář. In Vesnické noviny Pelhřimovska. 1953, č. 6. s. 1. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
522 Vesnické noviny Pelhřimovska. 1954, č. 18—20. s. 3—4. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
523 Všem okresním národním výborům, referátům pracovních sil v Jihlavě. In MZAvB – SOAP, fond 

ONV Pelhřimov. Závodní časopis 1951—1952, inv. č. 889, č. kartonu 552.  
524 VALENTA, Josef: Výstavba Ostravska je věcí všeho pracujícího lidu. In Život - práce - kritika: 

Časopis závodní skupiny ROH při ONV v Pelhřimově, 1952, č. 7. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond ONV 

Pelhřimov. Závodní časopis 1951—1952, inv. č. 889, č. kartonu 552.)  
525 Brouk mandelinka bramborová se v Evropě přemnožil v roce 1950, což bylo využito k propagandě 

proti Západu. Mandelinka byla nazvána „americkým broukem“ a československá vláda tvrdila, že k nám 
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nevyhnula ani periodiku na Pelhřimovsku. Již v červnu 1950 vydala československá 

vláda provolání k občanům, které převzaly všechny deníky: 

 

Naši pracující rolníci a s nimi celý národ denně s radostnou nadějí a 

starostlivostí opatrného hospodáře přihlížejí, jak zraje obilí a jaká bude úroda okopanin 

a pícnin, a připravují se společně,  za srdečné a dělné účasti všeho našeho lidu 

k druhým žním pětiletky. A právě ve chvíli radostných příprav k zahájení sklizně 

celoroční budovatelské práce malých a středních rolníků přicházejí ze západu a 

jihozápadu republiky zprávy o vážném ohrožení letošní úrody brambor mandelinkou 

bramborovou. Tento nebezpečný škůdce bramborových kultur objevil se u nás 

v nevelikém počtu obcí i v minulých letech. Soustředěnému úsilí rolníků, mládeže, 

občanů a lidové správy postižených obcí a úsilí výzkumníků se podařilo za vydatného 

použití bohatých zkušeností z protimandelinkového boje a za ochotné, bratrské, a 

několikaleté účasti sovětských znalců postupně nebezpečného škůdce lokalizovat a 

nakonec i likvidovat.  (...) V západních oblastech státu se mandelinka neobjevila jenom 

na polích, ale i na náměstích, ulicích a domovních dvorech měst, a v řadě okresů 

vyskytuje se převážně okolo cest a silnic. (...) To všechno je nezvratným důkazem, že 

nynější mandelinkové nebezpečí nevzniklo a nemohlo vzniknout přirozeným a obvyklým 

způsobem, ale že nebezpečný škůdce byl k nám dopraven uměle, záměrně a hromadně 

pomocí mraků a větrů západními imperialista, jakož i pomocí jejich záškodnických 

agentů k nám vysílaných.
526

 

 

V periodiku Život – práce – kritika z července 1952 je článek předsedkyně 

Československého svazu mládeže Věry Coufalové, respektive kladný popis osobního 

zážitku z brigády v Těchorázku, kde měl ONV patronát. Vlastní zkušenost však byla 

poznamenána negativním setkáním s mandelinkou bramborovou. „Pak vykřikla Růžena, 

                                                                                                                                          
byl nebezpečný škůdce úmyslně dopraven pomocí „mraků a větrů západními imperialisty, jakož i pomocí 
jejich záškodnických agentů“. Proti mandelince měli lidé hromadně bojovat, čímž dají nepřátelům najevo, 

že ani brouk nezmaří snahy o budování socialistické společnosti pod ochranou SSSR. Zrodila se rozsáhlá 

kampaň, do které se zapojil i tisk, rozhlas a film. Dnes jsou tyto události symbolem absurdnosti 50. let  

20. století. (KOUROVÁ, Pavlína. Americký brouk. In Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. Průvodce 

kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948—1967. sv. 1, Praha: Nakladatelství Academia, 

2011. s. 134—135. ISNB 978-80-200-2019-2.) 
526 MACURA, Vladimír et al. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008. 

s. 62. ISBN 978-80-200-1669-0. 

Toto provolání využívá i jiných typických  prvků komunistické propagandy, například  radost lidí, kteří 

jsou  na „správné“ straně, společné úsilí, důraz na mládí, důraz na pomoc od moudřejšího sovětského 

bratra či zhoubnost Západu.   
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že na bramborové nati našla nějaké brouky. Došla jsem pro správce a ten mi potvrdil, že 

to skutečně jsou larvy a kukly mandelinky bramborové.“
527

 Z textu ovšem nevyplývá, 

kromě nepříjemného leknutí, žádné hodnocení či emoce.  

3.3 Pelhřimovské noviny (1954—1960) 

Pelhřimovské noviny považovány za „volné pokračování“ Vesnických novin 

Pelhřimovska,
528

 přičemž se na první pohled změnil nejen název okresních vesnických 

novin, ale také jejich formát - místo A4 vycházely na formátu A3.
529

 Grafická podoba 

byla zpočátku hodně podobná té, kterou čtenáři již znali, nicméně na straně dvě přibyly 

pravidelné rubriky jako „Svazácký koutek“, „Kulturní zprávy“, „Tělovýchova a sport“ 

či „Pionýrské okénko“, jejichž nadepsání bylo již zajímavěji graficky zpracováno.
530

 

S postupem času se do novin dostávalo více fotografií a také se využívalo více 

moderních grafických prvků.  

Tematicky se i Pelhřimovské noviny soustřeďovaly hlavně na zemědělství, 

kterému obvykle patřila hned první strana.
531

 Své místo ale dostávala i jiná témata jako 

například politická situace, kultura, sport, životní úroveň, obchod a služby apod. 

V Pelhřimovských novinách se také objevovaly fejetony, seriály na pokračování 

(zejména z dějin okresu) nebo komentáře. Komunistická propaganda fungovala 

obdobně jako v předcházejících periodikách, ovšem s větším důrazem na „socialistický 

kalendář“, tudíž byla každoročně připomínána výročí „Vítězného února“, Velké říjnové 

socialistické revoluce, slavil se 1. máj, Mezinárodní den žen či Den dětí. Podle tohoto 

„schématu“ výrazněji fungoval od šedesátých let Nástup, což už jsem analyzovala výše 

zejména v souvislosti se Dnem tisku, rozhlasu a televize. Kulak byl stále považován za 

úhlavního nepřítele
532

 a stále se bojovalo proti mandelince, „americkému brouku“
533

. 

                                                
527 COUFALOVÁ, Věra: Pomáháme našemu socialistickému zemědělství. In Život - práce - kritika: 

Časopis závodní skupiny ROH při ONV v Pelhřimově, 1952, č. 7, s.5. In Archiv SOA Pelhřimov, fond 

ONV Pelhřimov, inv. č. 889, karton 552.   
528 Jejich vydávání bylo stále v kompetenci zemědělského odboru při radě ONV Pelhřimov.  
529 Hlavička Pelhřimovských novin z 1. 10. 1954, viz Příloha č. 10.  
Pelhřimovské noviny. 1954, r. IV., č. 42. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického 

tisku.) 
530 Ukázka grafických podob názvů rubrik v Pelhřimovských novinách, viz Příloha č. 11. 

Tamtéž, s. 2.  
531 „Tiskem na pomoc zemědělství!“ (Zveme všechny čtenáře a dopisovatele. In Pelhřimovské noviny, 

1954, r. IV., č. 42. s. 1. MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
532 Např. ilustrace s textem vedená proti kulakům na podporu JZD, viz Příloha č. 12.  

Vážení. In Pelhřimovské noviny, 1955, r. V., č. 38. s. 2. MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku. 
533 „Dne 3. června 1956 před půlnocí bylo ze západoněmeckých základen vypuštěno větší množství 

balonů se štvavými tiskovinami. (...) Na našem okrese našel v pondělí 5. června žák osmileté školy 
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Noviny také důrazněji připomínaly význam žen v socialistické společnosti, a to nejen 

při příležitosti oslav Mezinárodního dne žen: „Ženy do předních řad bojovníků za mír 

na prvá místa v budování socialismu!“
534

 Za zmínku stojí báseň Evy Bílkové, která 

v Pelhřimovských novinách vyšla 9. března 1956 k oslavám dni žen a která poukazuje 

ještě na jednu skutečnost, a to na tematizaci míru.   

 

Jaký dárek ženám dát/ při velkém jejich svátku?/ Snad píseň zazpívat,/ aneb něco 

na památku?// Ne, není třeba přemýšlet,/ co dáme jim as k svátku;/ my můžeme jim slíbit 

hned,/ že zaženeme válku.// Nechceme už uvidět,/ jak zabili nám tátu,/ syna nechat 

umučit/ kdesi v koncentráku.// Nechceme už uvidět,/ děcku aby střelná rána/ ručku 

urazila/ a snad o život připravila.// My nechceme už válku!/ Chceme zpívat o míru,/ 

vídat květy rudých máků/ a sedat v stínu jasmínů.
535

 

 

V komunistické propagandě byla válka symbolem západního světa, přičemž mír 

dokázal zajistit jen svět východní. Často se objevující spojení „boj za mír“ bylo pak 

vykládáno ve smyslu příchodu „nového světa“, který se ale může stát skutečností pouze 

tehdy, pokud mu bude uvolněna cesta zničením „světa starého“.
536

 „Mír prostě 

rozhodně nebyl chápán jako  klidový stav, jako stav pokojné harmonie, který by podle 

obecného očekávání odpovídal představě ráje, ale jako zápas a nelítostný boj.“
537

 

Výše jsem nastínila představu budování „nového světa“, s níž souvisí také 

představa „nového člověka“.
538

 V Pelhřimovských novinách vyšel 15. května 1958 první 

díl seriálu s titulem „K výchově nového člověka“
539

, jehož autorem byl „promovaný 

pedagog J. Řáda“, který právě toto téma považuje za velmi důležitý úkol. „Vychovat 

nového člověka je úkol stejně důležitý a neméně obtížný, jako vytvořit novou 

                                                                                                                                          
v Pelhřimově Kolman ze 4.C třídy na dláždění před Národním domem v Pelhřimově dospělého brouka 

mandelinky bramborové. (...) Naši pracující spojují přelet balonů ‚Svobodné Evropy‘ přes náš okres 

s nalezením mandelinky bramborové v místech, kde by v tuto dobu ještě při jejím normálním vývojem 

nemohla být.“ Viz Mandelinka padá „s nebe“. In Pelhřimovské noviny, 1956, r. VI., č. 24. s. 1. (MZAvB 
– SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
534 Pelhřimovské noviny, 1957, r. VII., č. 24. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
535 BÍLKOVÁ, Eva. K svátku žen. In Pelhřimovské noviny, 1956, r. VI., č. 10. s. 1. (MZAvB – SOAP, 

fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
536 MACURA, Vladimír et al. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008. 

s. 37—38. ISBN 978-80-200-1669-0. 
537 Tamtéž.  
538 Tamtéž, s. 23—24.  
539 ŘÁDA, J. K výchově nového člověka. In Pelhřimovské noviny, 1958, r. VIII., č. 20. s. 2. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
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socialistickou ekonomickou základnu.“
540

 Na výchově se dle J. Řády měla podílet celá 

společnost, například i mistři v závodech měli být vychovateli pro mladé učně. Byla to 

tedy záležitost celého kolektivu, aby vychoval „nového člověka“ zase pro kolektiv. 

Důležitou podmínkou pak byla jednota slov a činů, jednota všech vychovatelů. 

„Usilovnou a příkladnou prací jsme vytvořili podmínky nového a radostnějšího života. 

Jeho základem se stalo naše společné vlastnictví těch prostředků, jimiž vytváříme 

nejcennější hodnoty. Připravit a vychovat člověka pro tento život, nutně předpokládá 

vychovávat ‚kolektivem pro kolektiv‘.“
541

 Individualita byla nežádoucí. Macura „nový 

svět“, jímž měl být ten socialistický, nazývá „rájem“ a o obyvatelích „ráje“ píše:  

 

Jakékoliv skutečně osobní rysy se u nich nepřipouštějí odlišovaly by je vzájemně, 

a tím oddalovaly, zaháněly do samoty, pro kterou není v ráji místa. Hrdina ráje je 

prostě bytostí co možná nejméně individualizovanou. (...) Jedinec v ráji neznamená nic, 

nese v sobě a zrcadlí pouze obecné vlastnosti diktované závaznou emblematikou, splývá 

se všemi, je jejich součástí a oni jsou součástí jeho.
542

 

 

S představou „nového člověka“ nelze nezmínit také „kult mládí“, neboť mládí a 

socialismus „byly v dobovém cítění synonyma“
543

. Dětství a mládí totiž nemělo žádné 

spojení se „starým světem“. Mládí ovšem nemělo evokovat jen skutečný věk člověka, 

ale mladým mohl být každý, kdo myslel „pokrokově“. Jako stále mladý byl 

interpretován například Julius Fučík,
544

 jehož osobnost se stala kultem, na nějž se vázaly 

                                                
540 Tamtéž.  
541

 ŘÁDA, J. K výchově nového člověka. In Pelhřimovské noviny, 1958, r. VIII., č. 21. s. 2. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
542 MACURA, Vladimír et al. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008. 

s. 34. ISBN 978-80-200-1669-0. 
543 Tamtéž, s. 38.  
544 Julius Fučík byl komunistický novinář a politik, divadelní kritik, literární historik, prozaik a 

překladatel z ruštiny. Do KSČ vstoupil v roce 1921. Působil v komunistických periodikách jako Tvorba, 

Rudé právo a stal se spoluzakladatelem Haló-novin. V době druhé světové války se skrýval před 

nacistickým gestapem, ovšem začal působit jako jeden ze tří členů druhého ilegálního ÚV KSČ, kde řídil 
tiskovou a propagační činnost a redigoval i vydával Rudé právo. V dubnu 1942 byl zatčen a vězněn na 

Pankráci, kde začal psát známou Reportáž psanou na oprátce. Rukopis byl z vězení vynesen a uschován 

až do konce války. V srpnu 1943 byl odsouzen k trestu smrti, 8. září 1943 byl popraven ve věznici Berlín-

Plötzensee. Československá vláda jej po válce jmenovala národním hrdinou. (FORST, Vladimír. Julius 

Fučík. In Forst, Vladimír et. al. Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. sv. 1, Praha: 

Academia, 2000. s. 766—770. ISBN 80-200-0797-0.) 

Po druhé světové válce se Julius Fučík rychle stává legendou, která výrazně přesahuje hranice literatury. 

„Sama Fučíkova literární tvorba byla do sféry kultu spíše jen zvnějšku vtahována, stala se podřízenou 

součástí mýtu, jehož hlavní smysl spočíval jinde, převářela se v hodnotu sakrální, určenou k uctívání. 

Především jako Reportáž psaná na oprátce byla chápána jako kanonický text uchovávající nejvyšší 

pravdu  (...), a v tomto smyslu ovlivňující jednotlivé konkrétní lidské a občanské postoje (...).“ 
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atributy mládí jako například motivy lásky (mezi spolubojovníky, nikoliv mezi milenci), 

motivy krásného hrdiny, motivy radosti, veselí a úsměvu.
545

 Dobová interpretace 

významu mládí byla reflektována i v pelhřimovském okresním tisku. V Pelhřimovských 

novinách měla svůj stálý prostor rubrika „Pionýrské okénko“ a každoročně se kladl 

důraz i na Den dětí. Život mladých lidí měl působit jako vzor pro celý okres, což 

implicitně naznačuje například speciální předvolební dvoustránková příloha novin z  

16. května 1957 nazvaná „Mladí volí mír“, která přinesla zprávy o nadšeném budování 

mladých lidí v závodech, na vesnicích i ve školách, „aby si všichni jasně uvědomili ten 

velký rozdíl v životě mládeže nyní a dříve“
546

.  

Otázkou rostoucí životní úrovně v druhé polovině padesátých let jsem se již 

zabývala výše, nicméně nyní se k ní ještě vrátím prostřednictvím zajímavých ukázek 

z okresních novin. Zabezpečení růstu životní úrovně obyvatel se v této době stalo 

prioritou vlády. Mimo jiné mělo totiž kompenzovat katastrofální dopady měnové 

reformy.
547

 Taktikou bylo pravidelné a rychlé tempo růstu příjmů a zároveň snižování 

maloobchodních cen včetně zlepšení zásobování trhu. Tento postup se dařil, v roce 1954 

a 1955 byla spotřeba základních potravin vyšší než před druhou světovou válkou, stát 

poskytoval životní minimum a růst se dotkl i nákupu spotřebního zboží, ovšem nabídka 

stále neuspokojovala poptávku.
548

 Téma růstu životní úrovně přinášely Pelhřimovské 

noviny poměrně často a obvykle s motivujícím sdělením pro čtenáře ve smyslu „pracuj 

pro socialistické zřízení a budeš se mít dobře“, přičemž růst životní úrovně měly 

dokládat nákupy automobilů, pionýrů či televizorů. Noviny uváděly příklady jak od 

fyzických osob, tak i z podniků a závodů. „Závodní organizace ROH ve  

Vlásenici-Drbohlavech dostala za dobrou práci v ROH od závodního výboru státního 

statku Pelhřimov televisor. Práce se zlepšila zásluhou nově zvoleného úsekového 

                                                                                                                                          
(MACURA, Vladimír et al. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008.  

s. 85—86. ISBN 978-80-200-1669-0.) 
545 Tamtéž, s. 91—95.  
546 Mladí volí mír. In Pelhřimovské noviny, 1957, r. VII., č. 20. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
Po únorovém převratu se řada mladých lidí dostala rychle k moci, ale to brzy skončilo. Nastoupila snaha 

„o obrušování hran mezigeneračních konfliktů“. Na začátku padesátých let pak byla řada mladých 

komunistických aktivistů ze svých funkcích vytlačena. (KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin. Kulturní život a 

formování „socialistického životního stylu“. In Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. Průvodce kulturním 

děním a životním stylem v českých zemích 1948—1967. sv. 1, Praha: Nakladatelství Academia, 2011.  

s. 24—25. ISNB 978-80-200-2019-2.) Výchova mládeže byla otázkou, kterou pelhřimovský okres řešil 

dlouhodobě. Výše jsem již nastínila, jaké problémy se k tomuto tématu vázaly zejména po roce 1968 a jak 

je reflektoval tehdejší Nástup.  
547 KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin. Kulturní život a formování „socialistického životního stylu“. In 

Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích  

1948—1967. sv. 1, Praha: Nakladatelství Academia, 2011. s. 29. ISNB 978-80-200-2019-2. 
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důvěrníka soudr. Pavlíkové.“
549

 S novým autem se pak nechal vyfotografovat 

družstevník Krejča z Rohozné. Text čtenářům podává informaci, že už devět 

družstevníků podalo žádost na koupi auta dříve a že k nim nově přibyli další 

družstevníci z Horní Vsi.
550

  

V Pelhřimovských novinách bylo také místo pro básně od nejrůznějších autorů, 

jimiž rozhodně nemuseli být jen literárně působící osobnosti, naopak.
551

 Otištěné básně 

odráží dobovou snahu o „laicizaci“ kulturní tvorby a o prosazování tzv. dělnických 

spisovatelů a básníků.
552

 „Vyhledávat literární talenty mezi dělníky a rolníky, zařadit je 

do ‚socialistické literatury‘ a odstranit tím dluh, který údajně způsobil ‚kapitalistický 

systém‘, to již na jaře 1949 vytyčila za cíl akce Pracující do literatury pořádána Svazem 

československých spisovatelů a ministerstvem informací a osvěty.“
553

 

V neposlední řadě upozorním na reflexi dobové interpretace Dědy Mráze 

v Pelhřimovských novinách. Režim totiž, a to zejména v padesátých letech, usiloval o 

proměnu charakteru Vánoc na základě sovětského vzoru. „Ze svátků spojených 

s církevním životem se měly přeměnit především na socialistickou oslavu pracovních 

úspěchů dosažených v průběhu celého roku.“
554

 Ve výzdobě se tak nesměly objevovat 

církevní motivy a úlohu Ježíška měl převzít sovětský Děda Mráz. Vysvětlením mělo být 

tvrzení, že z Ježíška se stal Děda Mráz tím, že zestárl a narostly mu vousy.
555

 Oslavy 

Dědy Mráze dle textu z okresních novin z 8. ledna 1959 uspořádali i v Božejově, a to 

v neděli 21. prosince 1958, kdy děti z tamní osmileté školy a mateřské školy vystoupily 

s kulturním programem, ovšem hlavní pozornost si zasloužil právě Děda Mráz. 

„Nejvíce ruchu však bylo, když se v sále objevil Děda Mráz, aby rozdal malým i větším 

                                                                                                                                          
548 Tamtéž. 
549 Za dobrou práci televisor. In Pelhřimovské noviny, 1957, r. VII., č. 15. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
550 Článek s fotografií k rostoucí životní úrovni, viz Příloha č. 13. 

Družstevník má osobní auto. In Pelhřimovské noviny, 1956, r. VI., č. 7. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.) 
551 Jako příklad může posloužit již výše zmíněná báseň od Evy Bílkové věnovaná ženám.  
552 KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin. Kulturní život a formování „socialistického životního stylu“. In 

Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích  

1948—1967. sv. 1, Praha: Nakladatelství Academia, 2011. s. 23. ISNB 978-80-200-2019-2. 
553 KNAPÍK, Jiří. Školení začínajících autorů. In Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. Průvodce kulturním 

děním a životním stylem v českých zemích 1948—1967. sv. 2, Praha: Nakladatelství Academia, 2011.  

s. 921. ISNB 978-80-200-2019-2. 
554 FRANC, Martin. Vánoce. In Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. Průvodce kulturním děním a životním 

stylem v českých zemích 1948—1967. sv. 2, Praha: Nakladatelství Academia, 2011. s. 1001. ISNB 978-

80-200-2019-2. 
555 Tamtéž, s. 1001—1002. 
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několik košů dárků.“
556

 Děda Mráz nakonec Ježíška nenahradil ani ve většině 

komunistických rodin.
557

  

3.4 Nástup (1960—1990) 

V roce 1960 skončilo vydávání Pelhřimovských novin, které nahradil týdeník 

Nástup jakožto orgán OV KSČ Pelhřimov a ONV Pelhřimov, přičemž otázky týkající se 

tisku již neřešil zemědělský odbor při radě ONV Pelhřimov, ale odbor vnitřních věcí. 

V souvislosti s novým územním uspořádáním státu zanikly okresní noviny v tehdy již 

bývalých okresech Humpolec, Pacov a Kamenice nad Lipou, přičemž jejich úlohu 

v celém novém okresu Pelhřimov převzaly nové okresní noviny Nástup.
558

  

Ty s sebou na čtyřech, později na šesti stranách formátu A3 přinesl příjemnější 

grafickou podobu a více různorodých, relativně stálých rubrik. Rubriky „Kultura“ a 

„Sport“ již nezahrnovaly pouze odstavec, jak tomu bylo dříve, ale každé z nich patřila 

nejprve půl strana a poté už celá strana. Grafická podoba názvů rubrik se v Nástupu 

často měnila.
559

 

K prvním stálým rubrikám v Nástupu patřil sloupek Kazimíra Bodláka, v němž 

autor s využití uměleckých prostředků (přirovnání apod.) kritizuje některé poměry ve 

společnosti, které jdou proti socialistickému zřízení – například ve sloupku „Kapři“ 

v němž přirovnává život v rybníku k hospodaření družstva Šimpach, jež neplní své 

závazky.
560

 Jako další rubriku zmíním „Poradnu Nástupu“, kterou řídil Jakub Sekera. 

Nepodepsané dotazy se většinou týkaly „obyčejného“ života v socialistické společnosti 

a odpovědi na ně byly spíše odlehčené, řízně vtipné v duchu dobové propagandy a 

stereotypů s využitím jazykové hry. Například na strohý dotaz dívky, zda si má vzít za 

                                                
556 Děda Mráz v Božejově. In Pelhřimovské noviny, 1959, r. IX., č. 2. s. 2. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
557 FRANC, Martin. Vánoce. In Knapík, Jiří – Franc, Martin et al. Průvodce kulturním děním a životním 

stylem v českých zemích 1948—1967. sv. 2, Praha: Nakladatelství Academia, 2011. s. 1002. ISNB 978-

80-200-2019-2. 
558 Ukázka hlaviček vesnických novin v bývalých okresech Pelhřimov, Humpolec, Pacov a Kamenice nad 
Lipou na začátku roku 1960 včetně ukázky hlavičky nového periodika Nástup, jehož první číslo vyšlo na 

území nového okresu 17. března 1960, viz Příloha č. 14.  

ŠIKULA, Martin. Z malých velké aneb Okresní a krajský tisk v roce 1960: K otázce proměny okresních  

a krajských novin na Moravě a ve Slezsku v podvečer územněsprávní reformy. In Západní Morava: 

Vlastivědný sborník. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, 2016, r. XX. s. 109.  

ISBN 978-80-88145-06-6.  

Čísla z podzimu 1959 říkají, že týdenní náklad Okresních novin Humpolecka činil 1 500 kusů, pacovské 

noviny Vpřed vycházely v týdenním nákladu 2 000 kusů a kamenický Nástup i Pelhřimovské noviny 

vycházely týdně po 3 300 výtiscích. (Tamtéž, s. 97.) 
559 Ukázka vybraných po sobě jdoucích variant grafické podoby rubriky „Kultura“ v Nástupu v průběhu  

let 1960 až 1989, viz Příloha č. 15.  
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manžela svého chlapce, kterému lidé říkají „chuligán“ (a co to vlastně znamená?), podá 

poradna vyčerpávající odpověď, jako kdyby její autor daného člověka znal osobně.
561

  

 

Je to tvor silně sebekritický. Svoji duševní zaostalost veřejně doznává tím, že se 

výstředně chová i obléká. Jeho smysly jsou porušené. Zvláště čich. Práce mu nevoní, ale 

libuje se ve všem, co páchne západním životem. Porucha smyslu pro rovnováhu se 

projevuje tím, že se kolíbá při chůzi jako námořník, který prožil většinu života v bouři. 

Postřeh má tupý. Často nerozezná, je-li ve společnosti hovězího bravu a oslovuje ostatní 

jménem hovězího kleštěnce mužského rodu. Radím vám, abyste s rozhodnutím počkala. 

Váš chlapec jezdí na motorce a někdy se dostaví zlepšení, nebo úplné vyléčení po 

silnějším otřesu mozku.
562

  

 

Kritika Západu se v Nástupu objevovala v různých formách, přičemž vyznění 

bylo vždy velice podobné – u nás nám nic nechybí, a to i díky Sovětskému svazu, tak 

proč toužit po zhýralém životě v západních, kapitalistických zemích. Popis tamních, 

špatných poměrů je však velice vágní. „Jak odlišný proti tomu je vývoj 

v kapitalistických zemích. Nezaměstnanost, bída a hlad miliónů lidí. Žalářování a 

persekuce opravdových vlastenců, střílení do lidí. (...) Touha po svobodě, touha po míru 

zachvacuje stále širší masy lidí na celém světě a mírové úsilí Sovětského svazu získává 

den ze dne stále více a více stoupenců.“
563

 

V Nástupu se také dostává do popředí téma cestování, a to hlavně ve druhé 

polovině 60. let. Noviny reflektují vzrůstající zájem o cesty do Jugoslávie a v koncem 

šedesátých let i do kapitalistických zemí.
564

 V sedmdesátých letech má toto téma vlastní 

rubriku s vlastní grafickou podobou „Čedok informuje“, jež stručně podávala zprávu o 

aktuální nabídce zájezdů a o praktických informacích s tím souvisejících.
565

 Na kritiku 

západních zemí jsem poukazovala několikrát, nyní zmíním pozitivně vyznívající článek 

                                                                                                                                          
560 BODLÁK, Kazimír. Kapři. In Nástup, 1960, r. X., č. 30. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
561 Grafická podoba rubrik v Nástupu pod vedením Kazimíra Bodláka a Jakuba Sekery z 28. července 

1960, viz Příloha č. 16.  

Obě rubriky skončily v průběhu roku 1964.   
562 SEKERA, Jakub. Poradna Nástupu. In Nástup, 1960, r. X., č. 31. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
563 ŠIRMER, Jaroslav. Vstříc 1. máji 1960. In Nástup, 1960, r. X., č. 16. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond 

Sbírka regionálního periodického tisku.) 
564 Jak jsme loni cestovali. In Nástup, 1970, r. XX., č. 1. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního 

periodického tisku.) 
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z období pražského jara (vyšel dne 20. června 1968), který pojednával o cestě 

sedmadvacetičlenné výpravy ze Žirovnice do Nizozemska, kde to vlastně bylo pěkné. 

Velkým zážitkem bylo pro mnohé setkání s mořem, neboť většina ho viděla poprvé.
566

 

 

První tři dojmy na prvních metrech v Holandsku byly charakteristické pro tuto 

zemi: větrné mlýny, široké roviny bez lesů a na nich stáda černého dobytka, ze nímž 

dvakrát denně přijede majitel s dojící aparaturou v autě. Ten třetí poznatek na nás čekal 

v krásném moderním městě Darf a potom po celém Holandsku – totiž zvyk nezastírat ve 

dne ani večer okna.
567

 

 

Jak jsem doložila výše, zejména v době pražského jara se Nástup stal platformou 

k veřejné diskuzi. Dopisy čtenářů  dostávaly své místo už i v Pelhřimovských novinách, 

ovšem velice zřídka. Nástup přinesl samostatnou rubriku, která byla určena právě 

k tomuto účelu a během historie periodika byla několikrát přejmenována. Nesla názvy 

jako „Z redakční pošty“, „Čtenáři řekli, napsali, telefonovali“ nebo „Napsali nám 

čtenáři“ a také byla označena jen logem s poštovní obálkou. Nástup začal nově 

otiskovat i rozhovory, poprvé ve dvanáctém čísle z 24. března 1960 pod hlavičkou 

rubriky „Náš malý rozhovor“.
568

 V tomto případě byla k textu přiložena i fotografie 

dotazovaného Jaroslava Širmera, ale jak se později ukázalo, byla to spíše výjimka.
569

 

Okresní listy se nově snažily přispět i k volnému času a zábavě čtenářů, například 

křížovkou, nejrůznějšími soutěžemi či vtipy.
570

  

Po omezení inzerce, o němž jsem psala výše v souvislosti s Hlasem Vysočiny, 

upravovala nové podmínky vyhláška ministerstva školství a kultury č. 73/1962 Sb., o 

inzerci v tisku platná od 1. října 1962. Vymezila rozsah inzerce, přičemž v okresním 

periodickém tisku mohla dosáhnout maximálně 1/6 celkového týdenního rozsahu a 

                                                                                                                                          
565 Např. viz Nástup, 1971, r. XXI., č. 11. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického 

tisku.) 
566 BUČEK, Václav. Byli jsme v zemi Beneluxu. In Nástup, 1968, r. XVIII., č. 25. s. 3. (MZAvB – 

SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
567 Tamtéž.  
568 Jak dál v nové územní organizaci. In Nástup, 1960, r. X., č. 12. s. 1. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
569 Ukázka grafické podoby rozhovoru s fotografií v Nástupu z 24. března 1960, viz Příloha č. 17.  

Tamtéž.  
570 Např. Nástup a volný čas: Křížovka ke Dni tisku, viz Příloha č. 18.  

Nástup, 1961, r. XI., č. 38. s. 4. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 

Nebo také např. Trochu humoru. In Nástup 1971, r. XXI., č. 29. s. 3. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
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v jednotlivém čísle nesměla přesáhnout 1/4 jeho rozsahu.
571

 Zejména po rozšíření 

Nástupu ze čtyř na šest stran v roce 1974 zažila inzertní rubrika „Malý oznamovatel“ 

velký rozmach – patřila jí strana čtyři. Patřila k ní také rubrika „Naše služba podnikům“ 

a „Rodinná oznámení“. Čtenáři byli dokonce přímo na stránkách periodika vyzýváni 

k objednání inzerce v okresních listech: „Inzerujte v Nástupu!“
572

 Koncem 

sedmdesátých let se v „Malém oznamovateli“ našly i inzeráty k seznámení.
573

 

Zatímco komunistická propaganda doprovázena „mýty“ o „novém“ a „starém 

světě“, o „novém člověku“, o mandelince bramborové či o Dědu Mrázovi byla 

v okresním periodiku, jak jsem se ostatně pokusila doložit výše, po únorovém převratu a 

v průběhu padesátých let explicitně patrná snad v každém čísle novin, s postupem času 

se z článků ztrácela, respektive interpretace těchto mýtů se v otištěných textech stávala 

„realističtější“, nebo úplně zmizela. Například v textu o mandelince bramborové z  

8. července 1971 již není obsaženo naléhavé obvinění imperialistů z útoku na naši zemi, 

jde o pouhé, krátké, neemotivní upozornění pro bramboráře. „Ošetření proti larvám 

mandelinky bramborové je nutno zahájit v nižších oblastech našeho okresu od  

10. července a ve vyšších oblastech od 15. července běžnými prostředky.“
574

 Patos 

nadšeného budování od šedesátých let slábne, nicméně až do roku 1989 z textů 

v Nástupu jasně vyznívá sympatie ke komunistické straně a k socialistickému zřízení 

republiky, které redakce obhajuje i v krizových dobách, jimiž bylo pražské jaro a 

období sametové revoluce. To jsem se pokusila doložit již výše v kapitole týkající se 

reflexe událostí na území pelhřimovského okresu především v časovém rozmezí  

1948—1989.  

 

 

 

 

 

                                                
571 KÖPPLOVÁ, Barbara et al. Dějiny českých médií v datech: Rozhlas, televize, mediální právo. Praha: 

Karolinum, 2003. s. 399. ISBN 80-246-0632-1.  
572 Nástup, 1974, r. XIV., č. 6. s. 4. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
573 Výřez z inzertní strany v Nástupu dne 6. července 1978 s rubrikami „Malý oznamovatel“ (s inzerátem 

k seznámení), „Rodinná oznámení“ a „Naše služba podnikatelům“ , viz Příloha č. 19.  

Nástup, 1978, r. XXVIII., č. 27. s. 4. (MZAvB – SOAP, fond Sbírka regionálního periodického tisku.) 
574 Upozornění pro bramboráře. In Nástup, 1971, r. XXI., č. 27. s. 2.( MZAvB – SOAP, fond Sbírka 

regionálního periodického tisku.) 
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Závěr 

Diplomová práce si kladla za cíl zpracovat dosud opomíjené téma vývoje 

okresního periodického tisku na Pelhřimovsku v letech 1948 až 1989. Zároveň však 

zmapovala již samotné počátky regionálních novin, neboť vycházela z tradice vydávání 

Týdeníku z Českomoravské vysočiny, jehož první číslo vyšlo 12. dubna 1919. Bádání se 

opíralo o metody kvalitativního výzkumu, a to především o historickou analýzu a 

v případě poslední kapitoly o sémiotickou analýzu. Výklad je postaven na pozadí jak 

celorepublikových historických souvislostí, tak historických událostí souvisejících 

s daným regionem.  

Vůbec první periodikum pelhřimovského okresu Týdeník z Českomoravské 

vysočiny začalo v roce 1919 vycházet díky Vydavatelskému a nakladatelskému družstvu 

v Pelhřimově v tiskárně Emila Šprongla. Ten list redigoval od roku 1925. Týdeník 

přinášel informace o dění v okrese i okolí, zápisy z jednání zastupitelů či radních, 

komentáře a přílohy s původními i přeloženými uměleckými texty na pokračování. Od 

roku 1939 se však v jeho obsahu naplno projevují sympatie k nacismu. V květnu 1945 

byl Emil Šprongl zadržen a obviněn z kolaborace. Týdeník existoval až do konce roku 

1945, kdy byl krajinský tisk zakázán, pod vedením tehdejšího okresního osvětového 

inspektora Karla Hraběte.  

Právě Karel Hrabě se poté osobně angažoval k obnovení tradice vydávání 

okresních novin, což se mu povedlo. Dne 1. prosince 1945 vyšlo první číslo 

obnoveného Hlasu Vysočiny, týdeníku okresního národního výboru v Pelhřimově. V té 

době na Pelhřimovsku působili také dopisovatelé, které jako „osoby národně 

spolehlivé“ jmenoval předseda ONV Jindřich Šmída na pokyn tiskové komise při 

Zemském národním výboru v Praze. Byli jimi berní tajemník a předseda MNV v Pacově 

Jan Čapek, tajemník ONV Pelhřimov Jindřich Schreyer a také Karel Hrabě.  

Po únorovém převratu v roce 1948 převzal vydávání Hlasu Vysočiny nově 

ustanovený místní akční výbor. List vycházel s podtitulem Týdeník Národní fronty. Už 

v polovině téhož roku se z něj ale stala jen jednostránková příloha táborského listu 

Palcát pod vedením nového okresního osvětového inspektora Josefa Valenty (Karel 

Hrabě tehdy zastával funkci předsedy ONV Pelhřimov, vedoucího referátu vnitra a 

referátu školství a kultury) a po vzniku Jihlavského kraje z něj zůstala pouhá rubrika 

krajského listu Jiskra.  
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Stejně jako v ostatních okresech republiky vycházely v první polovině 

padesátých let i na Pelhřimovsku vesnické noviny, konkrétně Vesnické noviny 

Pelhřimovska. S podtitulem Společnou prací k blahobytu na vesnici je vydával 

zemědělský referát při ONV Pelhřimov. Zpočátku se orientovaly výhradně na téma 

zemědělství, později přinášely i informace politické, kulturní a sportovní. Za redakci 

zodpovídal zprvu úředník Jaroslav Svoboda, v březnu roku 1953 se jejich hlavním 

redaktorem stal Tomáš Jelínek, který jakožto okresní knihovnický inspektor přestoupil 

z odboru školství a kultury na odbor zemědělství, aby bylo vedení novin lépe zajištěno. 

Ve Státním okresním archivu Pelhřimov jsou dochovaná čísla Vesnických novin 

Pelhřimovska od roku 1952, přičemž lze usuzovat, že listy vycházely již dříve. 

Jednotlivá čísla sice neobsahují údaj o ročníku, ale první číslo Pelhřimovských novin 

(1954), které na Vesnické noviny Pelhřimovska navazovaly, tento údaj zmiňovalo. Šlo 

již o čtvrtý ročník. Zmiňuji i závodní měsíčník Revolučního odborového hnutí při ONV 

Pelhřimov Život – práce – kritika. Ve Státním okresním archivu Pelhřimov jsou 

dochována jeho čísla z let 1951—1952. Periodikum o šesti stranách formátu A4 řídil 

redakční kroužek v čele s Jindřichem Schreyerem, tiskovým dopisovatelem krajských 

novin za ONV Pelhřimov. Archivní prameny prozradily, že redakční práce byla stále 

významně svázána pokyny z Krajského národního výboru v Jihlavě nebo z Ústředí 

kulturně propagačního oddělení ÚRO v Praze.  

Následovníkem Vesnických novin Pelhřimovska se dne 18. května 1954 staly 

Pelhřimovské noviny, které se po novém územním uspořádání republiky v roce 1960 

proměnily v okresní noviny Nástup. Se zánikem humpoleckého, pacovského a 

kamenického okresu přestaly vycházet také tamní vesnické noviny. Veškerá pozornost 

novinářů z nově vzniklého okresu se měla upínat právě k Nástupu. Jeho první číslo bylo 

v prodeji dne 17. března 1960. V rámci Jihočeského kraje, kam Pelhřimovsko patřilo, 

vycházel list Jihočeská pravda. 

Jako odpovědný redaktor okresních novin stále působil Tomáš Jelínek. Nástup 

obracel pozornost zejména k zemědělství, ale více prostoru s postupem času dostávala i 

jiná témata, například průmysl, kultura, sport apod. V letech 1967 a 1968 list odrážel 

nastupující demokratizační vlnu a poskytoval místo pro veřejnou diskuzi. To však bylo 

zastaveno v roce 1969 v souvislosti s konsolidací poměrů po událostech pražského jara. 

Tehdy Tomáš Jelínek odešel z vedení redakce. O ukončení pracovního poměru požádal 

sám, oficiálně ze zdravotních důvodů. Hledání jeho nástupce bylo komplikované. 

Vedením redakce byl 24. července 1969 až do odvolání pověřen dosavadní druhý 
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redaktor František Andreas, dne 1. srpna 1969 na toto místo nastoupila redaktorka 

Jarmila Vyhnálková, která ukončila pracovní poměr dohodou k 28. únoru 1970.  

Nový dlouholetý odpovědný redaktor Jaroslav Křížek se funkce ujal 15. března 

1970 a redakci vedl až do konce roku 1989. Díky zvláštnímu vydání novin ze září 1980 

víme, že v redakci pracovali Jaroslav Křížek, výtvarník Jindřich Kolář, fotograf a 

redaktor Milan Kotrč, sekretářka Libuše Hašková, ekonom Václav Dvořák a externí 

sportovní redaktor Jiří Vlach. Události, které vyústily v sametovou revolucí, se 

v Nástupu promítaly poskrovnu. I když od 7. prosince 1989 byla strana tři a čtyři v režii 

Občanského fóra, články na dalších stranách podporovaly komunistickou stranu. 

Výraznější změna nastala až po odchodu Jaroslava Křížka z funkce vedoucího 

redaktora. Ten se na vlastní žádost stal od 1. ledna 1990 samostatným redaktorem. Po 

měsíci ale z Nástupu odešel. V lednu 1990 nastoupil nový šéfredaktor Miloš Marek a 

list již nevycházel s titulním mottem „Proletáři všech zemí, spojte se!“. Na jeho místě 

stálo „Týdeník občanů Pelhřimovska“. Dne 13. dubna 1990 se pak čtenáři dozvěděli, že 

příští číslo okresních novin ponese i nové jméno, a to Hlas Vysočiny.  

Cíl diplomové práce se naplnit podařilo, i když některé zpřesňující otázky 

s ohledem na dochované materiály zůstaly nezodpovězeny (například přesný termín 

začátku vydávání Vesnických novin Pelhřimovska). Práce rovněž nabízí témata k dalším 

možným zpracováním a prohloubením dané problematiky v rámci pelhřimovského 

okresu. Jedním z nich může být detailnější sémiotická analýza obsahu novin, která je 

nastíněna v poslední kapitole. Práce by také mohla být východiskem pro přehled vývoje 

tisku na Pelhřimovsku po roce 1989 až do současnosti, případně pro detailnější výzkum 

transformace ústředního okresního periodika na přelomu let 1989 a 1990.  
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Summary 

The dissertation deals with the unheeded theme of the development of district 

periodicals in the area of Pelhřimov between the years 1948 and 1989. Moreover, the 

dissertation found the beginning of regional press as such since it arises from a tradition 

of publishing Týdeník z Českomoravské vysočiny, which was first published on 12
th

 

March 1919. The scrutiny was grounded in methods of qualitative resarch, primarily 

historical analysis. In the last chapter there is a semiotic analysis as well. The 

explication is based not only on the nationwide historical background but also on 

historical circumstances related to the above mentioned region. 

The publishing of Týdeník z Českomoravské vysočiny, the very first periodical in 

the district of Pelhřimov, started in 1919 owing to Editorial and Publishing Cooperative 

in Pelhřimov. This periodical was published in the printing company of Emil Šprongl 

who was editing it till 1925. This newspaper brought the information about regional 

affairs as well as the records from the regional representatives’ actions and the 

commentary with original artistic texts. Týdeník z Českomoravské vysočiny was 

published in instalments. However, the liking to Nazism is felt there since 1939. Emil 

Šprongl was arrested and accused of collaboration in May 1945. Týdeník 

z Českomoravské vysočiny was being published till the end of the year 1945. At that 

time the regional press was forbidden from the impulse of Karel Hrabě, the then district 

awareness inspector. 

It was precisely Karel Hrabě who was personally involved in the restoration of 

publishing the district newspapers and he suceeded. The first number of Hlas Vysočiny, 

the District National Comittee periodical, was publiched on 1
st
 December 1945. After 

the putsch in February 1948 the publishing of Hlas Vysočiny was taken over by the 

newly established Comittee of Action. Right in the middle of the year 1948 Hlas 

Vysočiny was turned to a mere single page insert of a Tábor periodical Palcát. This 

periodical was managed by a new district awareness inspector Josef Valenta. 

In the district of Pelhřimov just as in other districts in the first half of 1950’s the 

rural press was published, e.g. Vesnické noviny Pelhřimovska. This newspaper was 

published by agricultural section of District National Comittee Pelhřimov and its main 

editor became Tomáš Jelínek in March 1953. On 18
th

 May 1954 Vesnické noviny 

Pelhřimovska was turned to Pelhřimovské noviny which was after the new territorial 

organization in 1960 turned to district newspapers Nástup. Some of the districts ceased 
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to exist after this territorial organization as well as its rural press. Journalists’ attention 

from the newly established district should have been paid precisely to above mentioned 

Nástup.  

The Nástup’s editor remained Tomáš Jelínek whose career ended after the 

Prague Spring in 1968. Jelínek himself gave notice, oficially for health reasons. It was 

complicated to search for his successor. The temporary editor became Jelínek’s 

colleague František Andreas. Later Jarmila Vyhnálková assumed this position. On 15
th

 

March 1970 Jaroslav Křížek became a new accountable editor. At the end of the year 

1989 Křížek on his own request became an independent editor. However, after a month 

Křížek left Nástup at all. In January 1990 Miloš Marek became the editor in chief. The 

motto of Nástup changed from “Workers of the world, unite!ˮ to “The Pelhřimov region 

citizens’s periodicalˮ. On 13
th

 April 1990 the periodical was given a title Hlas Vysočiny. 

The aim of the dissertation was reached although several questions related to 

extant materials remained unanswered, for instance the exact date when Vesnické noviny 

Pelhřimovska was published at first. The dissertation offers some themes to additional 

processing and more intensive scrutiny of this issue in the district of Pelhřimov. One of 

these could be a detailed semiotic analysis of the content of newspapers which is 

outlined in the last chapter. The dissertation also could become a ground for an 

overview of the press development in this region from 1989 till now. The dissertation 

also could be a basis for a detailed scrutiny of a transformation of the main district 

periodical at the turn of the years 1989 and 1990.  
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