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Abstrakt 

Tato práce mapuje vznik a vývoj regionálního periodického tisku na území okresu 

Klatovy po skončení druhé světové války a v první polovině padesátých let. Soustředí se 

na regionální listy v městech Klatovy, Sušice, Horažďovice a Nýrsko. Dokumentuje, jak 

se na vzniku poválečných regionálních periodik podílely kulturní, historické a 

demografické podmínky na Klatovsku, a především jak jej ovlivnila historie místního 

tisku. Z toho důvodu se zabývá také historií tiskáren na Klatovsku a okolnostmi jejich 

konfiskace, rušení a znárodňování. 

 

 

Abstract 

This thesis presents the emergence and development of the regional periodic press in the 

Klatovy district after the Second World War and in the first half of the fifties.  

It is focused on the regional newspapers in the municipalities of Klatovy, Sušice, 

Horažďovice and Nýrsko.  

It gives an account of how the involvement of cultural, historical and demografic 

conditions in the Klatovy district affected the emergence of the postwar regional 

periodic press, and in particular, how the history of local press and regional printing 

houses had shaped it.  

Therefore it also deals with the history of printing houses in the Klatovy region, and the 

condiitions of their confiscation, putting out of operation, and nationalization.     
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Úvod 
 

Ve své diplomové práci se zabývám periodickým tiskem na Klatovsku v období 

poválečném, postupuji do doby komunistického převratu v roce 1948 a nakonec se 

věnuji době kolektivizace a zakládání okresních vesnických novin a závodních časopisů. 

Téma jsem zvolila hned z několika důvodů. Zaprvé, ve své bakalářské práci na Fakultě 

sociálních věd jsem se věnovala stejnému tématu, tedy periodickému tisku 

v poválečných letech na Prachaticku. Zadruhé, Klatovsko územně spadá do Pošumaví, 

z něhož částečně pochází má rodina. A v neposlední řadě jsem se těšila na cesty do 

archivů a muzeí. Z předchozí práce týkající se periodického tisku v Prachaticích a 

Vimperku jsem věděla, že cest za materiály nebude málo, a proto bylo příjemné vědět, 

že mne povedou do nádherných koutů Česka. 

 Klatovsko je poměrně složité vymezit územně, proto jsem se rozhodla pro účely 

této práce použít hranice současného klatovského okresu. Bádání jsem tedy 

nasměrovala do archivů a muzeí měst Klatovy, Sušice, Horažďovice, Nýrsko, Železná 

Ruda, Plánice. Ve dvou posledně jmenovaných městech, tedy v Železné Rudě a v Plánici 

se mi však nepodařilo najít žádné české listy, které by se zde v době vymezené zadáním 

mé práce tiskly a vydávaly, kromě plánických farních listů. Z toho důvodu jsem se 

soustředila na zbývající města, tedy na Klatovy, Sušici, Horažďovice a Nýrsko. 

 Hlavním cílem této práce bylo zmapovat, jaké regionální listy a za jakých 

podmínek v těchto městech vycházely, jakým vývojem prošly, a co vedlo k ukončení 

jejich vydávání. 

 Poválečné listy sledovaných měst měly své historické předchůdce, jejichž 

vydávání bylo ovlivněné hospodářskými, sociálními, kulturními a také demografickými 

podmínkami, proto v kapitolách věnovaných sledovaným městům uvádím také historii 

místního tisku. Klatovský tisk první poloviny dvacátého století byl již částečně 

zmapován, ale horažďovickému a sušickému tisku se přede mnou podrobně nikdo 

nevěnoval, proto se jimi zabývám poměrně zeširoka. Zvláštní kapitolou je pak město 

Nýrsko. Od Klatov, Sušice a Horažďovic se odlišovalo především tím, že bylo před 

válkou téměř stoprocentně německé. V té době zde tedy nevycházel žádný český tisk a 

i po válce, vzhledem k velikosti města a skutečnosti, že místní tiskárna byla malá a 



   

 

5 

  

zastaralá, a místní poměry velmi složité, nevycházel v Nýrsku žádný poválečný tisk. 

Nicméně jeden list se mi podařilo v muzeu Královského hvozdu dohledat, a je podle 

mého názoru na svou dobu a místo natolik ojedinělý, že jsem ho do této práce zařadila 

v samostatné kapitole. 

 Stejně jako v mé předchozí práci z Prachaticka se mi i tentokrát potvrdilo, že 

vydávání listů bylo vždy úzce svázané s existencí kvalitních tiskáren. Tiskárenský 

průmysl v Pošumaví měl tradici, tiskárny vznikly téměř v každém větším zdejším městě 

a často to byli právě tiskaři, kdo začali vydávat první místní periodika. Z toho důvodu 

uvádím v této práci také stručnou historii klatovských tiskáren, popisuji okolnosti jejich 

vzniku a podmínky, za jakých zanikly, byly zkonfiskovány nebo znárodněny. 

 Zdrojem informací, které mi pomohly uchopit specifika jednotlivých měst a listů 

v daném období, byla především sledovaná periodika. V klatovském muzeu Dr. Karla 

Hostaše mi bylo umožněno studovat dochované listy Šumavan, Klatovské listy, Mladé 

Klatovsko, Hlásí se Klatovy, Svobodné Pošumaví, Svobodný směr, Stráž českého západu 

i řadu okresních vesnických novin. V muzeu města Horažďovic mi laskavě zapůjčili listy 

Horažďovický obzor, Prácheň, Šumavský Hraničář, Hlasy Prácheňska a další a 

v městském muzeu v Sušici jsem dostala příležitost prostudovat Posla ze Sušice, 

Svatobora, Sušické listy, Zprávy národního výboru, Klostermanův kraj, Zprávy Sušicka a 

Sušické noviny. A v Nýrsku v muzeu Královského hvozdu na mne čekal satirický listu 

Kanon.  

Informace z regionálních listů jsem doplňovala údaji z místních kronik a také z 

poboček Státního oblastního archivu Plzeň v Klatovech a v Klášteře u Nepomuka, kde 

mi bylo laskavě umožněno čerpat informace o tiskárnách z nezpracovaných archivních 

fondů. 

 Doufala jsem, že se mi podaří stejně jako v mé předchozí práci z Prachaticka 

dohledat pamětníka, ale neměla jsem to štěstí. Několik místních, kteří se v mnou 

sledované době pohybovali v okruhu tiskáren či sledovaných listů ještě žije, bohužel 

však nikdo z nich nebyl schopen či ochoten o nich mluvit. Je však možné, že při 

důkladnějším pátrání by se podařilo někoho najít, tato oblast je tedy ještě otevřena 

dalšímu bádání. Na pamětníky jsem štěstí neměla, přesto jsem narazila na jednu 

zajímavou raritu. Jedná se o náhodný objev časové schránky v Horažďovicích 

s uloženými dobovými periodiky. Věnovala jsem jí část jedné kapitoly. 
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 V době, kdy jsem si vytyčila téma diplomové práce, jsem nevěděla, jaké 

materiály se mi podaří dohledat a kolik jich bude, proto jsem se spoléhala na poměrně 

široký okruh sekundární literatury. V průběhu práce na tématu jsem však zjistila, že 

regionálních periodik z dané oblasti je více než dost a místní archivy a muzea mají řadu 

dalších pro mou práci vhodných archivních fondů. Proto jsem zamýšlenou sekundární 

literaturu nakonec využívala jen okrajově a to především v úvodních částech celé práce 

a jednotlivých kapitol. Současně jsem se rozhodla zakončit bádání v době, kdy začaly 

vycházet okresní vesnické noviny a závodní časopisy, neboť materiálů bylo opravdu 

dost a další listy, které v zadaném území začaly koncem padesátých let vznikat, si 

zaslouží podrobnější studium. 

 Strukturu práce rozvrženou v tezích jsem dodržela, upravila jsem ji mírně jen 

v zájmu logického sledu a plynulosti textu. Zadání práce jsem se snažila dostát, 

navzdory vynaloženému úsilí jsem však u některých periodik nedokázala dohledat, kdy 

přesně a za jakých okolností zanikla, neboť se do současnosti nedochovala všechna 

jejich čísla a v literatuře jsem tyto údaje také nenašla. 

 V práci používám citace z dobového tisku a dobových zdrojů, které neodpovídají 

současným jazykovým normám, ale nechávám je beze změn, včetně hrubých 

pravopisných chyb, abych zachovala autentičnost textu.  
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1. Geografické vymezení Klatovska 

 

Okres Klatovy je v současnosti rozlohou největší v České republice.1 Spadá 

do Plzeňského kraje a sousedí s plzeňskými okresy Plzeň-jih a Domažlice, s 

jihočeskými Prachatice a Strakonice, a na jihu ho uzavírá hranice s Německem.  

Jeho povrch je velmi členitý, celou jihozápadní oblast omezenou hranicí 

s Německem tvoří pohoří Šumava, které směrem do vnitrozemí postupně ustupuje 

pahorkatině, ale vysloveně rovinatá území zde nenajdeme. Poloha Klatovska 

podmiňuje jeho hospodářský, etnický i politický vývoj a odráží se také v jeho historii. 

V době, jíž se týká tato práce, vytyčovaly klatovský okres jiné hranice, ale pro 

účely této práce jsem použila hranice současné. Do vymezeného území jsem tudíž 

zahrnula větší města Klatovska, tedy Klatovy, Sušici, Horažďovice a Nýrsko, protože zde 

se mi podařilo najít dochovaná periodika z poválečných let. Všechna tato čtyři města 

leží vzdálena jedno od druhého vzdušnou čarou kolem třiceti kilometrů, ale rozdíly 

mezi nimi jsou a v minulosti byly značné. S podobnou situací jsem se setkala již ve své 

bakalářské práci, kde jsem mapovala krajinu periodického tisku na Prachaticku. Tehdy 

jsem se soustředila na dvě města, Prachatice a Vimperk, jež byla od sebe vzdálena 27 

km, a přitom jako by existovala ve dvou různých světech. Tentokrát jsem na rozdíly 

narazila pochopitelně také, ale řevnivost, s níž jsem se setkala na Prachaticku, jsem zde 

v takové míře nezaznamenala. V některých ohledech, alespoň co se týkalo světa novin, 

jsem měla dokonce pocit, jakoby mezi těmito městy ani žádná vzdálenost nebyla. 

 

1.1 Územní správa Klatovska 

 

Zmínky o klatovském kraji se v některých pramenech dají najít už v době 

předhusitské, například v seznamu krajů z roku 14072, ale až do roku 1751 Klatovsko 

správně náleželo do plzeňského kraje. Samostatným se Klatovsko stalo 23. ledna 1751, 

                                                 
1
 Rozlohou zabírá 1 946 km² (ČSÚ. Malý lexikon obcí České republiky, 2015 [online]. Poslední 

aktualizace 3. 4. 2017. [cit. 15. 4 2016] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-

ceske-republiky-2015) 
2
 SÝKOROVÁ, Lenka: Klatovy. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Str. 254. ISBN 

978-80-7422-018-8 
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kdy byl kraj císařským reskriptem jmenován samostatným „Klatovským podílem 

Plzeňského kraje“ se sídlem krajského úřadu v Klatovech3. Tento kraj ve 

víceméně nezměněné podobě existoval až do roku 1849. Jeho území bylo stejně jako 

dnes vymezeno na jihozápadě hranicí s Bavorskem, na severu sousedilo s plzeňským a 

na východě s prácheňským krajem. Spadala do něj dvě královská města, Klatovy a 

Domažlice, dalších dvacet jedna menších měst a městeček a pět set osmdesát sedm 

vesnic. V roce 1786 měl kraj 122 804 obyvatel.4 

1.1.1 Klatovsko politickým okresem 

 

O výsadu krajského města Klatovy přišly po sto letech, 26. června 1849, 

císařským nařízením, jímž se základní územní jednotkou státní správy staly politické 

okresy. Město se stalo sídlem okresního hejtmanství, jež náleželo do plzeňského kraje s 

centrem v Plzni, a Klatovsko jedním ze sedmdesáti devíti politických správních okresů 

Čech.5 Patrimoniální správu nahradila správa státní rozdělující celou oblast Klatovska 

do okresů Klatovy, Prachatice, Sušice, Strakonice a Vimperk. Současně byl v Klatovech 

zřízen okresní soud a zrušen magistrát, který v roce 1850 nahradila městská 

samospráva tvořená purkmistrem a čtyřčlennou městskou radou.6 

1.1.2 Klatovská územní správa za první republiky 

 

Bez větších územních změn zůstal klatovský politický okres i po vzniku 

Československa. Byl předložen návrh na zavedení krajů, které by převzaly územní 

správu po politických okresech. 

12. srpna 1919 představil tehdejší ministr vnitra Antonín Švehla revidovaný návrh, v 

němž se tato navržená územní jednotka označovala jako župa. Župní zřízení mělo 

vytvořit jednotný celostátní systém.7 V navrženém zákonu o župách Klatovský politický 

okres spadal do Plzeňské župy. Župní zřízení ovšem čelilo od počátku silné kritice8 a 

                                                 
3
Krajský úřad dohlížel především na správné vybírání berní a s ním související katastrální záležitosti. 

(SÝKOROVÁ, str. 256.)  
4
 SÝKOROVÁ, str. 257. 

5
 SÝKOROVÁ, str. 308. 

6
 SÝKOROVÁ, str. 307. 

7
ČERNÁ, Vladimíra: Přijetí a realizace župního zákona z roku 1920 [online]. muni.cz [cit. 14. 3. 

2017]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/108740/pravf_b/Cerna_Vladimira_bakalarska_prace.txt   
8
 Pobouření týkající se územního členění žup se šířilo po celé zemi. Představitelé národní demokracie 

varovali před zřízením Karlovarské a Českolipské župy; tyto župy by měly německou většinu. S tím se 

národní demokraté jako velcí nacionalisté nechtěli smířit. Svoje odmítavé stanovisko k župnímu zřízení 
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kromě Slovenska nebylo uvedeno do praxe. 14. července 1920 byl přijat Zákon o 

organisaci politické správy9, kterým se župy zrušily, a byly zavedeny samosprávné 

země. Každá země měla zemské zastupitelstvo (ze dvou třetin volené obyvatelstvem a 

z jedné třetiny jmenované československou vládou), zemského 

prezidenta (jmenovaného československým prezidentem) a zemský úřad. Plzeňská 

župa se stala volebním krajem VIII. se sídlem v Plzni a Klatovsko její součástí bez dalších 

územních nebo správních změn.10 

1.1.3 Klatovská územní správa za druhé světové války 

 

16. března 1939 vydal říšský kancléř Adolf Hitler výnos o zřízení protektorátu 

Čechy a Morava. Teritorium Čech a Moravy bylo prohlášeno za součást Velkoněmecké 

říše, občané německé národnosti se stali občany Říše a čeští občané příslušníky 

Protektorátu. Na místa městských starostů byli jmenování němečtí komisaři a do čela 

místní správy zemští radové, kteří řídili 19 územních správních celků, tzv. oberlandrátů. 

V Klatovech vznikl oberlandrát Klattau, jeden z největších v Čechách, v jehož čele stanul 

dr. Handschuh.11 V polovině dubna 1940 bylo rozpuštěno klatovské zastupitelstvo. 

Nově byla jmenována správní komise, v jejímž čele stanul bývalý starosta Bicek. Do 

klatovského oberlandrátu patřilo kromě dosavadního území politického okresu Klatovy 

také území Sušicka, Nýrska a Plánicka. 

1.1.4 Poválečná Klatovská územní správa 

  

Po válce bylo území okresu Klatovy ponecháno v původní předválečné podobě. Až 

v roce 1960, kdy došlo v Československé socialistické republice k přijetí nové 

socialistické ústavy a v rámci obměněného územního uspořádání ke slučování okresů, 

byly do nového správního celku zařazeny také okresy Sušice, Horažďovice a částečně 

Přešticko, Domažlicko a Vimpersko. Klatovy se staly novým okresním městem. 12 

                                                                                                                                               
vyslovili národní demokraté jednoznačně 25. ledna 1920 v Národních listech: Jsme za zachování zemí. 

Nové kraje by nám zatížily rozpočet a neměli bychom pro ně úřednictvo. Vnutí-li nám župy, pak jsme pro 

ně jedině tehdy, nebude-li v Čechách ani jediného kraje čistě německého. (SCHELLE, Karel. Vývoj 

správy v předválečném Československu I. část (1918-1927). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1991, s. 

168. ISBN:80-210-0314-6) 
9
 Zákon č. 126/1920 Sb. „o organisaci politické správy“[online]© EPRAVO.CZ, a.s. 1999-2017, ISSN 

1213-189X. [cit. 10. 4. 2017] Dostupné z: https://www.epravo.cz/  
10

 ČERNÁ, str. 32. 
11

 SÝKOROVÁ, str. 425. 
12

 SÝKOROVÁ, str. 456. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_organizaci_politick%C3%A9_spr%C3%A1vy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_organizaci_politick%C3%A9_spr%C3%A1vy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zemsk%C3%A9_zastupitelstvo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_prezident
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_prezident
https://cs.wikisource.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_organisaci_politick%C3%A9_spr%C3%A1vy
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2. Demografie Klatovska 

 

Soupisy obyvatelstva se na území našeho státu začaly provádět už od sedmnáctého 

století. Po skončení třicetileté války se provedlo sčítání obyvatel podle náboženství se 

záměrem zjistit, kolik nekatolíků na území Čech a Moravy žije. Sčítání prováděla 

jednotlivá hejtmanství a soupis u každé osoby zdržující se v daném místě uváděl věk, 

povolání, rodinný stav, sociální postavení a víru. (U nekatolíků také naději na jejich 

obrácení.)13 Za první úřední sčítání lidu je pokládán tzv. soupis konzumentů soli 

provedený v Čechách roku 170214 a v následujících téměř dvou stech letech se s různou 

pravidelností prováděla sčítání celostátní nebo jen částečná územní. 

 

 

2.1 Sčítání lidu a domů na Klatovsku 

 

Roku 1770 bylo rozhodnuto, že budou očíslovány všechny domy či usedlosti 

v celém království a současně budou provedena sčítání lidu (mužů) pro účely 

konskripce.15 Na základě tohoto sčítání bylo zjištěno, že v klatovském kraji jsou dvě 

královská města, 21 měst a městeček, 587 vesnic, 16 403 domů a necelých 60 000 

mužů. Celkem bylo v kraji napočteno 122 804 obyvatel.16 

Roku 1869 bylo při prvním sčítání lidu prováděném za použití statistické 

metodiky zjištěno, že Klatovy mají 7 935 obyvatel. Další sčítání roku 1910 uvádí, že 

Klatovy měly 14 387 obyvatel, 812 domů a 3 097 bytových jednotek. O deset let 

později (1921) to bylo 13 842 obyvatel, 916 domů a 3 170 bytových jednotek.17 Úbytek 

obyvatel, navzdory většímu počtu domů a bytů, pochopitelně způsobila první světová 

válka a následné epidemie (například španělské chřipky).  

                                                 
13

 BERROVÁ, Petra: Celozemské soupisy a sčítání lidu do roku 1950 v kontextu zjišťování národnosti 

obyvatelstva. Praha, 2007. Str. 42. Rigorózní práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Katedra 

právních dějin. 
14

 PEKAŘ, Josef: Prvé sčítání obyvatelstva v Čechách. Český časopis historický.  Praha: Historický klub, 

1914, č. 3. Str. 330-334. 
15

 SÝKOROVÁ, str. 255. 
16

 SÝKOROVÁ, str. 256. 
17

 Kronika města Klatovy 1905-1956, str. 84. 
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Zajímavý je údaj o počtu německých obyvatel, žijících ve městě. Navzdory tomu, 

že Klatovsko sousedí s Bavorskem a v sousedních okresech a krajích žilo vždy hodně 

Němců, se v tomto městě hlásilo roku 1921 k německé národnosti pouze 180 

obyvatel.18 Odráželo se to mimo jiné také ve výsledcích voleb, německé strany zde 

opakovaně dostávaly velmi nízký počet hlasů. K židovské národnosti se zde roku 1921 

hlásilo 51 obyvatel a 95 lidí mělo jinou státní příslušnost než československou.19  

Další sčítání proběhlo v lednu 1931. Ve městě přibylo 249 obyvatel, celkem zde 

tedy žilo 14 091 lidí, v 1 106 domech a 3 632 bytových jednotkách. V celém politickém 

okrese však obyvatel postupně spíš ubývalo, a to především v Nýrsku a na Plánicku.20 

Celkem žilo v roce 1931 v politickém okrese Klatovy 75 847 obyvatel.21  

V roce 1945 proběhlo sčítání obyvatel mimo jiné se záměrem zjistit, kdo bude 

odsunut do Německa a kdo z obyvatel zůstane v Čechách. Ve městě Klatovy se odsun 

týkal jen několika desítek lidí. V celém okrese Klatovy pak bylo nahlášeno Oblastní 

osídlovací úřadovně v Plzni k odsunu 9 582 lidí.22 Po prozkoumání žádostí o udělení 

výjimky23 bylo nakonec odsunuto z okresu Klatovy 9 250 obyvatel. 

Na konci ledna provedl místní národní výbor sčítání obyvatel města Klatovy. 

Podle výsledků publikovaných ve Svobodném slově 7. února 1946 žilo v Klatovech 1. 

ledna 1945 13 820 obyvatel, v dubnu 1945 16 000 obyvatel, 15. května 1945 14 170 

obyvatel a 1. února 1946 13 000 občanů české a 192 německé národnosti.24 

 

2.2 Národnostní složení na Klatovsku  

 

Sčítání lidu a domů prováděná na území Čech a Moravy od devatenáctého století 

s různou pravidelností postupně přidávala do metodiky nové statistické ukazatele. 

                                                 
18

 Zda z těchto 180 Němců byl někdo židovského původu, se mi nepodařilo zjistit. (Poznámka autorky.) 
19

 SÝKOROVÁ, str. 390. 
20

 Lidé ze Šumavy a šumavského podhůří se stěhovali za lepšími životními podmínkami, což se po 

hospodářské krizi ještě zvýraznilo. (Poznámka autorky.) 
21

 SÝKOROVÁ, str. 404. 
22

 SÝKOROVÁ, str. 440. 
23

 Výjimky u odsunu se udělovaly občanům německé národnosti, pokud prokázali aktivní účast na 

protifašistickém odboji, byli ze smíšených manželství, nebo šlo o tzv. specialisty, tedy odborníky 

z různých výrobních oblastí. (ARBURG, Adrian Von, STANĚK, Tomáš: Vysídlení Němců a proměny 

českého pohraničí 1945 – 1951. Dokumenty z českých archivů. Díl II. Svazek 1. Duben-srpen/září 1945: 

„Divoký odsun“ a počátky osídlování. První vydání. Středokluky: Zdeněk Susa, 2011. ISBN 978-80-

86057-71-2) 
24

 Kronika města Klatovy, 1905-1956, str. 357. 
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Nařízením ministerstva vnitra z 6. srpna 1880 se do celostátního sčítání obyvatel 

zařadila kolonka zjištující obcovací řeč (Umgangssprache)25 a od té doby byla 

národnost součástí všech sčítání. Národnostní složení v klatovském okrese se značně 

lišilo podle území. V klatovském a plánickém byla převaha českého obyvatelstva, 

procentuálně to bylo 75 % Čechů ku 24 % Němců, naopak v sousedním okrese Nýrsko 

byla situace obrácená, zde žilo 16 967 Němců a jen 1 296 Čechů, tedy 7 % ku 93 %.26 

V sušické oblasti žily vedle sebe oba národy, Češi však jednoznačně převažovali. 

 

 

 

 

3. Historie Klatovska 
 

 

 

3.1 Revoluční obrození v Evropě a jeho dozvuky v Klatovech 

 

Rokem 1848 v Evropě vyvrcholil postupně sílící neklid a nespokojenost obyvatel 

revolucemi a bouřlivým voláním po občanských svobodách. Liberálové si vynutili řadu 

právních a správních ústupků, mezi nejdůležitější patřilo zrušení roboty, zrušení 

cenzury, kabinetní list27 nebo Stadionovo obecní zřízení28. Po těchto ústupcích sice 

následovalo deset let neoabsolutismu, nicméně obrození v českých zemích bylo 

v plném proudu.  

                                                 
25

 Na Mezinárodním statistickém kongresu konaném roku 1872v Petrohradu byl přijat program pro 

sjednocení termínů a metodiky pro sčítání obyvatelstva celé Evropy. Za objektivní znak zjišťování 

národnosti se stanovila obcovací řeč. (BERROVÁ, str. 20.) 
26

 Tyto údaje publikoval 5. října 1938 klatovský týdeník Šumavan. Pocházely ze sčítání roku 1930 a podle 

redakce v době otištění neodpovídaly aktuálnímu stavu. 
27

 Kabinetní list Ferdinanda I. zrovnoprávňuje češtinu s němčinou, a to především ve státní správě, 

svolání reformovaného českého zemského sněmu a zřízení nejvyšších úřadů pro České království. 

(ŠTAIF, Jiří: Revoluční léta 1848–1849 a české země. První vydání. Praha: Historický ústav ČSAV, 

1990. Str. 154-169. ISBN 80-85268-01-9) 
28

 Císařský patent č. 170/1849 z března 1849. Jedná se o první právní vymezení samosprávy území 

Rakouského císařství. Obce a města jím dostaly možnost správy svých vlastních věcí, která měla být 

uskutečňována skrze zastupitelstvo (obecní výbor) a radu (představenstvo). Obecní výbor volený všemi 

občany pak ze svého středu volil představenstvo obce v čele s obecním představeným – starostou, jenž 

měl po boku radní. (BRATTEROVÁ, Zuzana: Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 

19.století. Brno, 2008. Str. 30. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Katedra dějin 

státu a práva. Vedoucí práce: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.) 

https://leporelo.info/snem-zemsky-cesky
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%99%C3%AD_%C5%A0taif&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/80-85268-01-9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitelstvo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
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Typickým projevem nového smýšlení občanů bylo zakládání nejrůznějších spolků 

kulturního nebo sportovního zaměření. Většina těchto spolků měla kromě základního 

určení také další cíl a tím byla postupná emancipace české společnosti. V Klatovech 

v dekádě neobsolutismu spolkový život načas ustal, ale v roce 1859 se i zde vynořil 

kruh vlastenců. Jejich společnost se scházela v hostinci Josefa Božetěcha nebo ve 

vinárně jeho švagra Antonína Prištinga.29 Zpočátku měli v úmyslu založit pouze 

čtenářský spolek a zdokonalovat se jeho prostřednictvím v českém jazyce, ale časem 

dospěli k úvahám o vydávání česky psaného periodika (viz kapitola 4.1.2). 

V prosinci roku 1862 založili Měšťanskou besedu. Její stanovy byly potvrzeny pražským 

místodržitelstvím 15. prosince 1862. Beseda se tak mohla začít věnovat svému úkolu, 

což byl především odběr česky psaných tiskovin a jejich četba, pořádání přednášek, 

hudebních produkcí, tanečních zábav, nebo výletů do přírody. Odběr českých tiskovin 

byl jedním z nejdůležitějších úkolů, neboť čeština byla tehdy vpravdě popelkou, 

některým členům spolku činila až takové problémy, že pro ně bylo nutné organizovat 

předčítání.30 

 

 

3.2 Rozvoj komunikací v Klatovech 
 

V devatenáctém století byly do Klatov vybudovány nové komunikace. 

Nejdůležitější silnice zvaná „Rybářská“ spojovala České Budějovice se Strakonicemi, 

Klatovy, Horšovským Týnem a dále vedla do Řezna a Frankfurtu a na druhou stranu do 

Pasova. Vystavěna byla již v osmnáctém století, ale v devatenáctém k ní přibyly další, 

většinou přebudované z původních nevyhovujících obchodních cest. Státní silnice 

z Klatov do Železné Rudy a dále do Bavorska (dokončena byla v padesátých letech 19. 

století.), také silnice vedoucí do Plzně, tzv. klatovská, nebo silnice směřující do 

Domažlic. 

 

Největší význam pochopitelně měla výstavba železnice. První jednání o ní 

proběhla v roce 1865, Klatovští usilovali o to, aby přes jejich město vedla hlavní trať 

                                                 
29

 SÝKOROVÁ, str. 341. 
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Plzeň – České Budějovice. Bohužel to nebylo technicky možné, ale Klatovanům byla 

přislíbena alespoň vedlejší trať, která se na hlavní měla napojit. Roku 1876 byla 

otevřena železniční trať z Plzně do Nýrska se zastávkou v Klatovech. Spojovací silnice 

z města k železniční zastávce byla přivedena roku 1878. 31  

 

 

 

3.3 Rozvoj průmyslu v Klatovech 
 

Geografická poloha území naznačuje, že Klatovy byly odjakživa především 

zemědělské, zdrojem městských příjmů byl pronájem obecního hospodářství. 

S rozvojem komunikací ale došlo v Klatovech také k většímu rozmachu průmyslové 

výroby. Klatovy sice nadále zůstaly především zemědělskou oblastí, ale i zde postupně 

vznikly továrny na prádlo 32, textilní dílny, kožedělný průmysl. Méně úspěšní byli 

zakladatelé technických a mechanických dílen, ty měly vždy jen krátkou dobu trvání. 

Vznikla zde také továrna na výrobu staniolových zátek, parní truhlářství, nebo pila, vše 

to byly ale jen okrajové záležitosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
30

 SÝKOROVÁ, str. 342. 
31

 SÝKOROVÁ, str. 319. 
32

 Zakladatel klatovského průmyslu a majitel továrny na výrobu dámského a pánského prádla František 

Dattelzweig (Dattelzweig & Auspitzer) byl dokonce natolik úspěšným kapitalistou, že se stal předlohou 

pro nejzápornější postavu dělnického románu Antonína Zápotockého Rozbřesk. (Poznámka autorky) 
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4. Předválečné Klatovy 
 

Narůstající sebevědomí Klatovských, rozvoj průmyslu a komunikací, zlepšování 

sociálních a ekonomických podmínek, to vše bylo podmínkou vzniku nových listů, které 

se v Klatovech koncem devatenáctého století objevily.  

 

4.1 Historie klatovských periodik 

4.1.1 Der Bote aus dem Böhmerwalde /Posel ze Šumavy 

 

První listem klatovských vlastenců byl německy psaný týdeník, který vycházel 

v letech 1863 až 1867. Tiskl ho Josef Michael Schmid, místní tiskař a majitel obchodu 

s galanterním zbožím, hračkami a parfumerií. Vycházela v něm řada článků, které se 

věnovaly činnosti zdejších vlastenců a vlasteneckých spolků, ale vydavatel zvolil 

němčinu z obavy, že by česky psaný list v Klatovech nikdo nečetl.33
 V posledním ročníku 

obdržel týdeník ještě podtitul Wochenblatt für Unterhaltung, Belehrung und 

gemeinnützige Interessen (Týdeník pro zábavu, poučení a obecně prospěšné zájmy).34 

Obsahově byl týdeník z poloviny věnován zpravodajství informujícímu o dění ve 

světě, v říši i v nejbližším okolí, a to jak politickém, tak hospodářském i obecně 

občanském, a z druhé poloviny literárním příspěvkům.35 

4.1.2 Šumavan 

 

Z listu místního pátera Václava Čeňka Bendla (prvního českého překladatele A. 

S. Puškina) adresovaného jeho přítelkyni Boženě Němcové je patrné, že Šumavan měl 

vycházet již od roku 1861: „Od prvního října budeme v Klatovech vydávati časopis 

Šumavan; pevně doufám, že mi z přátelství dáte povídku, ač já nominálním redaktorem 

                                                 
33

 SÝKOROVÁ, str. 267. 
34

 MAIDL, Václav: Povídky v německy psaných časopisech z oblasti Šumavy.  In: Sborník příspěvků ze 

sympozia pořádaného oddělením pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR v Praze 13.–14. října 2004. 

 Str. 116.ÚČL AV ČR, Praha 2005. ISBN 80-85778-47-5 
35

 MAIDL, str. 117. 
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nebudu, neboť jméno povede knihkupec.“36 První číslo časopisu ale vyšlo až roku 1868 

jako list klatovské Měšťanské besedy.  

Vydavatelem listu se stal Maxmilián Čermák, syn hospodského ze Štěpánovic. Vyučil se 

v tiskárně u Mikuláše Knapa v Praze a roku 1867 zažádal v Klatovech o tiskařskou 

koncesi, kterou po intervencích poslanců Františka Palackého, F. L. Riegera a architekta 

Hlávky dostal.37 

Časopis vycházel v týdenním intervalu a jeho redaktorem byl Josef Václav Žák. 

4.1.3 Klatovské listy 

 

Koncem sedmdesátých let se v Klatovech začaly rozmáhat rozpory mezi 

staročechy a mladočechy. Příznivci mladočechů vystoupili z Měšťanské besedy, založili 

si vlastní Literární jednotu, a protože časopis Šumavan byl propojen s Besedou, ustavili 

i nové periodikum Klatovské listy. Majitel listu Adolf Pechman38 je začal vydávat 7. 

ledna 1882 a tiskla je tiskárna J. M. Schmieda, vydavatele listu Bote aus der 

Böhmerwald.39 Oba listy vyjadřovaly názory členů svých mateřských spolků a bylo 

zjevné, že vztahy mezi nimi jsou velmi napjaté.40  

Prvním odpovědným redaktorem Listů byl Jan Šebek. Roku 1883 po Šebkově smrti 

nastoupil na jeho místo Ludvík Maxmilián Janský, jenž převzal také knihtiskárnu v 

Krameriově ulici. V roce 1882 totiž vznikla v Klatovech druhá knihtiskárna, která byla 

založena sušickým tiskařem Alešem Janským (viz kapitola 7.1). Od roku 1890 vycházely 

Klatovské listy střídavě ob týden s Pošumavskými listy jako čtrnáctideník, aby se mohly 

věnovat politickému dění41. Po dvou letech byly 15. října 1892 oba listy zastaveny na 

                                                 
36

 SÝKOROVÁ, str. 341. 
37

 SÝKOROVÁ, str. 344. 
38

 Adolf Pechman byl obchodník ale také autor, člen spolku Dnešní dílo, jenž sdružoval místní 

spisovatele. Napsal knihy „Hnedle jako v Káni Galilejské“ a „Talijánská ouvertura“. Dílka to byla 

poněkud nenáročná a druhdy i vulgární. (BURIÁNEK, František: Literární Klatovy. Plzeň: Krajské 

nakladatelství v Plzni, 1962. Str. 39.) 
39

 Schmied kromě této české tiskárny vlastnil ještě německou tiskárnu papírenského závodu. 

(WEINMANN, Jiří. Zajímavosti z historie Klatov od založení města až do konce roku 1939. Klatovy: 

Typos, 1997. Str. 118.) 
40

 SÝKOROVÁ, str. 344. 
41

 Obdobně se střídal ve čtrnáctidenních intervalech Šumavan s Úhlavanem, jinak by se listy nemohly 

vyjadřovat k politickému dění. (HAMHALTEROVÁ, Dana: Týdeník Šumavan v letech 1918 – 1941 na 

Klatovsku a osobnost Maxmiliána a Otakara Čermáka. Praha, 2012. Univerzita Karlova. Fakulta 

sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce: Doc. PhDr. Barbara 

Kӧpplová, CSc. Str. 54) 
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dobu pěti let. Klatovské listy opět začaly vycházet 20. listopadu 1897. S konečnou 

platností pak byly Klatovské listy zastaveny až začátkem září 1942 (viz kapitola 4.1.6). 

4.1.4 Český hasič 

 

Odborné periodikum s celostátní působností vydával klatovský tiskař a 

nakladatel Maxmilián Čermák v letech 1878 až 1904. Bylo to vůbec první odborné 

periodikum vydávané v Čechách. Vydavatel byl současně aktivním členem hasičského 

sboru a kritikem neutěšených poměrů v místním hasičském sboru a z iniciativy jeho a 

Václava Kohla vznikl v Klatovech roku 1874 sbor dobrovolných hasičů.42 List po smrti 

otce vydával jeho syn Otakar Čermák, ale pro malý počet odběratelů ho musel roku 

1906 zastavit. 

4.1.5 Vojenské listy 

 

Jejich zakladatelem byl poručík Petr Blažek, který sloužil v Klatovech u 36. 

praporu zemské obrany. Vydávání a redakce Vojenských listů, prvního vojenského 

odborného periodika na území Čech, se ujal také Maxmilián Čermák.  První číslo vyšlo 

23. února 1883 a poslední v Klatovech 17. května 1884. Poté vydávání listu pokračovalo 

v Kolíně.43  

4.1.6 Šumavan a Klatovské listy za války 

 

 

 Řízení tisku měli okupanti v protektorátu zcela ve své režii. Od dubna 1939 řídila 

tiskové záležitosti na území protektorátu skupina Tisk, jejímž vedením byl pověřen 

Wolfgang Wolfram von Wolmar. Von Wolmar zavedl pravidelné schůzky se 

šéfredaktory hlavních listů, kde jim byly tlumočeny pokyny pro usměrňování 

linie obsahu tisku. K provádění cenzury bylo určeno Ústředí tiskové dozorčí služby, 

                                                 
42

 POUZA, Ludvík: Hasičstvu zdar, požáru zmar! Klatovský deník. [online] © VLTAVA LABE MEDIA 

a.s., 2005 - 2017 [cit. 18. 4. 2017]. Dostupné z: http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/hasicstvu-zdar-

pozaru-zmar-20120307.html 
43

 JARUŠEK, Josef: Klatovy a okolí. Praha: Národohospodářská propagace Československa, 1936. Str. 

71. 

http://www.vlmedia.cz/
http://www.vlmedia.cz/
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které dávalo pokyny jednotlivým cenzorům. Ti pracovali buď přímo v redakcích, nebo 

v případě regionálních listů na nejbližším státním zastupitelství.44 

A na státním zastupitelství v Klatovech se cenzoři zjevně činili. Šumavan 

vycházel krátce i v době protektorátu, ale se stále většími obtížemi. Redaktoři se snažili 

přinášet zpravodajství nepokřivené a občas povzbudili hrdost obyvatel připomínkou 

české historie. Poslední pověstnou kapkou, kterou pohár přetekl, byl článek z dubna 

1941, kdy v Šumavanu otiskli zmínku o československé legii ve Francii. Následoval 

zásah cenzury a 14. května 1941 vyšlo poslední číslo Šumavanu.45 

S Klatovskými listy to bylo jinak. Tou dobou je řídil Jaroslav Laš, syn majitele 

tiskárny, který byl otevřený obdivovatel nacismu a dával to ve svých článcích najevo. 

Psal protižidovské statě, podporoval klatovské členy Vlajky a nebyl na tu práci v Listech 

sám. Poněkud smutný příspěvek Adolfa Smoláka vyšel v Klatovských listech 3. ledna 

1942. Klatovským listům bylo právě 60 let, Smolák tedy sepsal oslavný článek, ale 

takovou oslavu by si jejich duchovní otcové Justin Prášek a Josef Reinsberg nepřáli. 

Oslavný článek vyšel na první straně a věnoval se minulosti Klatovských listů, 

okolnostem jejich vzniku a hlásil se k pokrokovým, dynamickým myšlenkám svých 

zakladatelů. Na další straně, kde článek pokračoval, se ale překvapený čtenář dočetl: 

„Jak řekl dr. Emil Hácha, v zájmu českého národa je, aby jeho názor na daný stav věci 

byl reálný a jednoznačný. Proto Klatovské listy našly své místo a kladný postoj k velkým 

dějinným událostem. Je to právě ona dynamičnost Klatovských listů, která agresivněji 

chce dostat českého člověka do postoje, který by mu přinesl co nejvíce důvěry Říše…“46 

V podobném duchu se nesl také článek Válka propagand z 13. září podepsaný 

šifrou –v.  

„Zbraň Dr. Goebbelse se osvědčila nejen ve vnitřním boji NSDAP v Říši, ale osvědčuje se 

dnes také na poli mezinárodním. Vodítkem německé propagandy je pravda, vodítkem 

jejích odpůrců je lež. Proto mohl správně konstatovat říšský ministr Dr. Goebbels, že se 

anglickou propagandou mohou nechat ovlivnit jenom polovzdělanci!“47 Ale ať se 

                                                 
44

 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara: Dějiny českých médií. První vydání. Praha: 

Grada, 2011. Str. 197. ISBN 978-80-247-3028-8 
45

 HAMHALTEROVÁ, str. 129. 
46

 Klatovské listy, 3. 1. 1942, str. 1, 2. 
47

 Klatovské listy, 13. 9. 1942, str. 7. 
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přičinliví redaktoři Klatovských listů snažili, jak chtěli, toto 37. číslo z roku 1942 bylo 

poslední, které cenzura povolila vytisknout. I tento list byl zastaven. 

4.2 Osvobození Klatov 

 

5. května volal pražský rozhlas o pomoc. Pro Klatovské podobně jako pro 

obyvatele celého Protektorátu to byl pokyn k povstání.  V časných odpoledních 

hodinách přijelo do Klatov před hotel Bílá růže auto s československou státní vlajkou. 

Jednalo se o zástupce revolučního národního výboru vyslané z Plzně, aby vyjednávali 

s Američany. Ti však ještě v Klatovech nebyli, a tak auto pokračovalo dál na Luby. Lidé 

ale považovali ozbrojené muže za partyzány a rozhodli se vyrazit s nimi do boje proti 

okupantům. Následkem této akce bylo pět zastřených lidí přímo v ulicích a šestý člověk 

zemřel na následky poranění v nemocnici.48 Američané přijeli do Klatov s bílou vlajkou 

až v pozdním odpoledni a vyjednali kapitulaci. První americké tanky vjely do Klatov 5. 

května po dvacáté první hodině.49 

 

4.3 Poválečný periodický tisk v Klatovech 
 

Válka skončila, dostavila se euforie a nikdo netušil, jak složitá budoucnost 

Československou republiku čeká. Lidé měli chuť napravovat škody, pustit se do práce, 

začít znovu. A také znovu vydávat regionální listy, které by jim přinášely tolik potřebné 

informace. Základním rysem fungování médií po válce ale bylo směřování k poměrně 

vysoké míře kontroly a ke koncepčnímu řízení tisku a restrukturalizaci periodického 

tisku.50 5. dubna 1945 schválila vláda Košický vládní program, jehož součástí byla 

dohoda vládnoucích stran, že nezávislý tisk nebude po válce povolen. Koncepce 

organizace českého tisku vycházela z pojetí, že tisk slouží zájmům lidu, národa a státu. 

Nově bylo ustaveno ministerstvo informací, které na tisk dohlíželo. Jeho vedením byl 

pověřen Václav Kopecký, spoluautor kulturně politické části Košického vládního 

programu. Důležitým nástrojem regulace tisku se stalo přidělování papíru.51 

A dalším bylo získání dohledu nad tiskárnami. 

                                                 
48

 JIRÁK, Jan. Osvobození Klatovska. 1945 – 1995. Klatovy: Okresní muzeum, 1995. Str. 16. 
49

 JIRÁK, str. 17. 
50

 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, str. 226. 
51

 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, str. 229. 
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5. Tiskárny na Klatovsku 

 

Pro regionální tisk v devatenáctém a první polovině dvacátého století bylo velmi 

důležité, zda v daném místě existovaly tiskárny, které by jej mohly tisknout. Tam, kde 

nebyly, objevoval se místní tisk později nebo nevycházel vůbec. To se na Klatovsku 

potvrdilo jak při vzniku prvních českých listů v devatenáctém století, tak těsně po válce 

s příchodem poválečných letáků a novin. 

S výjimkou Horažďovic ve všech městech, ve kterých jsem sledovala poválečný 

periodický tisk, tiskárny byly. V Klatovech tiskárny Maxmiliána Čermáka a Rauscher a 

Laš.52  V Sušici tiskárny Josefa Procházky a Bohumila Pazourka, v Nýrsku tiskárna Karla 

Jackla. V kapitolách věnovaných jednotlivým sledovaným městům se jim věnuji 

podrobněji, v této kapitole se zmíním pouze o jejich poválečných osudech.  

5.1 Řízení tiskáren 

 

V říjnu 1945 vydal ministr informací a osvěty Václav Kopecký vyhlášku o 

přechodném omezení vydávání tiskovin z důvodu nedostatku papíru. Velké množství 

papíru si totiž vyžádala měnová reforma, která následovala v listopadu 1945, a stát měl 

v poválečných měsících problémy s jeho výrobou. Hlavní důvod vydání této sice 

vyhlášky brzy pominul, ale zůstala v platnosti, což předznamenalo nový kurz vývoje 

centralizace a regulace médií.53 S řízením a centralizací médií úzce souvisel také dohled 

nad tiskárnami.  

Kontrolu nad tiskárnami stát začal získávat ihned v prvních poválečných 

měsících, protože řada tiskárenských podniků sídlila v pohraničí obývaném německým 

obyvatelstvem a buď patřila Němcům, nebo se v průběhu války podílela na činnosti, jež 

se dala klasifikovat jako kolaborace. Tyto tiskárny byly ihned po válce zkonfiskovány a 

převzaty do národní správy. Další vlna zabírání tiskáren pak následovala v roce 1948 

                                                 
52

 První klatovská tiskárna byla založena již roku 1790 Josefem Janem Morgensäulerem, který se učil 

řemeslu u známého pražského knihtiskaře Jana Ferdinanda Schönfelda. Později mu s prací v tiskárně 

pomáhal Jan Nepomuk Komárek (Morgensäuler tiskl tou dobou především v Plzni), a po Komárkově 

smrti tiskárnu několik let vedla Komárkova manželka. (SÝKOROVÁ, str. 271.) 
53

 BLODIGOVÁ, Alexandra, KÖPPLOVÁ, Barbara, SEKERA, Martin: Dějiny českého novinářství a 

českých novinářských spolků. Katalog výstavy k dějinám českého tisku na území České republiky. Praha: 

Státní ústřední archiv, 2002. 99 str. Str. 16. 
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v procesu znárodňování. 8. března 1950 vydalo ministerstvo informací a osvěty 

vyhlášku o zřízení 21 národních polygrafických podniků v Československu. Větší 

tiskárny v klatovském okrese tak skončily jako součást seskupení tiskáren národního 

podniku Západočeské tiskárny v Plzni tvořeném 24 tiskárnami. Seznam těchto 24 

tiskáren vlastnoručně podepsaný ministrem Kopeckým uvádím v příloze 1. Ostatní 

tiskárny, které byly malé, měly zastaralé vybavení, nebo se nehodily do koncepce 

nového mamutího národního podniku, byly zrušené. 

5.2 Znárodňování tiskáren na Klatovsku 
 

Z klatovského okresu byly do národního podniku Západočeské tiskárny Plzeň 

začleněny tiskárny Jackl z Nýrska a Rauscher a Laš  z Klatov (viz příloha 2). Obě tyto 

tiskárny byly převzaty do národní správy ihned po skončení války. Karel Jackl byl 

německé národnosti a po skončení války byl odsunut a Jaroslav Laš byl aktivistický 

redaktor Klatovských listů, jemuž tiskárna byla zabavena jako kolaborantovi. 

Procházkova a Pazourkova tiskárna v Sušici stejně jako Čermákova v Klatovech zůstaly 

po válce v rukou svých majitelů a do Západočeských tiskáren nakonec začleněny 

nebyly. Vzhledem k tomu, že jsem nenašla žádné doklady, které by toto rozhodnutí 

zdůvodnily, mohu se pouze domnívat, že důvodem byl buď fakt, že byly malé a měly 

zastaralé zařízení (Pazourkova), nebo měl režim námitky proti majiteli a jeho činnosti 

(Procházka). Čermákovu tiskárnu řídila po jeho smrti manželka54, a když zemřela, 

tiskárna zanikla, neboť za jejího života nikdo z rodiny nepožádal o přenesení koncese. 

Domnívám se však, že i kdyby se tak stalo, Čermákova tiskárna by stejně nebyla 

začleněna do Západočeských tiskáren, neboť její zařízení bylo zastaralé a 

nevyhovující.55 

Tiskárna Jackl nicméně nakonec součástí Západočeských tiskáren také nebyla, jak 

vyplývá z korespondence, která proběhla mezi tiskárnami Jackl, Rauscher a Laš a 

Západočeskými tiskárnami Plzeň. (Je uložena v nezpracovaném archivním fondu Stráž, 

tiskařské závody, n. p., a s. p., Plzeň, (1901) 1950-1989 v SOA v Klášteře.)56 Tiskárna 

                                                 
54

 Otakar Čermák zemřel 5. 1. 1939, v Šumavanu bylo této truchlivé události věnováno několik stran. 

(Šumavan, 14. 1. 1939, str. 1,2) 
55

 ČERMÁK, Vratislav: Dějiny první české tiskárny v Klatovech. Kolín, 1950 – 1960. Str. 98. Archiv 

Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, fond osobní archiv, složka Čermák. 
56

 Dostupné v archivu autorky. 
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Jackl do roku 1950 sloužila především potřebám národního podniku Okula v Nýrsku. 

Byla v národní správě a měla jediného zaměstnance Františka Dandu, který však ze 

zdravotních důvodů musel z tiskárny odejít. Klatovská tiskárna Rauscher a Laš navrhla, 

že je to vhodná příležitost provozovnu, jež je malá a nevyhovující, uzavřít. Západočeské 

tiskárny jejich návrhu vyhověly s tím, že jiného odborníka do Nýrska stejně poslat 

nemohou a že zakázky nýrské tiskárny musí pokrýt závod v Klatovech.57 Z klatovských 

tiskáren zůstala tedy v padesátých letech v provozu jediná a to bývalá tiskárna 

Rauscher a Laš. V roce 1958 byla tato tiskárna jako součást Západočeských tiskáren 

začleněna do podniku Stráž, tiskařské závody, n. p., se sídlem v Plzni, který vznikl 

sloučením části národního podniku Západočeské tiskárny a několika jihočeských 

tiskáren a takto sloučený podnik již vydržel v nezměněné podobě až do roku 1989.58 

 

 

 

 

 

 

6. Klatovy po válce 
 

Klatovy nebyly válkou poničené tak, jako mnohá jiná města. Obě místní tiskárny 

válku přestály, jedna skončila jako konfiskát z důvodu kolaborace jejích majitelů, druhá 

zůstala v rukou rodiny Čermákových, ale obě byly provozuschopné. Podmínky pro tisk 

nových periodik tedy byly splněny, a očividně nechybělo ani nadšení místního 

obyvatelstva. První list vyšel záhy po skončení války. 

 

6.1 Poválečná periodika v Klatovech 

6.1.1 Šumavan naposledy 

 

V sobotu 19. května 1945 vyšlo první poválečné číslo Šumavanu. Mělo podtitul 

Pokrokový demokratický list pro zájmy Pošumaví. Odpovědným redaktorem byl 

                                                 
57

 Dostupné v archivu autorky. 
58

 HUSOVÁ, Kateřina: Plzeňské tiskárny v moderních dějinách. Plzeň, 2014. Diplomová práce (Mgr.). 

Str. 50. Západočeská univerzita. Filozofická fakulta. 
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Ladislav Čermák a list vytiskla tiskárna Čermákových. V záhlaví bylo uvedeno, že se 

jedná o první číslo ročníku 74 (od založení 77). List měl dvě nečíslované strany a stál 

osmdesát haléřů.  

Na titulní straně se objevil článek a báseň oslavující konec války a uvítací 

zdravice „Presidente republiky, buď nám vítán.“ Na druhé straně redakce otiskla různé 

informace a zprávy a kromě jiného zde oznamovala čtenářům, že se omlouvá, že 

nerozeslala noviny svým předplatitelům a list je tedy možné zakoupit jen v drobném 

prodeji. Současně otiskla adresu administrace listu, na kterou bylo možné žádost o 

předplatné zaslat. Z této zprávy je zjevné, že ve vydávání listu hodlala redakce 

pokračovat, ale neuspěla. Další číslo klatovského Šumavanu už nikdy nevyšlo. 

 

 

6.1.2 Mladé Klatovsko 
 

První číslo vyšlo 4. srpna 1945. Neslo podtitul Týdenník „Mladé tvorby“ 

SČM.59Vydával ho Svaz české mládeže a vycházel každou sobotu. Od sedmého čísla 

z 15. září 1945 se podtitul změnil na Týdeník pošumavské mládeže. Vedoucím 

redaktorem listu byl Rudolf Nový. Vycházelo do 1. prosince 1945. 

6.1.2.1 Tisk a grafická podoba Mladého Klatovska 

 

Týdeník tiskl závod tiskařský a nakladatelský v Klatovech. (Ve skutečnosti se 

jednalo o přejmenovanou tiskárnu Rauscher a Laš, která byla zabavena jako konfiskát 

ihned po skončení války a řízena národní správou Františka Lodmana, viz kapitola 5.2.)  

List měl velikost 297 x 420 mm, tedy klasický novinový formát A3. Text na 

čtyřech nečíslovaných stranách byl vysázen do čtyř sloupců, vždy pouze v černé barvě, 

jen v čísle 4 z 25. srpna 1945 byl červeně proveden text věnování „naší armádě“ 

umístěný napříč přes celostránkový úvodník (viz příloha 3). 

Grafické provedení zůstalo po celou dobu, kdy týdeník vycházel, beze změny. 

Hlavička byla jednoduchá, vysázená smíšenou sazbou, kdy adjektivum Mladé bylo 

stylizováno jako psací a Klatovsko bylo standardními verzálkami. Pod titulem byly 

uzavřené mezi dvěma čarami cena, podtitul, datum a místo vydání. Vpravo v rohu 
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 Dvě –nn- byla skutečně v podtitulu. (Poznámka autorky.) 
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vedle titulu byl ročník a číslo. Záhlaví bylo graficky velmi jednoduché, ale výrazné a 

současně originální. Tiráž listu byla umístěna na poslední straně vpravo dole. V tiráži 

bylo uvedeno, že list vydává Svaz české mládeže, adresa redakce a sídlo administrace, 

jméno odpovědného redaktora, datum uzávěrky, kdy list vychází a cena. 

Fotografie se ve sledovaných číslech týdeníku neobjevila ani jednou, ilustrace 

jedinkrát, a to jen velmi jednoduchá a ne zcela dokonalá, na třetí straně v čísle 12 z 20. 

října 1945. Od října se v levé horní části titulní strany uváděl stručný výběr z obsahu 

listu.   

Mladé Klatovsko stálo po celou dobu, kdy vycházelo, 1 korunu a 50 haléřů. 

6.1.2.2 Obsahová charakteristika Mladého Klatovska 

 

Týdeník měl od prvního čísla jasnou a ucelenou strukturu. Měl vždy čtyři strany, 

první patřila úvodníku, politickému komentáři a případně zprávám celostátního 

významu, jako byly například národní pohřeb 601 obětí umučených v Terezíně60, nebo 

místním zprávám mimořádného významu, jakou byly reportáže z lidových soudů 

v Klatovech.61 Druhá strana byla věnována místnímu zpravodajství, třetí kultuře, sportu 

a zájmovým činnostem jako turistice, moto klubu, skautingu. Na čtvrté straně bývaly 

otištěny inzeráty a podle volného místa další zprávy z tělovýchovy a skautingu. 

Obsah byl pochopitelně zaměřen na mládež, proto se hodně článků věnovalo 

školství, do listu psali učitelé62 i samotní studenti63. 

6.1.2.3 Redakce Mladého Klatovska 

 

Redakci Klatovska řídil Rudolf Nový. Spolupracovníkem a spoluzakladatelem 

redakce a koncepce časopisu byl Karel Němec (někdy signován šifrou –nc–). Psal však 

do týdeníku pouze do 11 čísla. Ve 12. čísle se s ním redakce na první straně rozloučila 

krátkou vzpomínkou a poděkováním za jeho práci.64 Dále se na listu podílel Jan Pojar 

(šifra –hp–) a nejplodnějším autorem Klatovska byl bezesporu Karel Vaněk (někdy 
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 Mladé Klatovsko, 22. 9. 1945, str. 1. 
61

 Mladé Klatovsko, 6. 10. 1945, str. 1. 
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 Mladé Klatovsko, 22. 9. 1945, str. 1. 
63

 Mladé Klatovsko, 22. 9. 1945, str. 2. 
64

 Mladé Klatovsko, 20. 10. 1945, str. 1. 
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signován zkratkou –kv–, nebo –kzv–), který psal většinou politické komentáře, ale také 

fejetony, úvodníky a úvahové články. 

Kulturu měl v týdeníku na starosti František Buriánek (podepisovaný zkratkou –

fb–)65, později proslulý český literární kritik. 66 

O školství psala Irena Svobodová (signována –I.S.–), zpravodajství z odborů 

přinášel Hřebík a zprávy skautské organizace M. Polívka (zkratka –M.P-a.–). Pod články 

byli zkratkami podepsáni ještě mnozí další autoři, jejichž jména se mi bohužel 

nepodařilo rozklíčovat. 

6.1.2.4 Zastavení týdeníku Mladé Klatovsko 

 

Ve třináctém čísle týdeníku z 27. října 1945 byla dole na první straně 

uveřejněna zpráva o konferenci redaktorů krajinských časopisů Svazu české mládeže. 

Přinesla informaci o tom, že v měsíci listopadu mají být v důsledku zvýšené potřeby 

papíru pro účely státního finančnictví zastaveny všechny týdeníky kromě čtyř, které 

vydávají politické strany Národní fronty.67 Zastavení se týkalo také Mladého Klatovska. 

V listopadu se týdeník opravdu odmlčel, ale 1. prosince 1945 vyšel ještě jednou. Toto 

prosincové 15. číslo však bylo skutečně jeho posledním.  

 

V listopadu měly redakce týdeníků čas, aby požádaly ministerstvo informací o 

povolení vydávat týdeník i v budoucnu, jen musely svůj záměr zdůvodnit a upřesnit, 

jakou plánují spotřebu papíru. Mladé Klatovsko patřilo k týdeníkům, které byly 

považovány za zdařilé,68 a tak Ústřední svaz české mládeže povolil zpravodajské službě 

mládeže v Klatovech vydávat kromě týdeníků také nepravidelné letáky. 

Redaktoři Mladého Klatovska výjimky využili a už v listopadu, v době, kdy 

nesměli žádné týdeníky vycházet, publikovali první leták. Nazvali jej „Hlásí se Klatovy“. 
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 Slovník české literatury po roce 1945 uvádí pouze jeho šifry Brk.a F. B, ale v tomto listu se 

prokazatelně podepisoval zkratkou fb. (viz Slovník české literatury po roce 1945[online]. © ÚČL AV 

ČR, inSophy, Studio Vémola, 2006-2008. [cit. 14. 4. 2017]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz) 
66

 V šedesátých až osmdesátých letech působil Buriánek na Karlově univerzitě, věnoval se zejména české 

poezii počátku 20. století a současné literatuře. Byl autorem řady monografií (Petr Bezruč, Karel Toman, 

Fráňa Šrámek, Karel Čapek, Jarmila Glazarová), studií a statí (O české literatuře našeho věku, Ohlédnutí) 

a encyklopedických příruček (Současná česká literatura, Česká literatura 20. století). Ve své 

literárněvědné práci se několikrát vrátil ke Klatovům (jeho nejvýznamnější syntéza Literární Klatovy 

vyšla v roce 1962 v Plzni).(Tamtéž.) 
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 Mladé Klatovsko, 27. 10. 1945, str. 1.  
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6.1.3 Hlásí se Klatovy 

 

Poprvé tento leták vyšel 7. listopadu 1945. Vedoucím redaktorem listu byl 

stejně jako u Mladého Klatovska Rudolf Nový a vydavatelem také Svaz české mládeže. 

List měl podtitul Leták pošumavské mládeže. Tiskla ho tiskárna Závod tiskařský a 

nakladatelský v Klatovech. Protože leták vycházel nepravidelně, nebyl číslovaný, jen 

datovaný. 

Vyšel ve stejném rozměru jako Mladé Klatovsko, tedy 30 x 42 cm, text byl 

rozdělen tentokrát do tří sloupců, grafika i písmo se také proměnily. Leták měl jen dvě 

nečíslované strany, stál jednu korunu a v obsahu prvního čísla byla zřetelná tendence 

ke komunistickým ideám.  

Dole na první straně pod čarou byl velkými verzálkami vysázen slogan „Pro 

věrné spojenectví se Sovětským svazem!“ Články otištěné na první straně se všechny 

týkaly Sovětského svazu, maršála Stalina, sjezdu Svazu přátel SSSR. Politický komentář 

byl úvahou o mírumilovné budoucnosti světa, na niž dohlíží náš přítel Sovětský svaz.  

Druhá strana snad v rámci snah o zpravodajskou vyváženost přinesla kromě 

dalších článků o úžasných lidech ze Sovětského svazu také krátkou zprávičku o 

návštěvě amerického generála Harmona v Klatovech a anonci na divadelní představení 

Cesta květů. Kromě zkratky –mk– pod článkem o návštěvě maršála Ivana Štěpanoviče 

Koněva v Praze nebyl ani jeden příspěvek signovaný. 

 

Druhé vydání letáku vyšlo na 17. listopadu. Stálo jednu korunu a padesát haléřů 

a mělo čtyři strany. 

Celé číslo bylo věnované studenstvu a mezinárodnímu sjezdu studenstva, který 

se konal v Praze. Na úvodní straně byla reportáž ze sjezdu a i ostatní příspěvky byly 

věnované studenstvu. Na třetí straně například byl článek o životě studentů 

v Sachsenhausenu a na čtvrté straně o studentech v klatovském odboji.69 

 

V následujících měsících leták vyšel ještě několikrát, v prosinci 8., pak 22. a 29.  

Prvního prosince se prostřídal s posledním číslem Mladého Klatovska. Vydání z 22. 
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prosince stálo 2 koruny a vydání z 29. opět jen korunu. Redakce v něm zveřejnila 

oznámení, jímž čtenáře informovala, že se od nového roku chystá vydávat nový týdeník 

ve značně rozšířeném obsahu. Kromě něj plánuje pokračovat ve vydávání také těchto 

nepravidelných informačních letáků, neboť si to vyžaduje záplava informací a zpráv. 

Prosí čtenáře o jedno: Aby jejich hodnotné a věcné příspěvky byly stručnější, aby jich 

bylo možno otisknout co nejvíce!70 

 

Redakcí ohlášený týdeník však v Klatovech nikdy nevyšel. Leták Hlásí se 

Klatovsko ještě nějakou dobu vycházel, bohužel se mi nepodařilo zjistit, kdy přesně byl 

zastaven. Poslední mnou nalezené dochované číslo je z 23. února 1946.71 Klatovští 

s týdeníkem a letákem mládeže možná byli spokojeni, ale zřejmě byla poptávka i po 

jiném zpravodajství. Vyplývá to ze zápisu v místní kronice, kde stojí, že na schůzi 

místního národního výboru konané 8. listopadu bylo usneseno podat žádost o zřízení 

místního časopisu národní fronty s názvem Šumavan.72 Žádosti zjevně nebylo 

vyhověno, neboť Šumavan už v roce 1946 znovu nevyšel.  

 

6.2 Periodický tisk vydávaný pro Klatovsko v Plzni 

 

Klatovští se na několik následujících let museli spokojit s týdeníky, které pro ně 

byly tištěny jinde. V Plzni vycházelo Svobodné Pošumaví s podtitulem Týdeník 

československé strany národně socialistické vydávaný pro Domažlicko, 

Horšovskotýnsko, Klatovsko a Sušicko, Svobodný směr, který měl v Klatovech filiálku, a 

Stráž českého západu, která měla filiální redakci v Sušici. 

 Týdeník Stráž českého západu vycházel jako krajinský týdeník československé 

strany lidové od 22. října 1945 do 30. prosince 1947 a navázal na dřívější lidovecký 

týdeník Český západ. Vycházel krátce ještě v roce 1948 (od 3. ledna do 21. února) pod 

názvem Stráž demokracie, s podtitulem Krajský týdeník Československé strany lidové 

pro západní a severozápadní Čechy.  
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Svobodný směr byl deník Československé strany národně socialistické, který navázal na 

týdeník Český směr a vycházel od 3. června 1945 do 25. února 1948.73 

Tyto listy však nebyly vydávané přímo na Klatovsku, proto se jim v této práci 

nebudu podrobněji věnovat. 

6.3 Kolektivizace na Klatovsku 
 

Klatovští si museli počkat několik let, než se sem začala vracet místní periodika. 

V roce 1948 komunisté převzali řízení státu a tisk naprosto zdecimovali. Byli dobře 

připraveni. Již v prosinci byl ustaven Kontrolní odbor tiskového oddělení ministerstva 

informací, který sledoval závadné projevy listů. V návaznosti na to komise Národní 

fronty navrhla připravit tiskový zákon, který by obsahoval pravidla pro zajištění 

cenzurního dohledu nad tiskem. 12. března 1948 uložila vláda ministru informací, aby 

ihned přikročil k revizi všech povolení k vydávání novin a časopisů. Byla zastavena 

většina titulů nekomunistických stran, s výjimkou ústředních deníků a tisku pro 

funkcionáře. Po sloučení Čs. sociální demokracie s KSČ zanikl v létě 1948 také 

sociálnědemokratický tisk.74 

Doba tiskového temna se začala pomalu prolamovat až v padesátých letech, 

kdy komunisté potřebovali podpořit vstupování soukromníků do zemědělských 

družstev a podle sovětského vzoru povolili okresní vesnické noviny a závodní 

zpravodaje. Tiskovým orgánem Jednotného svazu českých zemědělců byly od roku 

1945 Zemědělské noviny, ty ale neměly regionální dosah. Proto vznikly okresní 

vesnické noviny, kterých v roce 1952 existovalo v českých zemích 156, a v roce 1953 

stoupl tento počet na číslo 180.75 Vydavateli okresních vesnických novin byly okresní 

národní výbory, noviny vycházely zpravidla jednou týdně. 
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6.3.1 Žňový zpravodaj Klatovska 

 

Předchůdci ryzích okresních vesnických novin v Klatovech byly Žňový zpravodaj 

Klatovska a Zemědělský zpravodaj Klatovska. 

První číslo Žňového zpravodaje vyšlo 9. července 1950. Vydával ho okresní 

národní výbor a řídil ho tajemník Toman. Redakci vedli vesničtí a dělničtí dopisovatelé 

Klatovska. Text byl zlomen do tří sloupců, titul listu byl vysázen pravou kurzívou. Místo 

podtitulu, který by prozradil, kdo list vydává, byl pod názvem Zpravodaje slogan: 

„Společnou prací k socialismu!“ 

Leták měl jednu nečíslovanou stranu, okleštěná tiráž byla na druhé straně 

uprostřed v nenápadném boxu. 

První číslo začínalo sloupkem Zahajujeme… 

„Berete do rukou Žňový zpravodaj Klatovska, který vás pozdraví každé ráno, aby Vás 

informoval o situaci v průběhu žní na Klatovsku a všech aktualitách našeho zemědělství. 

Stanete se jistě i Vy jeho dopisovateli, poněvadž je nutné, aby naše zpravodajství bylo 

děláno za nejužší spolupráce s lidem. Budeme chválit vzornou práci, budeme však i 

veřejně pranýřovat práci, která poškozuje naše společné budovatelské úsilí…“76 

Sloupeček končil podpisem Vaši vesničtí a dělničtí dopisovatelé Rudého práva a Pravdy. 

Všechny zprávy a příspěvky v letáku se týkaly výhradně produktivity jednotných 

zemědělských družstev, postupu sezónních prací, výkonu, norem, výnosů a podobně.  

6.3.2 Zemědělský zpravodaj Klatovska 

 

Leták vydávaný okresním národním výborem, komisí pro zemědělskou výrobu 

tiskly Západočeské tiskárny, n. p., závod Klatovy 09. Zodpovědným předsedou komise77 

byl Toman. List řídila redakční trojka: Černoch, Stránský, Toman. Vycházel jednou 

týdně. Byl vytištěn ve dvou sloupcích na jedné nečíslované straně. 

6.3.3 Okresní vesnické noviny 

 

V roce 1950 začaly vycházet Okresní vesnické noviny v Klatovech. Vydával je 

Jednotný svaz českých zemědělců, okresní sekretariát Klatovy. Zodpovědným 
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redaktorem byl Jaroslav Stránský, od 5. května 1952 Alois Kopta. List řídila redakční 

pětka: Černoch, Bílý, Pytlík, Anděl, Stránský.  

První číslo vyšlo 20. ledna 1951 a další následovala vždy po týdnu. Kdo je tiskl, 

nebylo uvedeno, ale vzhledem k relativně vysoké kvalitě tisku a papíru se dá 

předpokládat, že JSČZ využil tiskárenského závodu v Klatovech a noviny tiskly 

Západočeské tiskárny, n. p. závod Klatovy, stejně jako předchozí letáky. 

Noviny měly dvě nečíslované strany, byly černobílé, příspěvky byly signované 

zkratkami, text byl zlomen do dvou sloupců. Obsah se stejně jako ve všech okresních 

vesnických novinách týkal výhradně zemědělství, články a příspěvky byly krátké, často 

velmi kritické. Články měly tituly jako „Krásné výsledky inseminace“78, „ Naše družstva 

pěstují moruše“,79 „Zemědělci, slyšte!“80 

 

 

 

6.3.4 Klatovský družstevník 

 

4. července 1953 číslem dvacet se Okresní vesnické noviny přejmenovaly na 

Klatovského družstevníka. Odpovědného redaktora Aloise Koptu vystřídal Josef Staněk, 

dál je řídil redakční kruh a vydával ONV v Klatovech. Stále se jednalo o leták na dvou 

nečíslovaných stranách potištěných textem zalomeným do tří sloupců. Cena jednoho 

čísla byla 20 haléřů. Tiskly je Západočeské tiskárny, n. p., provozovna 04 Klatovy. 

Kromě odpovědného redaktora a názvu listu se nic nezměnilo. Dochovaná čísla listu 

končí prosincem tohoto roku. 

6.3.5 Závodní časopisy 
 

Kromě okresních vesnických novin vycházely v padesátých letech listy 

podobného ražení také v průmyslových závodech. Závodní časopisy byla periodika 

původně vydávaná závodními skupinami Revolučního odborového hnutí. Na základě 

usnesení organizačního sekretariátu ÚV KSČ od roku 1952 zodpovídaly za jejich řízení a 

obsah závodní organizace KSČ. Podobně jako okresní vesnické noviny zaznamenaly 
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závodní časopisy také značný nárůst v počtech. Jejich periodicita se pohybovala od 

jednoho týdne do měsíce, na obsahu pracovali sami zaměstnanci podniků, z čehož 

vyplývá, že se málokdy jednalo o kvalitní četbu.  

 V Klatovech vycházel od roku 1950 do roku 1956 závodní časopis Kozak: 

měsíčník závodní skupiny Kozak ROH závodu Kozak, n. p.,81 podobně v Sušici vycházel 

v letech 1949 až 1964 Sušický sirkař: měsíčník závodní skupiny ROH závodu SOLO n. p., 

základní závod Sušice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sušice 

 

7.1 Historie tisku v Sušici 
 

V této práci se mi znovu potvrdilo, že v menších městech vznikala kvalitní 

periodika tam, kde se nacházely větší a prosperující tiskárny. Již na příkladu své 

předchozí bakalářské práce, ve které jsem se věnovala mapování tisku v oblasti 

Prachaticka, jsem zjistila, že existence kvalitních listů byla pevně svázána s existencí 

velkých tiskáren.  

Se stejným fenoménem jsem se setkala znovu zde, v Sušici, kde velká 

prosperující tiskárna (foto viz příloha 4) pomohla udržet tradici vydávání kvalitních 

tiskovin, jež dokonce nějakou dobu přežily i komunistický převrat v roce 1948 a téměř 

kontinuálně vycházely až do počátku padesátých let. 
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7.1.1 Tiskárna Josefa Procházky 

 

Roku 1879 založil v Sušici Aleš Janský tiskárnu, která stála za vydáváním všech 

listů, které v Sušici vycházely od devatenáctého do druhé poloviny dvacátého století. 

Kromě novin se Janský věnoval tisku knih, kalendářů, letáků a různých oznámení a jeho 

tiskárna prosperovala, o čemž svědčí fakt, že si v roce 1882 založil druhou tiskárnu 

v Klatovech. Roku 1911 se do rodiny přiženil Josef Procházka, stal se zeťem Aleše 

Janského. Tiskárna od té doby nesla jméno Josefa Procházky. Kromě Procházkovy 

tiskárny byla ve městě ještě tiskárna Bohumila Pazourka, ale byla menší a zabývala se 

především tiskem letáků, svatebních a úmrtních oznámení. 

 

7.2 Vznik českých novin v Sušici 
 

Tehdejší společenský život na malých městech se z velké části odehrával 

v různých spolcích a sdruženích, jež se věnovala rozličným aktivitám, ale jednou věcí 

typickou pro všechna tato společenství bylo povzbuzování ducha českého národa. 

Sušičtí obyvatelé po vzoru nedalekých Klatovských naléhali na majitele tiskárny Aleše 

Janského, aby založil místní česky psaný list. V sousedních Klatovech Maxmilián Čermák 

od roku 1868 tiskl český list Šumavan a Sušičtí těžce nesli, že zůstávají pozadu tím 

spíše, že zde ještě žila řada pamětníků, kteří vzpomínali na „Havlíčkovy noviny“. Tak se 

Aleš Janský uvolil a společně se svým společníkem L. Donathem začal tisknout první 

sušický česky psaný list Sušický posel.82 

 

„Byla to tehdy pro tiskaře namáhavá práce, sázelo se ručně, jedna literka ke 

druhé pozorně se skládala a po tisku opět opatrně odkládala do svých přihrádek. Sazeči 

tomu říkají „rozmetání“. A což teprve ten tisk! Zručný tiskař při tehdejší 

dvanáctihodinové práci zhotovil za den nejvýše 250 tisků. Dnes rychloběžka dodá 1 500, 

automat 4 000 a rotačka 30 000 výtisků za hodinu. Dnešní sázecí stroj, který lije celé 
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řádky, nahradí čtyři ruční sazeče písma.  A kdo může tušit, jakou revoluci prožije výroba 

novin za dalších 60 let!“ píše Josef Procházka o počátcích sušického časopisu.83 

7.2.2 Posel ze Sušice 

 

Do roku 1875 v Sušici nebyl vydáván žádný časopis, teprve v srpnu vydal učitel 

Josef Vlastimil Krátký časopis Naší mládeži. Jednalo se o časopis odborný a ne místního 

rázu. Kulturní zprávy ze Sušice byly uveřejňovány doktorem Josefem A. Gabrielem v 

Poslu od Otavy.84 Teprve na samém konci let sedmdesátých dostalo se Sušici místního 

časopisu, nepolitického a většinou beletristického. Byl to Posel ze Sušice s přílohou Der 

Erzähler des Böhmerwaldes. Týdeník pro okres sušický, horažďovický a strakonický. 

První číslo „na ukázku“ bylo vydané 20. září 1879. Mělo 4 strany a vytiskli je A. Janský a 

L. Donath v Sušici. Jako odpovědný redaktor byl uveden J. Holík, jako nakladatel a 

vydavatel L. Donath.85 

7.2.2.1 Charakteristika Posla ze Sušice 

 

První oficiální číslo vyšlo 1. listopadu 1879. Mělo čtyři strany velkého formátu 

30 x 42 cm, tedy standardního novinového půlarchu. Text byl vysázen do tří sloupců. 

Nakladatelem a vydavatelem listu byl Jan Sturm, vedoucím redaktorem Josef Holík. 

Tiskl ho Aleš Janský a L. Donath v Sušici. 

Na první straně bývaly otištěné úvodní články o historii Sušicka, sušických 

zajímavostech nebo například přednášky týkající se okolí či historických událostí. Na 

druhé straně byly hospodářské zprávy a kulturní rubrika, někdy báseň či zamyšlení, a 

v dolní třetině pod čarou vycházel román na pokračování. Třetí strana patřila rozličným 

oznámením a dalším zprávám z kultury či tělovýchovy, poslední strana náležela inzerci.  

V záhlaví, pod názvem listu, stálo v tiráži: „Vychází každou neděli o 8. hodině 

ranní. Předplácí se pro Sušici: na čtvrt roku 1 zlatý, na půl roku 2 zlaté, na celý rok 3 

zlaté 80 krejcarů; poštou: čtvrtletně 1 zlatý, 15 krejcarů, půlletně 2 zlaté 30 krejcarů a 

celoročně 4 zlaté 40 krejcarů. Číslo jednotlivě se prodává za 10 krejcarů. Předplatné i 
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všecky dopisy buďte zasílány do administrativy a redakce v Říšské ulici č 84 v Sušici. 

Inseráty budou co nejlaciněji počítány.“ 

 

Na úvodní stránce prvního „pokusného“ čísla Posla ze Sušice se psalo: „Čím více 

časopisův a týdeníkův v té které zemi jest vydáváno, čím více se jich odbírá a čte, tím 

větší vzdělanost lidstva země té. Kde se nečtou pak ani časopisy ani knihy, tam jest tma 

a otroctví. Jestliže ale i v té nejvzdálenější obci a té nejchudší chýši nalezneme dobrého 

časopisu a kněh vzdělávacích, pak můžeme o národě takovém říci, že nezahyne.“86 

7.2.2.2 Patálie Posla ze Sušice 

 

List hned zpočátku musel překonávat řadu překážek. První byla byrokratického 

rázu a souvisela s nařízením rakouské vlády o kolkování časopisů.87 Každý výtisk listu, 

který vycházel častěji než třikrát měsíčně, musel mít krejcarový kolek. Vydavatelé toto 

nařízení obcházeli tím, že vydávali časopis každý týden, ale vždy ob týden pod jiným 

názvem. Proto v Sušici vycházel jeden týden list Posel ze Sušice a druhý týden list 

Svatobor, nicméně se jednalo pokaždé o stejný časopis. Když byl po čase a úporném 

boji ve vídeňském parlamentu zákon o kolcích zrušen, vycházel jenom časopis 

Svatobor. 

Další potíže, které musel list zdolat, se týkaly redakční práce. Prvním 

redaktorem listu byl Josef Holík, učitel v měšťanské škole, který byl však po krátkém 

čase tak znechucen požadavky a kritikou spoluobčanů, že se práce na listu vzdal. 

Zajímavé bylo, že podobně se cítil zřejmě i vydavatel L. Donath, protože vydávání 

Svatoboru po nějaké době zastavil. Aleš Janský vydávání listu ale chápal jako svou 

čestnou vlasteneckou povinnost a list po čase opět obnovil.88 Práce vydavatele se 

chopil učitel na odpočinku Jan Sturm ve spolupráci s Josefem Holíkem.89 V roce 1889 se 

majitelem a vydavatelem stal Aleš Janský, který již předtím v čísle 26 převzal práci 

zodpovědného redaktora po Josefu Holíkovi. Redaktorem byl František Esler a 
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administraci vedl Emil Lindauer. V září roku 1891 vyšlo poslední číslo Posla, od října 

začal vycházet pod novým názvem Sušické Noviny, časopis pro zábavu a poučení.90 

7.2.3 Svatobor 

 

Řada spolupracovníků Svatoboru pocházela z učitelských řad. Jedním ze 

„svatoborských učitelů“ byl například šumavský spisovatel Viktorin Zeithammer (Ursus 

Šumavský). Ten do listu přišel roku 1909 a s jeho osobností přibyl i osobitý literární styl 

a list začal vynikat po stránce obsahové. Ve svých článcích Zeithammer poukazoval na 

krásy Šumavy a sušického okolí a těžil ze svých styků s Anglií. V té době byl redaktorem 

listu Hynek Jirka, po němž redakci převzal Emanuel Hemzáček.91 

Dalším učitelem, čtenáři velmi oblíbeným, byl profesor Antonín Švejcar, umění 

propagoval profesor Škorpil, profesor Krb přispíval vesměs velmi vydařenými 

přednáškami, profesor Kincl psal o tělocviku a myslivosti a profesor Plicka napsal 

množství článků o tělovýchově v Sokole.92 

V roce 1911 třináctým číslem převzal redakci, administraci i vydavatelství Josef 

Procházka, který se přiženil do rodiny a stal se zeťem Aleše Janského.93 O dva roky 

později byla založena organizace strany svobodomyslné a Svatobor začal působit jako 

mluvčí této politické strany. Procházka utvořil redakční radu, v níž zasedli doktor A. 

Krätzer, doktor J. Brey, notář M. Mikuláš, ředitel muzea Kajetán Turek, profesor 

Škorpil, učitel J. Vlček a Josef Procházka. Aby se časopis stal dostupným pro co nejvíce 

lidí, bylo sníženo jeho předplatné z dvaceti haléřů na deset za výtisk.  

Zastaven byl Svatobor až za války, na počátku roku 1915, když museli někteří 

členové redakční rady narukovat a pod knutou cenzury se psaní stalo velmi obtížným. 

Většina čísel byla takřka „vybílena“ – v textu se nesmělo poukazovat například na 

přísné rekvizice obilí a brambor, drahotu masa, mléka atd.94  
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7.2.4 Sušické listy 

 

Ti, kdo se dočkali konce války a vrátili se domů, utvořili Národní výbor a ještě 

před říjnem 1918 také novou redakční radu. Už nepokračovali ve vydávání Svatobora, 

založili nový list.  

První číslo Sušických listů vyšlo 2. listopadu 1918. Vedoucím redaktorem listu byl Adam 

Kříž. Protože byla nouze o papír, jednalo se o noviny malého formátu, ale čtené a 

žádané. Vycházely od roku 1918 až do roku 1940. Do čela redakční rady prvního 

ročníku se postavil ředitel reálky B. Jirsík. Vydávání novin probíhalo hladce, články byly 

harmonické a plné radosti až do počátku dvacátých let, kdy se po volbách vyrojila řada 

nových stran, a národ se rozpoltil. Sušické listy to vše bedlivě popisovaly a sledovaly, 

ale stály stranou politických soubojů a jejich jedinou metou zůstávalo hospodářské a 

kulturní povznesení Sušicka.95  

 

Jinak se ovšem Listy zachovaly za války pod vedením redaktora Ferdinanda 

Lávičky, učitele z Prahy. Podobně jako se Klatovské listy postavily na stranu okupantů a 

tiskly výrazně antisemitské a prohitlerovsky laděné články, Sušické listy také stranily 

nacistům a Ferdinand Lávička byl za svou činnost v Listech po válce představen před 

soud. 

7.2.4.1 Novináři stíhaní za aktivistickou činnost 

 

Redaktoři, jimž byla po válce prokázána aktivistická činnost, byli postiženi třemi 

druhy sankcí. Nejzávažnější provinilci byli vyloučeni z novinářské organizace a předáni 

Národnímu soudu. Druhým stupněm postihu bylo vyloučení a zákaz další novinářské 

činnosti bez předání soudu a třetím byl dočasný zákaz novinářské práce na tři až 

osmnáct měsíců. Kromě toho byli sankcionováni pokutou ti, kdo navštěvovali 

Presseklub.96   
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Zpráva očistné komise, kterou zaslal Svaz českých novinářů ministerstvu 

informací dne 16. dubna 1946, uvádí, že Národnímu soudu bylo předáno 51 novinářů, 

35 bylo vyloučeno z novinářské organizace, zákaz činnosti byl udělen 42 redaktorům a 

58 jich bylo pokutováno.97 

Před Národním soudem se nakonec ocitlo 21 novinářů. Sedm bývalých šéfredaktorů 

protektorátního tisku a rozhlasu bylo odsouzeno k trestu smrti a 14 bývalých novinářů 

k trestu odnětí svobody v rozsahu od doživotí do 18 měsíců.98  

Lávička mezi těmito novináři nebyl, ale jeho přestupky musely být závažné 

vzhledem k tomu, že se u něj komise nespokojila s „pouhým“ zákazem činnosti, ale 

poslala ho před tzv. čestný soud. Tento soud nakonec dospěl k závěru, že Lávička jednal 

pod nátlakem a že byl přinucen aktivistické články tisknout. Soud ho osvobodil.99 

7.2.5 Farní věstník 

 

Kromě Posla ze Sušice a Sušických listů vycházelo v Sušici ještě několik 

významnějších periodik. Farní věstník kromě přestávek ve válečném období vycházel 

kontinuálně od roku 1919 až do roku 1948. Tiskla ho také tiskárna Josefa Procházky na 

kvalitním papíru formátu 31 x 23 cm. Graficky perfektně zpracovaný text se dělil do 

dvou sloupců, časopis měl 8 stran, vycházel jako čtrnáctideník. Odpovědným 

redaktorem prvního ročníku byl Jan Mottl, biskupský vikář. List přinášel především 

zprávy z jednotlivých farních osad, poslední strana patřila inzerci. Na první straně býval 

delší článek věnovaný významnému církevnímu svátku nebo události a kratší článečky 

o tom, jak se mění různá jména, informace o významných církevních činitelích, o 

sjezdech církve a podobně. Další stránky už rozebíraly jednotlivé farní osady a dění 

v nich. 

7.2.6 Okresní věstník pro politický okres Sušický 

 

Jako poslední předválečné sušické periodikum zmíním Okresní věstník pro 

politický okres Sušický. Měl čtyři strany, vycházel na nekvalitním papíru o formátu 19 x 

28 cm s nepravidelnou periodicitou podle potřeby přibližně v měsíčních lhůtách. 

V tiráži jednotlivá vydání neměla klasické číslování, vycházela jako částka I., částka II., s 
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příslušným datem. Věstník tiskla také tiskárna Josefa Procházky v Sušici a sloužil ke 

zveřejňování vyhlášek, směrnic a různých informací týkajících se organizace správy 

města. Například informoval o tom, kdy budou opravovány ulice, kdy se budou čistit 

rybníky, kdo byl odvolán z úřednické funkce a kým byl nahrazen. Jeho součástí byly i 

informace týkající se školství a návodná doporučení pro některé časopisy. 

7.2.7 Bod varu 

 

A zcela na okraj uvedu ještě zajímavý počin, na který jsem narazila v archivu 

muzea Sušice. Jedná se o studentský list Bod varu. Nepolitický měsíčník prácheňského 

studentstva se střediskem v Strakonicích. Netiskla ho tiskárna Josefa Procházky, ale 

tiskárna Josef Dvořák a syn ve Strakonicích, ale zaujal mne tím, jak byl na studentský 

časopis neuvěřitelně kvalitní a originálně graficky provedený. Vycházel jako měsíčník, 

osm stran s textem zalomeným do dvou sloupců mělo velikost 21 x 30 cm.  

První číslo vyšlo 10. října 1932. List byl zaměřen na kulturu, vycházely v něm 

básně, povídky, fejetony, kritiky knih a recenze koncertů, divadelních představení a 

podobně. Odpověděná redaktorka byla profesorka Šmrhová. Předplatné činilo 9 Kč 

ročně, uzávěrku měl 20. každého měsíce. Dalšími přispěvateli byli Toušek, Macholda, 

Polák, Iša, Lang, Cvrček, většinou studenti reálného gymnázia ve Strakonicích. Časopis 

vycházel jen jeden rok, v roce 1933 byl zastaven.  

Jak je patrné z výzvy otištěné v jeho druhém čísle, byly texty Bodu varu zřejmě 

kvalitní a inspirativní pro řadu dalších autorů, jimž autorská práva nebyla právě svatá: 

„Žádáme naléhavě, aby nebylo používáno v místních časopisech myšlenek přispívatelů 

„Bodu varu“ bez udání pramene!“ 100 

 

7.3 Sušický tisk po válce 

 

„Voláme českou policii, četnictvo a ozbrojené jednotky! Pomozte československému 

rozhlasu ve Schwerinově třídě, kde čeští lidé bojují o jeho záchranu! Vchod z Balbínovy 

ulice je úplně volný! Voláme českou policii, četnictvo a ozbrojené jednotky na pomoc 

                                                                                                                                               
99
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100

 Bod varu, 11. 11. 1932, str. 3. 
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československému rozhlasu!“101 volal pražský rozhlas pátého května 1945. V Sušici jej 

slyšeli a členové národního výboru, který zde vznikl už dříve sloučením všech místních 

ilegálních odbojových skupin, se rozhodli jednat. V čele s předsedou Josefem Jiroutem 

se vydali za velitelem německé posádky do hotelu Svatobor, aby mu oznámili, že 

přebírají město do své správy. Německý velitel nekladl odpor a tak se Sušice za jásotu 

davu, který se mezitím shromáždil na náměstí, vrátila do českých rukou.102 

7.3.1 Zprávy národního výboru 

 

Tiskárna Josefa Procházky nezahálela a ještě před oficiálním ukončením války 

vydala první český poválečný list.103 První číslo Zpráv vyšlo 7. května 1945 v 17 hodin. 

Jednalo se o list okresního národního výboru, který měl zpočátku za cíl pouze 

informovat a pomáhat znovunastolit řád a pořádek ve městě, ale postupně se z něj stal 

klasický zpravodajský věstník přinášející i řadu zpráv a postřehů navíc. 

7.3.1.1 Charakteristika Zpráv národního výboru 

 

List vycházel ve formátu 19 x 28 cm, text byl zalomen do dvou sloupců. Tiskl ho 

Josef Procházka, vedoucím redaktorem byl propagační referent ONV (zpočátku 

referent propagandy a informací) a učitel František Tomek. V prvním čísle chyběla 

klasická tiráž, pod názvem bylo uvedené pouze datum a místo vydání. Nad názvem 

novin byl v černobílém provedení malý státní znak Československa, dvouocasý lev ve 

štítu. Od druhého čísla už měl list všechny atributy klasických novin, včetně tiráže 

uvádějící vydavatele, vedoucího redaktora, místo a název tiskárny.  

První číslo vyšlo jako jednostránkový bulletin, druhé mělo čtyři strany a pak se počet 

stran různě střídal podle toho, jak bylo nutné podávat občanům informace. Periodicita 

byla také různá, zpočátku vycházely Zprávy obden, ale například 12. května vyšla 
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dokonce dvě čísla během jednoho dne, později naopak byl interval mezi nimi i 

pětidenní, od července vycházel bulletin jako týdeník. 

Cena se ve Zprávách objevila poprvé v čísle 11 vydaném 23. května 1945. List stál 1 

korunu, ale v čísle 12 už to bylo jen 50 haléřů. Rozdíl souvisel s počtem stran, číslo 

jedenáct mělo čtyři strany, číslo dvanáct dvě. Od 7. července pak stály Zprávy vždy 2 

koruny, protože vycházely jako týdeník o osmi stranách v intervalu pěti až devíti dní. 

7.4.1.2 Obsahová charakteristika Zpráv národního výboru 

 

List měl zřetelný cíl informovat občany Sušice o práci národního výboru a 

předávat jim pokyny a upozornění. Současně přetiskoval zprávy celostátního významu, 

například přepis rozhlasového oznámení České národní rady, že se do republiky vrátil 

prezident Edvard Beneš. Jednotlivé odbory národního výboru jeho prostřednictvím 

informovaly o všem, co spadalo pod jejich kompetenci. Například odbor dopravní 

podával informace o znovuotevření a činnosti pošty104, o zprovoznění železniční 

dopravy105 nebo o výpadcích v telefonní síti. 

V podstatě byla tato struktura předzvěstí konečné podoby listu, jak se ustálila někdy 

v průběhu července. Na titulní straně tou dobou byl již klasický úvodník, někdy 

s citátem nebo úryvkem básně a na dalších stranách zprávy odborů, jež velmi 

připomínaly klasické „hlídky“. Přibylo zpravodajství ze sportu, rubrika „Mikrofon ulice“ 

reflektující každodenní život, informace z tělovýchovy a školství. Většinu zpráv 

zpracoval František Tomek, jen některé byly signované zkratkami ostatních vedoucích 

odborů národního výboru. 

 

První číslo Zpráv vyšlo 7. května 1945 v 17 hodin. Celá úvodní strana byla 

věnována článku oslavujícímu konec války. Článek měl dvojjazyčný název: „Victorious 

American soldier welcome in Sušice! Vítězný americký vojáku vítej v Sušici!“ Popisoval 

průběh pátého května v Sušici, převzetí města do správy národního výboru a oslavoval 

americkou armádu, která mezitím přibyla do města.  
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Na druhé straně list představil členy národního výboru a vedoucí jednotlivých odborů, 

u každého uvedl občanské povolání a jakou má ve výboru zodpovědnost, a nastínil, 

jaká práce v nejbližších dnech výbor čeká.  

Další číslo vyšlo o dva dny později, 9. května v 11 hodin. Bylo čtyřstránkové a 

kromě obvyklých upozornění v něm byl otištěn seznam zatřených a uvězněných 

kolaborantů.  

11. května ve třetím čísle vyšel přepis zprávy z rozhlasu o návratu prezident 

Edvarda Beneše do Prahy a obvyklá upozornění a pokyny. 

17. července vyšly Zprávy poprvé jako týdeník. Měly osm číslovaných stran. 

Přibylo přispěvatelů, Jan Jáša napsal úvodník, Jarda Bendl krátkou reportáž z cely 

v Terezíně. Ostatní zprávy ale zpracoval opět František Tomek. Rubrika Mikrofon z ulice 

tentokrát kritizovala hostinského ze vsi vzdálené 7 km od Sušice. Hostinský pořádal 

zábavu, vybíral vstupné 20 korun, ale národnímu výboru nezaplatil ani korunu. Vedoucí 

finančního odboru mu v Mikrofonu vzkázal: „Copak si myslíš, ty, Venkove, že jen já 

budu podporovat finančního referenta ONV? Copak si myslíš, že jen já, Město, budu 

přispívat? Víš přece, kolik máme chudých lidí?“ a dále píše: „Ujišťujeme pana 

hostinského, že až se přihlásí a dá na ruku finančnímu referentu 3 000 korun (500 K si 

ponechá za sál), že ho přivítá jako vzácného hosta a do křesla posadí!“106 

Ve 40. čísle z 27. července zveřejnil František Tomek odpověď univerzitního 

profesora Františka Trávníčka z Brna na jeho dotaz, který zněl: „Jak psáti správně 

sousloví „národní výbor“, s velkým či malým písmenem?“ Pan profesor odpověděl, že 

„národní výbor znamená výběr osob z národa, a v současnosti že má zcela zvláštní 

stanovené poslání, složení a význam a proto podle jeho názoru je vhodné psáti Národní 

výbor s velkým N a místní Národní výbor také s velkým N.“107 

V zářijovém vydání v čísle 46 ze 7. září vyšel na první straně článek „Loučíme se - 

snad jen dočasně – s občanem Tomkem“. František Tomek byl povolán k výkonu 

vojenské služby, odešel z národního výboru i ze Zpráv a místo vedoucího redaktora 

týdeníku převzal Stanislav Trojan108.  
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Poslední číslo Zpráv vyšlo 31. října 1945. Bylo věnováno oslavám 28. října a 

prezidentským dekretům o obnovené československé měně. O přerušení tisku v něm 

nebyla žádná informace. 

 

V říjnu roku 1945 vydal ministr informací Václav Kopecký vyhlášku, kterou 

omezil vydávání současných periodik. Listy, které chtěly dál vycházet, musely 

v listopadu požádat ministerstvo o povolení a uvést předpokládanou spotřebu papíru. 

Ministerstvo tím získalo obrovskou moc nad tím, které listy budou smět nadále 

vycházet.109 

Okresní národní výbor v Sušici vydávání týdeníku přerušil, ale protože se mu 

činnost novinového zpravodaje očividně osvědčila, rozhodl se od ledna roku 1946 

vydávat nový list. 

7.3.2 Klostermannův kraj 

 

Po delší odmlce vyšel 5. ledna v Sušici nový leták okresního národního výboru. 

Byl pokračovatelem Zpráv národního výboru. Chtěl přinášet informace o všech 

aktualitách národního, hospodářského i politického dění, měl záměr zřídit hlídky 

sportovní, kulturní a spolkové. Měl být nepostradatelným pojítkem ONV s občanstvem 

celého okresu sušického.110 

Jeho název byl jen prozatímní, neboť bylo jasné, že vzhledem k úspornému 

hospodaření papírem bude zpočátku vycházet nepravidelně. Redakce se v něm 

dokonce obrátila na čtenáře, aby sami navrhli, jak se má budoucí, jak doufali týdeník, 

jmenovat. Leták vyšel ve formátu 30 x 42 cm, text byl zalomen ve třech sloupcích. Měl 

dvě číslované strany, strukturou odpovídal klasickému novinovému formátu, vytiskla 

ho tiskárna Josefa Procházky. 

7.3.3 Zprávy Sušicka 

 

Další číslo Klostermannova kraje vyšlo až 30. ledna 1946. Záměr, aby list 

vycházel jako týdeník, nevyšel, ani v budoucnu nevycházel věstník pravidelně, a 

především změnil název. 

                                                 
109

 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ,2011, str. 229- 230.) 
110

 Klostermannův kraj, 5.1.1946, str. 1. 
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Staly se z něj Zprávy Sušicka. Věstník okresního národního výboru v Sušici. 

7.3.3.1 Formát, tisk a cena Zpráv Sušicka 

 

List měl stejnou velikost jako Klostermannův kraj, tedy 30 x 42 cm. Text byl 

zalomen do tří sloupců, graficky byl velmi pěkně provedený a tiskla ho tiskárna Josefa 

Procházky. Vedoucím redaktorem byl Rudolf Kůs.  

Věstník měl ambici vycházet jako týdeník, ale redakci asi bylo jasné, že jí stejně 

nebude schopna dostát, neboť Zprávy neměly číslovaná vydání. V záhlaví pod názvem 

listu bylo vždy jenom datum, místo vzniku a cena listu. Cena jednoho výtisku byla 2 

koruny. 

Tiráž byla umístěna pod čarou na dolním okraji čtvrté, poslední strany věstníku. Od 

května se ve věstníku začaly objevovat fotografie. List byl vytištěn vždy jen černě. 

7.3.3.2 Obsahová charakteristika Zpráv Sušicka 

 

První strana věstníku patřila úvodníku, publicistice a někdy zprávám 

mezinárodního nebo celostátního významu. Druhá strana byla zpravodajská, ve spodní 

třetině pod čarou býval fejeton nebo úvaha psaná Rudolfem Kůsem. Třetí stranu si 

zabraly rubriky hlídek a na poslední straně uveřejňoval aktuality a upozornění okresní 

národní výbor a vycházely zde místní drobné zprávy a okrajově inzerce. 

7.4.3.3 Hlídky ve Zprávách Sušicka 

 

Pravidelnými rubrikami ve Zprávách byly hlídky. Zpočátku se jednalo jen o 

hlídky kulturní, sportovní a školní. Ve druhém čísle například školní hlídka rozepisovala, 

jak a kdy budou na školách prázdniny, a jak proběhlo setkání s družebními školami. 

V květnovém čísle zase informuje o přijímání žáků (žákyň) na státní reálné gymnázium 

v Sušici pro školní rok 1946/1947.  

V kulturní hlídce v druhém vydaném čísle byla recenze na divadelní představení 

Pošumavského divadla v Klatovech a anonce knihy Julia Fučíka „Reportáž psaná na 

oprátce“. Autor se o ní však zmínil především proto, že v ní vystupuje také postava, jež 

byla lidem ze Sušice dobře známá ze svého působení v Horažďovicích, neboť v podstatě 
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nic jiného o knize nesdělil.111 Jednalo se o Josefa Peška, jemuž je v této práci věnována 

kapitola 8.2.2. 

Od března přibyly nově hlídka sokolská, zemědělská a také turistická. V červnu 

například sokolská hlídka psala o závodech v pochodové chůzi, které se konaly v Sušici 

30. května. Jednalo se o mezistátní utkání Československo-Švédsko-Dánsko-Norsko. 

Závod šlo 21 účastníků a všichni splnili podmínky soutěže. 

Od května zmizela sportovní hlídka a sportovní zpravodajství bylo nadále 

uváděné jen titulem sport. Dostalo mnohem více prostoru, většinou celou třetinu třetí 

strany a polovinu strany poslední. Sport přinášel především výsledky a krátké reportáže 

z místních fotbalových utkání, ale i podrobné výsledky z řady dalších sportovních 

disciplín. 

7.4.3.4 Autoři Zpráv Sušicka 

 

Nejplodnějším autorem věstníku byl jeho vedoucí redaktor Rudolf Kůs. Byl 

podepsaný pod několika úvodníky, řadou článků a byl téměř výhradním autorem 

fejetonů uveřejňovaných na druhé straně pod čarou. Dalšími autory byli Čeněk Vašek, 

starosta města, který napsal několik úvodníků, Pavla Kinclová, také autorka úvodníků, 

dr. Oto Seitz112, Josef Haas, Jan Jáša, který psal již do Zpráv národního výboru, Vladislav 

Holý, jenž psal články o historii, a ing. Jiří Kincl, který se věnoval hospodářským 

tématům. 

 

Poslední dochované číslo Zpráv Sušicka je z 3. října 1946. Zda list vycházel i po 

tomto datu se mi nedopařilo zjistit. 

 

7.3.4 Sušické noviny 

 

Následujících několik let vydávání novin v Sušici ustalo. Represe komunistického 

režimu, který kontroloval veškerý tisk, zasáhly novinářské řemeslo jako málokteré jiné. 

Na vesnice se listy začaly vracet znovu až kolem padesátých let, ale měly většinou 

                                                 
111

 Klostermannův kraj, 5. 1. 1945, str. 3. 
112

 Dr. Oto Seitz byl jedním ze svědků, kteří ostře svědčili proti Lávičkovi, když byl obviněn 

z antisemitismu a podpory nacizmu, jichž se dopustil jako redaktor Sušických listů. (Kronika města 

Sušice, 1943-1947, str. 149.) 
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jediný konkrétní záměr a tím byla propagace zemědělských družstev potažmo režimu. 

Proto se bez výjimky jednalo o listy se zaměřením na zemědělství. Ve městech, kde 

existovaly průmyslové podniky, vycházely ze stejného důvodu závodní zpravodaje. 

Tak se zrodil také nový list v Sušici. 27. srpna 1950 vyšlo první číslo Sušických 

novin. Vydával je okresní národní výbor a jednalo se o leták velikosti 21 x 30 cm, 

s textem zlomeným do dvou sloupců. Na zemědělský leták byl graficky a tiskově velmi 

kvalitně zpracovaný, a jak by také ne, když ho tiskl jako svou poslední novinovou 

zakázku Josef Procházka, i když to tehdy možná netušil. Zodpovědným redaktorem 

letáku byl Václav Mašek, redakce se nacházela v sídle JZD Sušice, v hotelu Koruna. Cena 

nebyla uvedena. 

Distribuce probíhala prostřednictvím výkupen mléka, jak napovídala část 

podtitulu, který zněl: „Zpravodaj zemědělců Sušicka – při výkupu!“ 

Druhé číslo vyšlo hned dva dny po prvním, 29. srpna, a dále vycházel list 

poměrně často v intervalu dva až deset dní. V září list v čísle 6 vyšel s prohozeným 

slovosledem v podtitulu jako Zpravodaj sušických zemědělců a od té doby zmizela 

z podtitulu douška „u výkupu!“. 

Vzhledem k zaměření listu byla jeho obsahová struktura velmi chudá. Články se 

týkaly vždy jen toho, jak družstevníci plní, či neplní úkoly, co je potřeba ještě zlepšit, jak 

probíhají jarní, letní a podzimní práce na polích. Součástí listu pravidelně bývaly tabulky 

srovnávající produktivitu jednotlivých zemědělských družstev okresu nebo dokonce 

konkrétních pracovníků. Několikrát se přihodilo, že list vyšel jako čtyřstránkový a vždy 

byla důvodem skutečnost, že by se do dvoustránkového nevešla porovnávací tabulka. 

 

Ve druhém ročníku své existence vycházely Sušické noviny jako čtrnáctideník. 

Ještě je tiskla tiskárna Josefa Procházky, ale jen do čtvrtého čísla z 19. února 1951. Od 

té doby tisk listu převzaly Západočeské tiskárny, národní podnik, provozovna 04, 

Klatovy. List změnil grafickou podobu, text byl zalamován do dvou sloupců, byl vytištěn 

jiným druhem písma a záhlaví bylo „přikrášlené“ době poplatnou ilustrací (viz příloha 

5).  Odpovědným redaktorem nadále zůstával Václav Mašek, nově se v záhlaví objevila 

cena, jeden výtisk stál 50 haléřů. 

Ve třetím ročníku hned od počátku převzal vedení redakce F. Homolka, se 

kterým se vrátila také původní grafika listu, tedy zalomení textu do tří sloupců a 
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zmizela ona ilustrace ze záhlaví. Od čtvrtého ročníku vedla redakci Katka Jaklová a list 

zvýšil cenu na 1 korunu. Od 21. čísla ze 17. července 1953 byla odpovědnou 

redaktorkou Lydie Rozkošová. 

V průběhu čtyř ročníků se mírně proměnil obsah Sušických novin, postupně se 

začaly objevovat i jiné zprávy než ryze zemědělské, ale celkový charakter listu zůstal 

stejný, jeho záměrem zůstávalo především propagovat činnost jednotných 

zemědělských družstev.  

 

 

 

 

8. Horažďovice 

 

8.1 Předválečné Horažďovice  

 

 V devatenáctém století byly Horažďovice ve srovnání se Sušicí nebo Klatovy 

ospalejší a zapadlejší městečko. Místní obyvatelé odmítli v polovině devatenáctého 

století napojení města na železniční trať z Českých Budějovic do Plzně a pozdější zřízení 

vedlejší trati do Sušice a Domažlic již situaci nechránilo.113  Město bylo obydlené 

převážně Čechy,114 nemělo žádné významnější průmyslové podniky, zdroje města 

pocházely ze zemědělství. Město nemělo ani vlastní tiskárnu, a zřejmě také proto zde 

začal česky psaný list zaměřený na místní komunitu vycházet oproti shora zmíněným 

městům o celou jednu generaci později, až na počátku dvacátého století. 

 

                                                 
113

 ŘEZNÍČKOVÁ, Zdeňka: Šumavské sklářství. Horažďovice, Perla Otavy [online]. [cit: 15. 4. 2017] 

Dostupné z: http://www.sumavanet.cz/horazdovice/ 
114

 V roce 1921 zde žilo 3 072 obyvatel, z toho 3 007 Čechů, 58 Němců (z nich 45 v klášteře), 3 židé, 2 

Slovinky, 1 Francouzka a 1 Malorus. (Kronika města Horažďovice, 1919-1927, str. 19.) 
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8.2 Předválečné listy na Horažďovicku 

8.2.1 Horažďovický obzor 

 

Podobně jako v Sušici stáli za vydáváním českých časopisů učitelé, i zde se o 

zrod listu zasadil kruh pedagogů shromážděný kolem osobnosti Josefa Peška. 

Téměř všichni horažďovičtí učitelé byli organizováni v místní národně demokratické 

straně. Ve straně, především mezi učiteli, vznikl nápad založit místní měsíčník, který by 

po stránce politické a hlavně kulturní zrcadlil snahy horažďovických. List proto nesl 

podtitul Měsíčník věnovaný kulturnímu, hospodářskému i politickému povznesení 

okresu horažďovického. 

Utvořil se redakční kruh ve složení: učitel Josef Pešek coby vedoucí redaktor, učitelé L. 

Novotný, L. Mayer, Josef Drnek, Karel Němec, obchodník Antonín Zíka, a správce 

záložny Jan Nováček. Administraci obstarával Gustav Zíka za pomoci Jana Nováčka.115   

První číslo Horažďovického obzoru vyšlo 10. února 1921 a od té doby vycházel 

Obzor s železnou pravidelností. Následujících osmnáct let vyšlo bez přestávky každý rok 

dvanáct čísel.  

List vycházel jako měsíčník desátého každého měsíce a tiskla ho tiskárna Josefa Pacla 

ve Strakonicích. Časopis měl deset stran o formátu 31 x 21 cm. Text byl rozložen ve 

dvou sloupcích. V tiráži uvedené pod názvem listu se psalo: „Předplatné roční 

v Republice Československé 10 Kč, do ciziny 20 Kč. Platí se přiloženými složními listy. 

Pololetního neb čtvrtletního předplatného není. Jednotlivá čísla je možno koupiti 

v prodejně novin pí. Turkové. Odběratelem je ten, kdo list hotově předplatí nebo kdo 

zaslaného čísla do čtrnácti dnů po obdržení nevrátí. Odběratelství přestává písemnou 

výpovědí.“ 

S předplatným to ale redakce asi neměla úplně promyšlené, neboť hned ve 

druhém čísle vyšla zprávička, v níž se list obrací na čtenáře: „Tážeme se, zda se na nás 

čtenáři nehněvají, že od mnohých z nich jsme ještě neobdrželi předplatné. Prosíme, aby 
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 Kronika města Horažďovice, 1919-1927, str. 27. 
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laskavě nahlédli do prvního čísla, do něhož jest vložen složní list ku zaplacení 

předplatného.“116 

 

Hned první rok se listu velmi dařilo, získal si řadu odběratelů a byl čtený nejen 

v Horažďovicích, ale v celém klatovském okrese a dokonce měl 50 odběratel rodáků 

v Americe. Na konci roku 1921 ale byly zákonem okleštěny platy učitelů a učitelé 

měšťanských škol spadli do nižší platové kategorie. Platy jim poklesly o 17 – 25% a 

nespokojenost a pocit morální křivdy vyústil v hromadné vystupování učitelů 

z politických stran. Stejně se zachovali i učitelé v Horažďovicích a ze strany národně 

demokratické odešli. Vyvstala však otázka, co s Obzorem. Jako list národně 

demokratické strany nadále vycházet nemohl, proto se stal politicky nezávislým 

měsíčníkem s vedoucím redaktorem Josefem Peškem.117Josef Pešek řídil redakci od 

vzniku listu do roku 1930, kdy odešel do Prahy. Po něm převzal redigování listu Josef 

Drnek, řídící učitel na chlapecké pětitřídní škole v Horažďovicích.  

Za dobu existence Obzoru v něm vyšlo na 320 článků, 180 pojednání v besídce, 

stovky zpráv spolkových a kulturních, a stovky dopisů ze všech obcí okresu 

horažďovického. Od roku 1928 měl Obzor stálou rubriku rodáků Horažďovicka v Praze, 

kterou řídil jednatel téhož spolku Vojtěch Homolka, do roku 1930 list měl i hlídku 

stavovskou a politickou. Všechny články, zprávy i dopisy byly až na nepatrné výjimky 

vesměs původní. Největší podíl na nich měl Josef Pešek a také člen redakčního kruhu a 

druhý zodpovědný pořadatel listu Karel Němec (více o něm v kapitole 8.3.1). V listu se 

věnoval především historickým tématům. Dalšími dopisovateli byli Čeněk Klásek, psal 

recenze na romány, ze kterých list otiskoval výňatky, R. Kleinschmidt, který se rovněž 

věnoval historii Horažďovicka, Jan Dyk a Antonín Beneš, jenž spravoval rubriku 

knihovnictví v našem okrese. 

V době svého zániku v roce 1938 měl Horažďovický obzor 1 100 předplatitelů. 

Důvodem zastavení listu tedy nebyly finanční potíže ale skutečnost, že jeho dlouholetý 

přispěvatel a vedoucí redaktor Josef Drnek sháněl několik let ze zdravotních důvodů za 

sebe mladšího náhradníka, jenže ten se nenašel. Jak se píše v článku na rozloučenou 

v posledním dvanáctém čísle z 1. prosince 1938: „Tato skutečnost jasně mluví. Mluví, 
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 Horažďovický obzor, 15. 3. 1921,  str 1.  
117

 Kronika města Horažďovice, 1919-1927, str. 29. 
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jak radostno jest vésti list malého města. Co tu kritik, výtek i posměšků! Jak už to bývá: 

Doma je vše špatné, jinde vše lepší. Jen vědomí, že bylo konáno dílo dobré, jen 

povzbuzující projevy zejména našich čtenářů mimo Horažďovice, jen neochvějná 

věrnost většiny našich předplatitelů posilovaly v naší nesnadné práci.“118 

8.2.2 Osobnost Josefa Peška 

 

Josef Pešek se narodil v Mečichově 22. ledna roku 1881.  Pocházel z rodiny 

ševce, měl sedm sourozenců, a aby mohl studovat, živil se při studiích kondicemi. Po 

ukončení školy učil na různých místech v okolí Strakonic a Horažďovic, kde nakonec 

koupil dům pro svou rodinu. Stal se zde členem městské rady a zástupcem starosty.119 

V Horažďovicích žil do roku 1930, kdy se přestěhoval do Prahy. Tam učil na obecné 

škole v Modřanech a v Karlíně a v roce 1934 se stal zastupujícím řídícím v pražském 

Podolí. 

V Praze vstoupil do strany národních socialistů, ve které byl až do roku 1938. 

Zasazoval se o uznání učitelských požadavků. Vystupoval v denním tisku, rozhlasu, 

pracoval v koordinačním výboru socialistických stran a spolupracoval s legionáři.  

V roce 1939 se stal členem ilegální skupiny „Petiční výbor Věrni zůstaneme“ a 

podílel se na sepsání jejího manifestu.120 Skupina byla počátkem roku 1942 odhalena a 

Josef Pešek zatčen a 6. února 1942 uvězněn na Pankráci. Na Pankráci sdílel celu 

s Juliem Fučíkem, který se o něm několikrát zmiňuje v románu Reportáž psaná na 

oprátce jako o Otci Peškovi.121 Soud konaný 25. října 1944 Peškovi navrhl trest smrti, 

který byl později změněn na deset let vězení. Z Prahy byl převezen do Berlína do 

koncentračního tábora v Ebrachu, kde se dočkal konce války, ale byl tou dobou již tak 

vysílený, že při výšce 178 cm vážil jen něco málo přes 30 kg a nebyl schopen 

normálního transportu domů. Přestože ho syn urychleně sanitkou odvezl z Německa 

do Prahy a zde rovnou do nemocnice, zemřel Pešek vyčerpáním 29. května 1945. Za 

                                                 
118

 Je zajímavé, že o stejném nepochopení, výtkách a kritice místních hovoří i Josef Procházka, jenž 

napsal článek o prvopočátcích českých novin v Sušici. Společník jeho tchána list zastavil právě z důvodu 

nepochopení a neustávajících výtek (viz kapitola 7.3). 
119

 Kronika města Horažďovice, 1928-1940, str. 39. 
120

 Odbojová skupina Věrni zůstaneme působila od roku 1939 do konce roku 1941. Sdružovala 

socialisticky smýšlející nekomunistické aktivisty od intelektuálů po dělníky. Členkou této skupiny byla 

také Dr. Milada Horáková.  (Poznámka autorky.) 
121

 Pešek totiž všechny dopisy adresované domů rodině podepisoval jako Táta Pešek. (Poznámka 

autorky.) 
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odbojovou činnost mu byl 16. února 1946 prezidentem republiky udělen 

Československý válečný kříž in memoriam. 

V září byl Josef Pešek jmenován vrchním školním radou in memoriam. Dekret podepsal 

Zdeněk Nejedlý, ministr školství a kultury. 

8.2.3 Prácheň 

 

Spolu s Horažďovickým obzorem se na Horažďovicku před válkou četl list 

Prácheň. Vycházel od roku 1911 do roku 1920. Zpočátku vycházelo deset čísel ročně, 

v roce 1915 se pravidelnost vydávání zhoršila. V druhém čísle IV. ročníku z 16. dubna 

1915 redakce píše: „Předkládajíce číslo 2 věstníku Prácheň po delší přestávce, činíme 

tak v úmyslu věstník dále pravidelněji vydávati. Zároveň prosíme, zasílejte nám laskavě 

místní zprávy, zachovejte nám lístky a dopisy od vojínů. Nevracejte věstník, ale pošlete 

jej vojínům.122 Po skončení první světové války list vycházel až do roku 1920, kdy byl 

zastaven. Vydával jej okresní agrární svaz pro okres horažďovický. Redakci řídil Alois Vlk 

v Chanovicích a list tiskly Společné tiskárny v Blatné. List měl osm stran, poslední 

věnovanou výhradně inzerci. V obsahu otiskoval oznámení a různé krátké zprávy 

z Horažďovicka.  

 

 

 

 

8.3 Horažďovický tisk po válce 

 

V raných poválečných letech se v Horažďovicích podobně jako v ostatních 

městech Klatovska četly Svobodné Pošumaví, deník Svobodný směr,  Stráž českého 

západu a samozřejmě listy celostátní. Nenašel se tu ale nikdo, kdo by se chtěl znovu 

chopit vydávání místního časopisu. Uvědomělí učitelé, kteří se pustili do novinaření ve 

dvacátých letech, zde už nebyli, a tiskař, který by podobný podnik zinscenoval také ne. 

Místní byli odkázáni na listy, které vznikaly a tiskly se jinde.  
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 Prácheň, 26. 4. 1915, str. 1.  
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8.3.1 Novinář Karel Němec 

 

Jeden z místních obyvatel přesto na novinářskou práci nezanevřel. Karel Němec, 

učitel a ředitel místní měšťanské školy, měl očividně zpravodajskou duši, neboť léta 

pořizoval záznamy do místní kroniky. Ve své práci kronikáře pokračoval i po válce a 

očividně chtěl pokračovat i v psaní do novin. Místní list nevznikl, tak psal alespoň do 

listů, které se tiskly v Klatovech, Vimperku nebo Domažlicích. Jeho příspěvky byly 

kvalitní a vyhledávané a jednalo se nejen o místní zprávy, ale také o články či úvahy na 

historické téma. Časopisy jej za kvalitní práci honorovaly, jak dokládá dopis redakce 

Šumavského hraničáře z února 1946, ale jak postupně ubývalo tiskové svobody, 

docházely i peníze na Němcovy platby (viz příloha 6). 

Němcovy články vycházely nejčastěji v Šumavském hraničáři. Psal především do 

rubriky „Zprávy z kraje“, a když Hraničář nabyl na významu a lokálky z jednotlivých 

oblastí dostaly více prostoru a staly se z nich samostatné rubriky, přispíval do rubriky 

„Šumavský hraničář Prácheňska“123. V Klatovech si jeho práce vážili také, pomáhal zde 

zakládat nový týdeník Mladé Klatovsko. Hned v prvním čísle mu vyšel „Credo“ 

signovaný šifrou nc.124 

8.3.2 Šumavský hraničář 

 

Z archiválií nalezených v archivu zdejšího muzea, ze zápisů v kronice a také 

podle obsahu časové schránky nalezené v bázi pomníku na horažďovickém náměstí (viz 

kapitola 8.4) lze soudit, že se v Horažďovicích po válce z regionálních listů četl nejvíce 

Šumavský hraničář. 

8.3.2.1 Tisk a cena Šumavského hraničáře 

 

List, jehož podtitul zněl Týdeník pro zájmy šumavského pohraničí, vycházel od 

17. srpna 1945. Tiskla ho národní správa vimperské tiskárny Steinbrenner. Vycházel ve 

standardním novinovém formátu A3, text byl zalamován do čtyř sloupců o šířce 55 mm 

a vysázen černě. V prvním roce vydávání měl vždy šest stran, v druhém osm, ale ve 

                                                 
123

 SICHINGEROVÁ, Hana. Periodický tisk na Prachaticku v letech 1945 -1948. Praha, 2013. Diplomová 

práce (Bc.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 

Vedoucí práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., str. 54. 
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 Mladé Klatovsko, 4. 8. 1945, str. 1. 
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třetím se vrátil k šesti a nakonec, těsně před svým zastavením koncem roku 1947 

vycházel jen jako čtyřstránkový.  

V polovině roku 1947 vycházel Hraničář v desetitisícovém nákladu a z týdeníků měl 

největší počet odběratelů v jihočeském kraji.125O jeho úspěšnosti svědčí fakt, že 

postupně založil filiálky v Sušici, Strakonicích, Prachaticích a Českém Krumlově a měl 

řadu dopisovatelů. Kromě již zmíněného Karla Němce to byli například Ivo Beneš, 

Bohuslav Lukáš, nebo Rudolf Kůs (vedoucí redaktor Zpráv Sušicka). 

8.3.2.2 Obsahová struktura a charakteristika Hraničáře 

 

List měl již od prvního čísla relativně ucelenou strukturu. Hned v prvním ročníku 

zavedl pravidelné rubriky věnované kultuře, tělovýchově, mládežnickým organizacím, 

zájmovým spolkům. Otiskoval zprávy okresního, celostátního i mezinárodního 

významu. Od založení vycházel jako regionální týdeník, proto hlavní důraz kladl na 

místní zpravodajství, které s tím, jak list košatěl, nabývalo na objemu.126  

V každém čísle vycházely úryvky nějakého románu na pokračování, týdeník 

zveřejňoval také básně a otiskoval fotografie. Poslední strana pravidelně patřila inzerci. 

Témata listu se měnila v závislosti na proměnách politické a hospodářské situace. 

V počátcích své existence psal Hraničář především o válce, o americké armádě, o 

obnově kraje. Postupně se do centra jeho zájmu dostávali Němci a národní správa. Po 

odsunu se týdeník věnoval dosídlování, bytové a hospodářské situaci a zemědělství. Ke 

konci třetího ročníku, v době, kdy hojně rozšířil své filiální redakce, bylo znát, že 

Hraničář má ambice stát se zpravodajem pro celý jihočeský kraj.127 

8.3.3 Hlasy Prácheňska 

 

Dalším z listů, které se četly v Horažďovicích těsně po válce, byly Hlasy 

Prácheňska128. Vycházely jako týdeník X. kraje Komunistické strany Československa ve 

Strakonicích.  
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 SICHINGEROVÁ, str. 41. 
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 SUCHINGEROVÁ, str. 45. 
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 SICHINGEROVÁ, str. 46. 
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 Původní název listu zněl Hlas lidu. Mezi červencem a říjnem 1945 se přejmenoval na Hlas 

prácheňského kraje a po říjnu to byly Hlasy Prácheňska. Týdeník X. kraje Komunistické strany 

Československa. (Poznámka autorky.) 
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8.3.3.1 Tisk a cena Hlasů Prácheňska 

 

Tiskly se ve velkém formátu 44 x 32 cm, měly 6 stran, text byl rozdělen do čtyř 

sloupců. V tiráži stálo: „Redakce a administrace v místnosti sekretariátu KSČ ve 

Strakonicích, Masarykovo náměstí 144. Vychází každou sobotu v poledne. Vydává KSČ 

v Strakonicích. Řídí odpovědný redaktor Marie Morsadtová s redakční radou. Roční 

předplatné 90 Kč, půlroční 46 Kč, čtvrtletní 24 Kč, měsíční 8 Kč.“ Cena jednoho čísla byly 

2 Kč. 

Týdeník tiskla tiskárna Svoboda ve Strakonicích. Měl dvě regionální filiálky, 

píseckou řídil profesor Chvála a sušickou Josef Pankrác. 

8.3.3.2 Obsahová struktura a charakteristika Hlasů Prácheňska 

 

Tematicky byl list rozdělen po stranách, první byla věnována úvodnímu článku 

nebo například projevu některého komunistického poslance, jeden ze sloupečků patřil 

zahraničním zprávám a v dolní třetině býval fejeton nebo kratší právě aktuální článek. 

Zahraniční zprávy byly směsicí „hard„ a „soft news“ většinou komunisticky laděných. 

Tak se vedle sebe na titulní straně ocitly například přepis projevu Klementa Gottwalda 

a zprávy typu: „Neznámí pachatelé vnikli v noci na milánský hřbitov a odcizili 

Mussoliniho pozůstatky – zdá se, že pracovali ve velikém spěchu, neboť zde zapomněli 

jednu nohu.“, a současně „V jednom zajateckém táboře v Německu bylo otráveno 

arsenikem 2 238 SSmanů a nyní britská tajná policie pátrá po čtyřech mužích, kteří byli 

zaměstnáni v pekařství tohoto tábora a namíchali arsenik do těsta, z něhož se pekly 

chlebíčky pro vězně.“129 První strana dole pod čarou končila vždy úderným agitačním 

heslem například: „Republice více práce – to je naše agitace!“ 

Na dalších stranách listu pak bývaly informace týkající se jednotlivých organizací 

KSČ a jejich činnosti, projevy poslanců nebo výňatky z projevů vedoucích činitelů KSČ, a 

také kulturní rubrika s recenzemi filmů, knih a divadelních představení. Také zde byla 

část věnovaná sportu a tělovýchovným spolkům a dopisům čtenářů. Poslední strana se 

dělila mezi sport a inzerci. List byl tištěn jen černě, občas byl tok textu přerušen menší 

fotografií. Uváděním zdrojů u přejatých zpráv se redakce nezabývala. 
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Komunistická strana list vydávala do voleb v roce 1946, potom úlohu listu 

převzala Jihočeská pravda. 

 

 

8.3.4 Zemědělský zpravodaj Horažďovicka 

 

Nicméně nakonec došlo i na místní list.  V rámci kolektivizace a následování 

sovětského vzoru se i zde v Horažďovicích začal vydávat časopis pro zemědělce. 28. 

července 1950 vyšel v Horažďovicích poprvé Věstník budovatelského úsilí na 

Horažďovicku. První číslo vyšlo jako strojopis namnožený cyklostylem. 

Vydával ho okresní národní výbor, redaktorem byl důchodce Václav Kodýdek a 

odpovědným redaktorem Václav Štěrba. Někdy v průběhu roku list změnil název na 

Zemědělský zpravodaj Horažďovicka a začal vycházet jako týdeník vždy v pátek. Tiskla 

ho tiskárna Josefa Procházky v Sušici jako jednostránkový leták o velikosti 31 x 22 cm 

s textem rozděleným do dvou sloupečků. Tisk letáku byl zpracován velmi kvalitně a 

profesionálně, na rozdíl od samotného obsahu listu. V 13. čísle se změnil typ písma, 

grafické uspořádání nikoliv. 

8.3.4.1 Obsahová charakteristika 

 

Zpočátku měl list záměr vycházet jako měsíčník a jeho úkolem bylo informovat 

o novém druhu hospodaření. Věstník byl zaměřený hlavně na práci v zemědělství a 

podle horažďovické kroniky již první číslo shrnuje úspěchy horažďovického JZD. 

Současně informuje o záškodnických cílech amerických, zejména o vpašování 

mandelinky.130 

Do kdy list vycházel, se mi nepodařilo zjistit. Zachovalo se jen několik čísel a místní 

kronikář Karel Němec o osudech listu také pomlčel. 

8.3.4 Vesnické noviny Horažďovicka 

 

V následujícím roce v Horažďovicích vyšel další list, který vydával Jednotný svaz 

českých zemědělců (JSČZ).  
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8.3.4.1 Tisk, cena a redakce Vesnických novin Horažďovicka 

 

Vedoucí redaktor Vesnických novin byl František Hanzlík131, list řídila redakční 

rada. Tiskla ho západočeská tiskárna národní podnik, závod Blatná. Graficky byl list 

velmi pěkně zpracovaný, měl čtyři strany, text byl zalomen do tří sloupců, články 

nápaditě graficky odražené.  

Redakce sídlila v JSČZ Horažďovice v Ševčíkově ulici číslo 114. Noviny vycházely 

jednou týdně a byly distribuovány prostřednictvím místních sběračů mléka. Cena za 

čtyři výtisky byla 5 Kč a za rok 60 Kč. Současně bylo možné výtisk získat u předsedy JSČZ 

v obci nebo na okresním sekretariátě JSČZ.  

Od 17. čísla vydaného jedenáctého srpna 1951 vystřídal Františka Hanzlíka nový 

redaktor Josef Krýzl. Ke změně redaktora došlo pak ještě jednou, v dubnu 1952, stal se 

jím Václav Klik132.  Od dubna tohoto roku vycházel týdeník jako jednostránkový, a jeho 

cena byla 0,50 Kč za číslo.  

8.3.4.2 Obsahová charakteristika Vesnických novin 

 

První číslo vyšlo 10. března 1951. V úvodníku je představil Josef Bečvář, 

předseda okresního výboru JSČZ. Josef Bečvář nebyl novinář, to je z textu zřetelně znát. 

Snažil se zformulovat, jaký cíl list vlastně sleduje a nejlépe to asi shrnul ve větě: „…Jest 

třeba, aby Vesnické noviny Horažďovicka byly neúnavným bojovníkem za vše 

správné…“133 

Jak bývalo zvykem, dole pod čarou byly v listu umísťovány slogany. V prvním 

čísle na druhé straně stálo například úderné: „Mezinárodní den žen protestem proti 

válce!“ 

V dalších číslech se objevily slogany „Dobře provedenými jarními pracemi – k vyšším 

výnosům!“, „Za mír a bohatou úrodu!“, nebo „Všichni pokrokoví zemědělci do řad 

JSČZ!“ 
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 František Hanzlík byl sklářský dělník zvolený propagačním referentem  MNV na ustavující schůzi 

MNV v Horažďovicích, která se konala 2. 7. 1945. (SOA Plzeň – SOkA Klatovy, Městský národní výbor 

Horažďovice, 1945 – 1990, EL NAD č. 291, AP č. 380) 
132

 Václav Klik byl na ustavující schůzi MNV 2. 7. 1945 zvolen předsedou MNV. Byl v té době již 

důchodce, zvolen byl za komunistickou stranu.  Na tuto funkci rezignoval v říjnu téhož roku z důvodu 

onemocnění. Kromě toho byl členem revolučního národního výboru, referentem pro zajištění německého 
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List přinášel hlavně informace ze zemědělství, například o tom, jak probíhají 

přípravy na jarní zemědělské práce, kde pracují nejvzornější zemědělci, jak soutěžíme 

za mír a bohatou úrodu, kdo dodává mléko nejhůře, a které zemědělské družstvo mělo 

největší účast na mírovém projevu. 

Občas se objevila i jiná než zemědělská tematika, například ve druhém čísle ze 17. 

března 1951 článek o kulturní akci Filmové jaro na vesnici a další o záškodnickém 

skupování mouky v Týnci. 

Poslední 36. číslo týdeníku vyšlo 19. prosince 1952. 

8.3.5 Pod Práchní 

 

„Horažďovické učitelstvo začalo letos vydávat svůj závodní časopis,“ napsal 

zjevně pyšný Karel Němec, místní kronikář, učitel a redaktor předválečného 

Horažďovického obzoru do kroniky hned jako druhý zápis roku 1952. Pokračuje, „…jak 

již heslo titulu ukazuje, chce se věnovat výchovným úkolům ve školách a pod tímto 

zorným úhlem jsou psány i články. Věnuje se v nich pozornost novým methodám výuky 

a vyučování ve školách. Je vidno, že se učitelstvo zapojilo zdárně do budovatelského 

úsilí našeho státu.“134 

8.3.5.1 Charakteristika listu Pod Práchní 

 

Jednalo se o strojopis okopírovaný cyklostylem, s ručně malovanými 

ilustracemi. Časopis měl čtyři listy oboustranně popsané, sešité kancelářskou svorkou, 

tedy osm číslovaných stran celkem. Kromě informací o akcích konaných ve školách 

v něm vycházely články o budování a zářné budoucnosti v duchu poplatnosti režimu. 

První číslo listu vyšlo 23. listopadu roku 1951 usnesením zářijové valné hromady 

ROH. Učitelští odboráři si předsevzali, že „…časopis bude naší tribunou, nikoliv 

oběžníkem Závodní rady. Bude naší i vaší radostí. Má přinášet podněty ke zlepšení naší 

práce a má být šiřitelem nových lepších pracovních metod, a nositelem dobrých námětů 

pro všechny učitele.“135 

Na předposlední straně prvního čísla je seznam členů závodní rady a z podpisů 

pod články je zřejmé, že členové závodní rady jsou současně autory článků a 
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příspěvků.136 Na poslední straně časopisu je návod, jak korespondovat se závodní 

radou a jak se vybírají odborářské příspěvky. 

Poslední dochované číslo je z května 1952, ale není z něj zřejmé, zda list dále 

vycházel a kronika také mlčí. 

8.3.6 Velkoborské noviny  

 

V roce 1952 začal v sousedním Velkém Boru vycházet plátek s názvem 

Velkoborské noviny. Nazvat toto periodikum novinami je však poněkud nadnesené. 

Nemělo v podstatě žádné atributy standardních novin. Chyběla tiráž, v celém listu 

nebyla uvedena adresa redakce, text napsaný na psacím stroji byl graficky i literárně 

velmi neumělý. Měl rozsah právě jeden list a byl namnožen cyklostylem. Vydávala jej 

Újezdní osvětová beseda (ÚOB) Velký Bor. Odpovědným redaktorem byl František 

Chaluš, list řídila redakční rada. A soudě podle zkratek pod jednotlivými příspěvky, byl 

v prvních dvou číslech jejich jediným autorem František Chaluš. Jedinou metou tohoto 

plátku byla očividně snaha dostat všechny místní soukromé zemědělce do jednotného 

zemědělského družstva. 

8.3.6.1 Obsahová charakteristika Velkoborských novin 

 

První číslo vyšlo 14. srpna 1952 a list se v něm představil: 

„Přicházíme k vám s novým způsobem informací – Újezdní osvětová beseda bude pro 

vás vydávat pravidelně místní noviny, které budou přinášet jednak zprávy z místního 

rozhlasu, jednak události ze života vesnice, případně též příklady z okolí. 

Chceme chválit dobré, ale též pranýřovat vše, co zaslouží odsouzení. Chceme 

především pomoci, aby všichni poctiví rolníci se stali též dobrými a vzornými členy 

našeho nového jednotného zemědělského družstva. 

Čekáme samozřejmě hlavně od vás, že se zařadíte mezi naše spolupracovníky a 

že budeme moci často uveřejnit vaše názory, co se vám líbí, nebo nelíbí. CH-“ 

Celý text končí provoláním: Co jednomu nemožno, všem snadno! A větou: Dne 

13. srpna překročil počet přihlášek do JZD Velký Bor číslo 30.  
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Druhé číslo vyšlo 20. srpna 1952. Po stránce vizuální se nic nezměnilo, text 

nebyl kvalitnější, a noví redaktoři také nepřibyli. Psalo se v něm: „5. srpen 1952. 

Datum, které v kronice obce bude zapsáno zlatým písmem. Toho dne se rozhodlo 23 

rolníků naší obce utvořit JZD a přijmout provozní řád II. 

Věříme, že i ti drobní zemědělci, kteří dosud nenašli cestu k JZD, uváží velmi 

bedlivě, bude-li pro ně výhodnější setrvávat v soukromém způsobu hospodaření, či 

změní-li svůj postoj a přihlášku do JZD podají.“ Číslo končí větou: „JZD ve Velkém Boru 

má již 34 členů.“ 

 

31. srpna 1952 vyšlo třetí číslo, ve kterém se JZD prostřednictvím listu chválí a 

aby doložilo, jak je výhodné stát se jeho členem, otiskuje příklady platů dělníka a 

zaměstnance okresního národního výboru a platů družstevníků. Družstevníci jsou na 

tom podle listu o poznání lépe.137 V tomto čísle přibylo autorů příspěvků, a dokonce se 

v něm objevily ilustrace bohužel velmi nízké kvality. 

Čtvrté číslo vyšlo 20. října 1952. Družstevníci podle listu přijali provozní řád 

III138, a to znamená, že přistupují ke společné živočišné výrobě. Počet členů družstva již 

dosáhl 61. 

 

A tím se zřejmě naplnil velký úkol tohoto plátku, neboť následující páté číslo 

z 26. října 1952 je číslem posledním.   

8.3.7 Prácheňský budovatel 

 

Posledním dochovaným regionálním periodikem na Horažďovicku z tohoto 

období, které se mi podařilo dohledat, je Prácheňský budovatel. Vydával ho okresní 

národní výbor Horažďovice. V počátku jeho existence řídil redakci Václav Klik, který byl 
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 Družstevník Bláha 49 192 Kč a k tomu naturálie a průměrný dělník 45 000 Kč. (Velkoborské noviny, 

31. 8. 1952, str. 2.) 
138

 JZD byla původně rozdělena do IV typů: I. typ – vložené pozemky měly původní hranice a zůstávaly 

výhradním vlastnictvím rolníka, jenž z nich dostával i úrodu. Společně se měly využívat stroje, potahy a 

pracovní potenciál členů. Tento typ družstva zůstal jen na papíře. Ve II. typu JZD zůstávala v 

individuálním hospodaření jen živočišná výroba, pozemky se měly účelně zcelit (známé rozorání mezí), a 

produkce se měla dělit nejen podle pracovního přínosu, ale především podle vložené půdy. III. typ 

kolektivizoval živočišnou výrobu, při rozdělování výnosů se přednostně oceňoval pracovní podíl a jen 

částečně vložená půda a inventář. IV. typ nebral již ohled na vložený kapitál vůbec a rozdělovalo se 

„podle množství a kvality práce“.( PŮLPÁN, Karel: Nástin českých a československých hospodářských 

dějin do r. 1990 II. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-785-0. Str. 71, 72. ) 
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současně místopředsedou ONV a podílel se i na redakci Vesnických novin 

Horažďovicka. Od druhého ročníku byl vedoucím redaktorem František Hanzlík a od 

čtvrtého J. Pašek. List vycházel v letech 1952 až 1957. 

Tiskly ho Západočeské tiskárny národní podnik – závod 10 Blatná. Vycházel jako 

jednostránkový, ve standardním novinovém formátu A3 (tj. půlarch o rozměrech 297 x 

420 mm), text byl zalomen do tří sloupců, od čtvrtého ročníku už jako čtyřstránkový 

s textem zalomeným do čtyř sloupečků. 

Jeden výtisk stál v roce 1952 0,50 Kč a v roce 1957 0,20 Kč.139  

 

8.4 Tisk jako most v čase 

 

Horažďovice navzdory své provinčnosti hostily občas velmi významné 

návštěvníky. Většinou politiky, kteří jezdili agitovat pro své strany, ale po válce se tu 

zastavil také americký generál George S. Patton,140aby udělil vojenské řády několika 

americkým vojákům, a na krátkou návštěvu zavítal prezident republiky Eduard Beneš. 

141,142    

Před volbami v roce 1946 přijel do města agitovat pro národní socialisty ministr 

Jan Stránský. Objevil se v doprovodu Milady Horákové a společně v místní sokolovně 

předestřeli pozorným posluchačům program své strany. 143 

8.4.1 Odhalení pomníku  

 

Milada Horáková doprovázela Jana Stránského moožná proto, že pro místní 

představovala pojítko s jejich slavným a ctěným rodákem Josefem Peškem (viz kapitola 

1.2.3). Patřila do stejné odbojové skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme jako Pešek, a 

stejně jako on byla za své postoje vězněna nejprve ve vězení na Pankráci, potom 

v Terezíně a nakonec v koncentračním táboře v německém Ainachu. Není tedy divu, že 

                                                 
139

 Jak se měnila cena v průběhu existence listu, se mi nepodařilo dohledat, protože se dochovalo jen 

několik čísel listu. (Poznámka autorky.) 
140

 Kronika města Horažďovic, 1940-1955, str. 60. 
141

 Kronika města Horažďovic, 1940-1955, str. 55.  
142

 Zajímavé je, že toto městečko navštívil i Benešův nepřítel číslo jedna Emanuel Moravec. Za války sem 

jako ministr školství a lidové osvěty v protektorátní vládě zavítal na školní inspekci. (Kronika města 

Horažďovic, 1940-1955, str. 33.) 
143

 Kronika města Horažďovic,1940-1955, str. 68. 
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když se v Horažďovicích Svaz osvobozených politických vězňů rozhodl vybudovat 

pomník na paměť těch, kdo přišli za války o život v odboji, oslovili právě ji, aby pomník 

odhalila.  

Pomník byl odhalen v říjnu 1947 v rámci oslav 28. října. Doktorka Horáková za 

Svaz politických osvobozených vězňů přednesla slavnostní apolitickou řeč, v níž 

vyzdvihla význam zahraničního odboje v první světové válce i činnost českých vlastenců 

ve druhé válce.144Pomník byl odhalen, ale o existenci tajné časové schránky z olova 

v jeho bázi asi vědělo jen nemnoho lidí. 

8.4.2 Nález časové schránky ukrývající dobový tisk 

 

V rámci probíhajících archeologických prací na horažďovickém náměstí byla 

vloni při demontáži pomníku obětem světových válek nalezena v jeho základech 

olověná schránka. V městském muzeu došlo k jejímu otevření. Časová schránka dle 

očekávání obsahovala dobové dokumenty: ručně psaný pamětní list, seznam se jmény 

umučených a popravených za druhé světové války, šatenky a poukázky na obuv a 

dobovou bankovku a osm mincí z roku 1947.  

A kromě těchto věcí obsahovala také dobový tisk z pátku 24. a ze soboty 25. 

října 1947: byl zastoupen tisk regionální i celostátní, listy patřily různým politickým 

stranám. 

8.4.3 Listy nalezené v časové schránce 

 

Ve schránce byl uložen Šumavský hraničář, Pravda, Svobodné slovo, Lidové 

noviny a Nový den. 

Regionální tisk zastupoval Šumavský hraničář, dá se tedy soudit, že právě tento 

týdeník byl na Horažďovicku považován z místních listů za nejkvalitnější, kromě toho 

list nepatřil žádné politické straně, byl to týdeník osídlovací komise a jeho texty nebyly 

tendenční, spíše nadstranické.145 

Pravda byla deníkem Komunistické strany Československa, Svobodné slovo 

orgánem československé strany národně socialistické, Lidová demokracie deníkem 

československé strany lidové a Nový den deníkem československé sociální demokracie. 
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 Kronika města Horažďovic,1940-1955, str. 86. 
145

 SICHINGEROVÁ, str. 49. 
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Listy uložené ve schránce zastupovaly tedy všechny čtyři strany Národní fronty 

a týdeník Hraničář místní region. Pro zajímavost jsem porovnala ceny deníků a všechny 

stály 1,50 Kč jen Hraničář 2 Kč, ale ten vycházel jako týdeník.  

Zajímavé je také letmé nahlédnutí na titulní strany listů: vyšly 25. října 1947, 

tedy den po katastrofě, která se odehrála v Plzni ve výrobně vánočních prskavek. Došlo 

zde k fatálnímu výbuchu, jehož následkem bylo třináct mrtvých, většinou 

zaměstnankyň výrobny. Deníky událost pochopitelně reflektovaly, zajímavé je jak. 

Největší prostor neštěstí věnovali komunisté, celá první strana listu patřila rozsáhlému 

článku o průběhu neštěstí a postupu vyšetřování. Článek nesl titul „Otřásající 

katastrofa v továrně na chemikálie“ s podtitulem 13 obětí zločinného šlendriánu v Plzni 

a měl zřetelně bulvární nádech. Nový den měl na první straně kratší článek s titulkem 

„Třináct osob zahynulo při požáru dílny v Plzni“ a odkazoval na článek uvnitř listu, 

v němž věnoval vzpomínku zemřelým. Svobodné slovo věnovalo události krátký 

článeček na první straně, nesl titul „Třináct obětí prskavek“.  A Lidová demokracie o 

katastrofě informovala jen krátkou decentní zprávou uvnitř listu. Hraničář událost 

nekomentoval, neboť byl vydán 24. 10. 1947. 

 

Rozhodnete-li se utvořit časovou schránku a do ní umístit něco, co má 

v budoucnosti vypovídat o současnosti, jistě důkladně zvážíte, co vybrat. Tím, že naši 

předkové do schránky umístili tisk, dokázali, jak důležitý pro ně byl a jakou výpovědní 

hodnotu mu přisuzovali. Z výběru listů napříč politickým spektrem kromě toho plyne, 

že ještě věřili v budoucnost demokratickou a svobodnou a představa komunistického 

puče pro ně byla jen děsivá noční můra. 

Je sympatické, že když byla loni schránka v Horažďovicích otevřena, zamýšleli se 

místní nad tím, co by do ní uložili dnes, a za muzeum a radnici prohlásili, že tisk by 

nevynechali: za regionální listy by vybrali Klatovský deník a Horažďovický obzor a za 

celostátní Mladou frontu a Lidové noviny.146  
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9. Nýrsko 

 

Nýrsko z pohledu českých poválečných periodik na Klatovsku není nijak významné. 

Ani před válkou zde nevycházely žádné české listy, přesto jsem ho do této práce 

zahrnula. Vedl mě k tomu nález listu Kanon v tamním muzeu Královského hvozdu. 

Podle mého názoru je mezi poválečnými regionálními periodiky takovou výjimkou, že si 

rozhodně zaslouží následující kapitolu. 

9.1 Poválečná situace v Nýrsku 

 

Situace v Nýrsku byla v poválečných letech poněkud odlišná od situace ve 

městech zmíněných v této práci výše. Nýrsko patřilo do části území, které bylo 

obydleno z větší části německým obyvatelstvem, tudíž ho mnohem drastičtěji zasáhly 

odsuny německého obyvatelstva, konfiskace majetku Němců a dosídlovací akce. Tam, 

kde v Klatovech nebo Sušici mohli začít stavět na minulosti, bylo v Nýrsku třeba stavět 

z popela. 

9.3 Osvobození Nýrska 

 

První američtí průzkumníci do Nýrska pronikli již 29. dubna 1945. Město bylo 

oslabené dělostřeleckou palbou, kterou se Američané snažili zlikvidovat optický závod 

Okula. Následovaly přestřelky s Němci, která trvaly do 3. května, kdy Němci 

kapitulovali. Konec války jistě všichni vítali, ale místním Němcům muselo být jasné, že 

jejich postavení není nejlepší. Z údajů v městské kronice vyplývá, že Nýrsko a jeho okolí 

bylo především německé.  

Při sčítání 1. ledna 1945 žilo v Nýrsku 5 349 obyvatel. Z toho bylo 54 Čechů (28 

mužů, 16 žen a 10 dětí do 14 let) a 5 285 Němců (1 710 mužů, 2 155 žen 1 430 dětí). 

Město osídlené takřka výhradně německým obyvatelstvem se ihned po skončení války 

stalo přechodným cílem pro Němce žijící v Plzni, Klatovech, i Praze. Utíkali sem a 

zůstávali v táborech vybudovaných a spravovaných u města Američany.147 A do tohoto 

zmatku přicházel proud českých přistěhovalců, kteří tu ve funkcích národních správců 

přebírali místní živnosti a podniky zkonfiskované Němcům.  Ze zápisů v městské 
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 Horažďovický obzor, 29. 4. 2016, str. 7. 
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kronice vyplývá, že zmatek panoval i v místním národním výboru, během jednoho 

měsíce byl dvakrát zrušen a třikrát nově ustaven naposledy proto, že se členů 

klatovského národního výboru dotklo, že jako znalci nebyli k volbě do Nýrska 

přizváni.148 

Ve městě panovaly špatné bezpečnostní poměry ani ne tak kvůli Němcům 

čekajícím na odsun149, ty hlídala americká armáda, ale spíše kvůli davům Čechů, kteří 

přicházeli z vnitrozemí a pořádali nájezdy do okolních vesnic, kde plenili prázdné domy, 

které zbyly po Němcích. Brzy bylo nutno zakročit i proti některým správcům, kteří se 

sem přišli také jenom obohacovat.150 Z uvedeného je patrné, že život v Nýrsku těsně po 

válce nebyl jednoduchý. 

 

9.3.1 Satirický časopis Kanon 

 

Nejen bezpečnostní situace byla v Nýrsku složitá, v poválečném Československu 

nebylo zboží denní spotřeby, potíže přinášely běžné činnosti každodenního života. 151 

Nelehké bylo také soužití několik starousedlíků s nově přišedšími, kteří neměli vždy 

nejčistší úmysly. O všech těchto problémech a nešvarech se rozhodlo psát pět nýrských 

Čechů lehčím tónem do novin. Společně se pustili do vydávání satirického listu Kanon.  

 

Svérázný list Kanon vyšel 10. října roku 1945. Měl zřejmě ambice vycházet do 

budoucna pravidelně, jak se dá soudit podle toho, že autoři nezapomněli uvést na 

titulní straně číslo ročníku a vydání listu. Jak se píše v tiráži, vydal ho ilegální 

koordinační výbor socialistických stran v Nýrsku a vytiskla národní správa knihtiskárny 

K. Jackl v Nýrsku. 

List měl formát 30,5 x20,4 cm, čtyři číslované strany, text zalomený do dvou 

sloupců, vyšel v černočerveném tisku a byl plný ilustrací. Z grafického hlediska byl velmi 

                                                                                                                                               
147

 Kronika města Nýrska, 1949-1955, str. 10. 
148

 Kronika města Nýrska, 1949-1955, str. 11. 
149

 Odsuny trvaly od 26. března do 22. listopadu 1946, byly zorganizovány ve dvanácti transportech a 

celkem při nich bylo odsunuto 4 184 Němců. Nýrsko fungovalo jako jakási soustřeďovací stanice, ze 

které byly transporty odesílány do sběrného tábora v Železné Rudě a odtud dále do říše. (Kronika města 

Nýrska, 1949-1955, str. 21) 
150

 Kronika města Nýrska, 1949-1955, str. 12. 
151

 Jako například malování. Městský národní výbor se snažil v celé obci sehnat štětky na vybílení školy, 

ale neuspěl. (Kronika města Nýrska, 1949-1955, str. 25.) 
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kvalitně provedený. Autoři neaspirovali na to, stát se vrcholnými žurnalisty, list byl 

koncipován jako satira, prostřednictvím jíž hodlali řešit skutečné nešvary, které 

v Nýrsku bujely, ale zároveň si v textech stříleli jeden z druhého a ze širokého okolí.  

9.3.1.1 Redakce Kanonu 

 

Redakční kruh se skládal z národního správce místní tiskárny J. Knopa, Antonína 

Červeného, Josefa Reše, Jiřího Lešnera a Boh. Theinera. 

Boh. Theiner a Jiří Lešner byli současně členy nýrského národního výboru, 

zvoleného na schůzi 21. května 1945. Z údajů v kronice Nýrska se mi podařilo zjistit, že 

Boh. Theiner byl jmenován národním správcem firmy J. Altmann a Jiří Lešner národním 

správcem firmy Aschenbrenner, která vyráběla napáječky a zařízení vodovodů.  

O dalších redaktorech se pak kronika zmiňuje jen sporadicky, v roce 1946 se 

jméno Antonína Červeného vyskytuje ještě v seznamu členů Masarykovy turbekulosní 

komise,152a v roce 1947 je Antonínu Červenému, Stanislavu Janatovi a St. Bardounovi 

pronajato nýrské přírodní divadlo na dobu, než bude povoleno ustavení ochotnického 

spolku J. K. Tyl.153Antonín Červený byl 11. března zvolen do místního národního výboru 

jako náhradník za revoluční odborové hnutí místo členů strany národních socialistů, 

která byla akčním výborem v Nýrsku zlikvidována. Ve výboru byl ještě počátkem roku 

1949154, v říjnu po volbách nového MNV už v seznamu členů nefiguruje.155 

9.3.1.2 Obsahová charakteristika Kanonu 

 

Hned titulní strana listu nenechala nikoho na pochybách, že se jednalo o 

humoristický časopis. Byla vytištěna v černočerveném provedení, v záhlaví měla název 

titulu dozdobený obrázkem bomby a uprostřed stránky byl nápis velkým zřetelným 

písmem: „Atomová puma nad Nýrskem!! Pozor všichni šmelináři, zlatokopové a špinaví 

stranníci, všichni do krytu!! Tady se to bude bourat!!“ 

V dolní části stránky pod tímto nápisem je pak červený obrázek domu a vedle 

něj stylizovaný výbuch uprostřed s takřka komiksovým nápisem BŮM. Pod čarou je 

uvedeno datum, číslo a název listu (viz příloha 7). 
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 Kronika města Nýrska, 1949-1955, str. 35. 
153

 Kronika města Nýrska, 1949-1955, str. 56. 
154

 Kronika města Nýrska, 1949-1955, str. 67. 
155

 Kronika města Nýrska, 1949-1955, str. 71. 
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Druhá strana skvěle vystihuje, jak krušné období muselo Nýrsko prožívat. 

Majetek po Němcích a znárodněné podniky byly velkým lákadlem a také možností, jak 

lapat duše do politických stran. Dnes už víme, jak dopadly parlamentní volby v roce 

1946, víme, jak komunisté manipulací a bezbřehým populismem dokázali zvítězit 

s obrovskou převahou, ale ani ostatní strany v té době zjevně nehrály čistě. Nýrsko 

bylo před válkou spíše německé než české a po Němcích zde zbylo mnoho náhle 

bezprizorního majetku. Není divu, že se politické strany snažily sehnat voliče tím, že 

tento majetek nabízeli každému, kdo byl ochoten vstoupit do jejich řad. Redakce 

z Kanónu o tom napsala článeček „Spolupráce politických stran“. Píše se v něm:  

 

„Přišel do Nýrska poutník, by shlédl jeho krásy. Sotva však vylez z nádraží, už ho 

vítal soudruh s hvězdou na kabátě se slovy: Vážený pane, jedete do Nýrska? - Ano.- A 

jste již organisován?“-Ne.-Ta vstupte do naší strany a během 12ti hodin Vám 

zaopatříme vilu pro celou Vaši rodinu. Žel bohu jsem svobodný a na organisaci mám 

dosti času, odpověděl poutník a šel dál. Neušel ani sto kroků a již ho držel bratr 

s vlajkou na klopě kabátu a praví mu: Jste již organisován?- Ne? Tak vstupte do naší 

strany. Opatříme Vám místo národního správce. Načež ujistiv ho poutník, že v Nýrsku 

pracovati nechce, šel dále. U radnice zastaví ho stařešina, an přaslavým hlasem ptá se: 

Mladej pane, jsou voni organysýrovanej?- Ne, zní vzteklá odpověď. - Tak ráčej hopnout 

do naší soc. demokratické strany. My jim zaopatříme práci i byt. Poutník neuzva ho 

hodna odpovědi, šel dále. Přijde na křižovatku, kde ho zastaví pán ve středních letech a 

ptá se: Poslouchejte, mladý pane, načež poutník, nenechav ho domluviti, zařval mu do 

uší: V žádné straně jsem nebyl, v žádné straně nejsem a nebudu, rozumějí voni…? načež 

následovala jadrná a šťavnatá nadávka.- Poslouchejte, voni poutníče Lakedamonskej, 

držej ten jejich zobák a zacvaknou mně stovku pro urážku úřední osoby…A nebo mně 

vyplnějí přihlášku tady do lidový strany a nepotřebujou nic platit.“156 

 

                                                 
156

 Místní kronika prozrazuje, jak si místní lovci duší nakonec vedli. Ve volbách do Národního 

shromáždění z 26. května v Nýrsku obdržela KSČ 14 mandátů, lidovci 2, sociální demokraté 4 a národní 

socialisté 10 mandátů. (Kronika města Nýrska, 1949-1955, str. 48.) 
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Ani ostatní články nejsou k spoluobčanům ale především k lidem z radnice a 

národních správ nijak laskavé. V podstatě každý příspěvek v listě je ostrou kritikou 

nějaké nekalosti, nedbalosti nebo jen malosti úředníků. 

Na třetí straně je vytištěno tučně upozornění pro národní správce, ať si sbalí 

kufry a raději zmizí, dokud je čas, ten z nich, kdo nemá živnostenský list nebo jiný 

doklad, že je odborník. Má titul „Honem, honem, bude prohlídka!“ 

Čtvrtá strana přináší jediný zcela vážně myšlený text z celého časopisu. Jedná se 

o anonci na divadelní hru „Její veličenstvo láska“, již hodlá dramatický odbor Sokola 

sehrát v listopadu v hotelu radnice. Hned vedle tohoto inzerátu je vytištěn další 

satirický šleh doplněný o ilustraci. 

V tiráži dole je pod čarou kromě obvyklých údajů o tiskárně, vydavateli a místě 

vydávání uvedeno také, že redakce prosí nýrskou veřejnost, aby má-li na srdci cokoliv 

smutného či veselého, oznámila to písemně redakci (viz příloha 8). 

9.3.1.3 Soud s redaktory Kanonu 

 

Na druhé straně Kanonu, vpravo dole pod čarou byl vytištěn krátký slogan, 

vyjadřující názor redaktorů: „Ničeho se nebojíme, z každého si vystřelíme, neb to není 

náhoda, že je tisku svoboda.“ 

S tiskovou svobodou to ale bylo trochu jinak, a redaktoři to se satirou očividně 

přehnali. Jejich novinářský počin tak měl bohužel krátkého trvání, neboť první číslo 

Kanonu bylo zároveň jeho posledním. Někteří ze satirou potrefených se obrátili ke 

klatovskému okresnímu soudu, který dospěl k závěru, že články jsou skutečně psány 

formou urážlivou pro dotčené osoby. Každý z autorů byl proto pokutován částkou 500 

Kč, potrestán podmíněným trestem čtrnáctidenního vězení na dobu dvou let a list byl 

zastaven.157 

 

Jiné místní poválečné listy se mi nepodařilo v Nýrsku dohledat. 
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Závěr 
 

Cílem mé práce bylo zmapovat vznik a vývoj periodického tisku v okrese Klatovy 

v letech 1945 až 1960. Navázala jsem jí na svou bakalářskou práci, v níž jsem mapovala 

poválečné regionální listy na Prachaticku. Měla jsem tak možnost zajímavého 

porovnání vývoje poválečného tisku na dvou územích, která spolu těsně sousedí. A 

došla jsem k několika zajímavým zjištěním. 

Prvním překvapivým srovnáním byla rychlost, s jakou se po válce začaly nové 

listy na sledovaných územích rodit. Zatímco na Klatovsku se tisk vzmáhal velmi rychle, 

některé listy vyšly téměř ihned, v Sušici Zprávy národního výboru dokonce před 

skončením války 7. května 1945, v Klatovech Šumavan 19. května, na Prachaticku si 

oba mnou dokumentované listy tedy Prachatické noviny a Šumavský hraničář na svůj 

vznik počkaly dva respektive tři měsíce. 

Druhým překvapivým zjištěním byl dosah, jaký listy na obou územích měly. 

Zatímco klatovské listy bez výjimky neaspirovaly na vyšší mety, jejich cílem bylo 

přinášet jen místní informace, vimperský Hraničář se od počátku snažil zasáhnout 

mnohem širší cílovou skupinu čtenářů a ke konci roku 1947 byl bezesporu 

nejdůležitějším listem Pošumaví.    

Třetím překvapivým srovnáním byl čas, po jaký se vydávání místních listů 

udrželo. Vimperský Šumavský hraničář vycházel až do osudného roku 1948, kdy byl 

komunisty zastaven a jeho úlohu převzala Jihočeská pravda. Naproti tomu životnost 

periodik na Klatovsku většinou nepřekročila ani rok.  

 Tato práce mi potvrdila ještě jednu skutečnost. Místní periodika mohla vznikat 

jenom tam, kde existovaly kvalitní tiskárny. Na Klatovsku stejně jako v celém Pošumaví 

se daly tiskárny najít v podstatě v každém větším městečku, ale v Horažďovicích žádná 

nebyla. Zřejmě i to byl důvod, proč zde těsně po válce žádný místní list nezačal 

vycházet. V Sušici, Klatovech a Nýrsku tiskárny byly a ve všech těchto městech se 

poválečné listy objevily. V poválečné době byly navíc tiskárny jedním z nejdůležitějších 

nástrojů ovládání tisku, proto jsem se v této práci zaměřila i na historii a vývoj tiskáren 

ve sledovaných městech. 

                                                                                                                                               
157

 Kronika města Nýrska, str. 13. 
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 Za nejpřínosnější část své práce považuji to, že se mi podařilo velmi podrobně 

zmapovat krajinu periodického tisku na Klatovsku, představit listy, které zde vycházely 

a zaznamenat v podstatě celou jejich historii až do období kolektivizace. Kromě toho se 

mi v Nýrsku podařilo objevit raritu, satirický časopis Kanon, který v té době a místě 

neměl obdobu. Ve městech Horažďovice a Sušice jsem krátce shrnula i místní vývoj 

tisku a historii listů, které zde vycházely před válkou, neboť se jim dosud nikdo 

nevěnoval a byly velmi kvalitní. Domnívám se, že posledně zmíněné listy by si do 

budoucna zasloužily podrobnější zkoumání, a že zde zůstává otevřené pole pro další 

studium. 

 

 

 

 

Summary 

 

The goal of my thesis is to capture the emergence and development of the regional 

periodic press from 1945 to 1960. It follows my bachelory thesis mapping the postwar 

regional press in the Prachatice district. That gave me a particularly interesting 

comparison of the postwar periodical press in the two bordering districts and resulted 

in two interresting findings.  

The fist surprising discovery was the speed at which the new periodic press had 

emerged within the above mentioned districts. Whereas the Sušice district periodical 

press contained the Zprávy národního výboru, published in Šumava even before the 

very end of the Second World War, and Šumavan, published in Klatovy in May, 1945, 

the Prachatice district press, Prachatické noviny and Šumavský hraničář, had to wait for 

the two, respectively three months after the war.  

The second surprising discovery was the effect the press had achieved within the both 

districts. Whereas the Klatovy district press did not aim to achieve a big national 

feedback and strove only for giving local news, the Vimperk Hraničář had tried to hit 

much larger reader group from the very beginning and it became the most influential 

periodic press in Pošumaví region by the end of 1947. 
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The third striking comparison was the time period the local press had resisted. Vimperk 

Šumavský hraničář was published until 1948, when it was stopped by the authorities 

and its mission was replaced by Jihočeská pravda, the communist regional newspapers. 

On the other hand, the Klatovy regional periodic life span did last over a year. 

This thesis proved one more fact. The local periodic press could have emerged only in 

the location connected to the well equipped local printing plants. These printing plants 

were found in each bigger town in Pošumaví district, with the exception of 

Horažďovice. Therefore no periodic press was published in Horažďovice after the 

Second World War. There were printing plants in Klatovy, Sušice and Nýrsko and the 

postwar periodic press emerged there. I have also summarized the development of 

Klatovy printing plants and the general importance of printing plants in the 

Czechoslovak postwar periodic press history. 

The most beneficial part of my thesis was to achieve the really detailed mapping of the 

Klatovy periodic press, to introduce newspapers being published and to track all their 

history until the time of collectivization. Besides that, I have discovered a rarity in 

Nýrsko town, the satirical magazine Kanon, that stood to no comparison of that time. I 

have also summarized both the local press development and the history of the 

periodical press being published before the war in Sušice and Horažďovice towns 

because no one had dealt with them and their quality had deserved to be tracked. And 

I asssume they are worth the more detailed future research. 
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Seznam 24 znárodněných tiskáren, ze kterých vznikl podnik Západočeské 

tiskárny Plzeň vlastnoručně podepsaný Václavem Kopeckým (2 fotografie). (SOA 

v Klášteře u Nepomuku, nezpracovaný archivní fond Stráž, tiskařské závody, n. p., a s. 

p., Plzeň, (1901) 1950-1989, karton č. 19.) 

 

Příloha č. 2: Dokument o začlenění konfiskované majetkové podstaty tiskárny Rauscher 

a Laš do národního podniku Západočeské tiskárny (fotografie). (SOA v Klášteře u 

Nepomuku, nezpracovaný archivní fond Stráž, tiskařské závody, n. p., a s. p., Plzeň, 

(1901) 1950-1989, karton č. 6.) 

 

Příloha č. 3: Mladé Klatovsko (fotografie).(Vlastivědné muzeum Dr. Karla Hostaše 

v Klatovech, fond tisky a písemnosti, klatovská periodika.) 

 

Příloha č. 4: Tiskárna Josefa Procházky (fotografie). (Muzeum města Sušice, fond 

noviny a časopisy, Pamětní spis Spořitelny města Sušice. Uspořádal ředitel ústavu 

Václav Halla. Sušice: Spořitelna města Sušice, 1938.)  

 

Příloha č. 5: Sušické noviny (fotografie). (Muzeum města Sušice, fond místní periodika.) 

 

Příloha č. 6: Dopis Šumavského hraničáře Karlu Němcovi (fotografie). (Muzeum města 

Horažďovice, fond místní periodika.) 

 

Příloha č. 7: Kanon, titulní strana (fotografie). (Muzeum Královského hvozdu, Nýrsko, 

fond místní periodika.) 

 



   

 

76 

  

Příloha č. 8: Kanon, čtvrtá strana (fotografie). (Muzeum Královského hvozdu, Nýrsko, 

fond tiskoviny, písemnosti.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

77 

  

Přílohy 

 
Příloha č. 1: Seznam 24 znárodněných tiskáren, ze kterých vznikl podnik Západočeské 

tiskárny Plzeň vlastnoručně podepsaný Václavem Kopeckým (1. fotografie). 

 



   

 

78 

  

 

Příloha č. 1: Seznam 24 znárodněných tiskáren, ze kterých vznikl podnik Západočeské 

tiskárny Plzeň vlastnoručně podepsaný Václavem Kopeckým (2. fotografie). 



   

 

79 

  

 

Příloha č. 2: Dokument o začlenění konfiskované majetkové podstaty tiskárny Rauscher 

a Laš do národního podniku Západočeské tiskárny (fotografie). 

 

 



   

 

80 

  

 

 

Příloha č. 3: Mladé Klatovsko (fotografie). 

 



   

 

81 

  

 

 

Příloha č. 4: Tiskárna Josefa Procházky (fotografie). 

 

 

Příloha č. 5: Sušické noviny (fotografie). 



   

 

82 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Dopis Šumavského hraničáře Karlu Němcovi (fotografie). 

 

 

 

 

 



   

 

83 

  

 

 

 

Příloha č. 7: Kanon, titulní strana (fotografie). 

 

 

 

 

 

 



   

 

84 

  

 

 

 

Příloha č. 8: Kanon, čtvrtá strana (fotografie). 

 



   

 

85 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

86 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


