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Anotace 
 

Hlavním tématem je činnost správních a samosprávních institucí v Mirošov  v letech 

1918 - 1ř50, rekonstrukce kancelá e a chodu obecních orgánů a činností kancelá e. 

Vedle toho bude důraz kladen na popis funkce samosprávy a m stské správy ve m st  

v daném období. 

Agenda obecní samosprávy na základ  historického zkoumání je badatelské téma, které 

p iblíží národní minulost na t ch nejnižších úrovních státní správy a samosprávy. Jednotlivé 

zkoumané jevy  nám mnohdy pomáhají pochopit i současné postoje i záv ry, které se od sebe 

nemusí lišit, byť je d lí dekády let. 
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Abstract  
 

The main theme is the activity of administrative and self-governing institutions in 

Mirošov from 1ř1Ř to 1ř50, the reconstruction of the office and the agenda of the municipal 

authorities and the activities of the office. 

In addition, emphasis will be placed on the description of the function of self-

government and city administration in the city at that time. Exploration of municipal self-

government on the basis of historical research is a research topic that will bring the national 

past closer to the lowest levels of state administration and self-government. The various 

phenomena investigated often help us to understand both current attitudes and conclusions, 

which do not have to differ, even though it is divided by decades of years. 
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1. Úvod 

Tato bakalá ská práce se zabývá vývojem státní správy a samosprávy na území českých 

zemí. Součástí práce je také popis politického vývoje v daných letech. 

Cílem bakalá ské práce je popsat a zanalyzovat konkrétní kroky a d ní v samospráv  

v obci Mirošov s důrazem na dané časové období.  

V samém úvodu práce je vylíčená stručná historie obce Mirošov. Zde je popsán 

spolkový život v obci a zastoupení politických stran. Poté následují kapitoly, které popisují 

chod státní správy a samosprávy v daném časovém období. Časová osa sleduje vývoj 

politické správy nov  vzniklého státu - Československé republiky a tzv. období konjunktury, 

které je typické pro 20. léta 20. století až do doby podepsání Mnichovského diktátu. V další 

kapitole je popsána doba nacistické okupace, která je rozčlen na do n kolika podkapitol. 

Politická správa v této dob  byla rozd lena na správu íšskou a protektorátní, p ičemž 

rozhodnutí pocházející z orgánů íšské správy byly vždy nad azené a definitivní. Další část 

práce je zam ena na období po roce 1ř45. V daném období jsou vylíčeny rozsáhlé zm ny 

na celostátní i místní úrovni ve správ  politické. Jedná se p edevším o nov  vzniklou soustavu 

národních výborů, které vznikaly již b hem posledních válečných dnů.  

Následuje p iblížení osudů mirošovského zámku s Velkostatkem, které podávají zprávu 

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

zámku a správ  až do dnešní doby.  

V další části práce se nachází poznatky o obecní správ  a samospráv  v obci Mirošov, které 

obsahují popis i funkci obecního zastupitelstva a jeho náležitostí. V této části je p iblížen průb h 

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

byla mimo jiné m stská rada a různé komise. Data za jednotlivé roky jsou čerpána z archivních 

pramenů, ze zápisů schůzí obecního zastupitelstva a z kroniky obce.  

V záv ru práce je tento p ehled dopln n i kapitolou o místní četnické stanici a o školství 

v obci v období první republiky, ale i b hem nacistické okupace. 

 

  



 
9 

 

2. Užitá literatura, prameny a metody  

Informace obsažené v této bakalá ské práci jsou získány z celé škály zdrojů, které lze 

klasifikovat jako zdroje retrospektivní a dobové. Retrospektivní metoda p ibližuje již starší 

události a spočívá v analýze znalostí získaných z dané zkoumané časové  linky či jevu v 

následující dob .1 Výzkumná, neboli praktická část práce vychází z dobových 

i retrospektivních pramenů, jimiž jsou myšleny zápisy knih m stského zastupitelstva a rady 

obce Mirošov, dále kroniky obce a spolků na daném území.  

Mimo jiné se práce opírá i o informace obsažené v odborných publikacích 

a diplomových pracích na p íbuzné téma.   

Nejvýznamn jší část práce se opírá o studium archivních pramenů a archivní materiály 

p ístupné ve Státním oblastním archivu Rokycany.2 Jedná se o Fond Archiv obce Mirošov 

1823 - 1945 a kroniku obce Mirošov 1ř05 - 1ř51, která je voln  p ístupná na portálu Porta 

fontium ve formátu PDF.3 Fond obce Mirošov obsahuje čty i knihy zápisů m stských schůzí v 

obci a také šest knih zápisů z m stské rady obce, na jejichž základ  lze sledovat vývoj obecní 

správy a samosprávy v daném časovém úseku. Tyto knihy obsahují protokoly z jednotlivých 

zasedání zastupitelstva, rady obce a jsou zde uvedeny i z ízené komise v jednotlivých 

oblastech správy m sta. Dále byl v práci užitý i fond Okresního ú adu Rokycany I., karton 59.  

V kapitole, která se v nuje místní četnické stanici bylo čerpáno z fondu četnické stanice 

Mirošov, p ičemž se jedná o památník z let 1Ř4ř - 1947. V následující kapitole jsou v práci 

užity fondy NŠ Mirošov, konkrétn  školní kronika z let 1ř23 - 1935 a poté z let 1940 - 1945. 

Dalším zkoumaným materiálem byly již zmín né kroniky obce Mirošov, které odrážely 

informace obsažené ve fondu obce Mirošov, zejména v knihách zápisů obecního 

zastupitelstva. Práce se opírá o informace z kroniky obce Mirošov z let 1ř05 - 1951. Dále 

o kroniku četnické stanice v obci 1Ř4ř - 1ř47, kronika obecné školy 1ř23 - 1935. V Mirošov  

bylo tedy vedeno n kolik kronik současn , vždy v dané oblasti.  

Kronika obce Mirošov popisuje chod obce spolu s významnými událostmi, které 

se b hem dané doby staly na území obce, ale i v jejím blízkém okolí. Kronika je psána ručn  

a sestává se z 217 stran, které jsou ádn  očíslovány.   

                                                 
1 Ji í ZOUNEK, Michal ŠIMÁN , Úvod do studia dějin pedagogiky a školství, MUNI, 2004, str. 53. 
2 STÁTNÍ oblastní archiv Rokycany (SOKA) Fond Archiv obce Mirošov 1823 - 1945.  
3 http://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-ro/mirosov?language=cs p istoupeno 16.7.2017 
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Památník4, neboli kronika četnické stanice v obci Mirošov je taktéž psána ručn . Kniha 

obsahuje názvy kapitol obsažených v kronice a je zde vyobrazen i dobový státní znak. I tato 

kronika popisuje d ní v obci, ale i celostátní události, zejména roku 1938. I tato kronika je  

p ístupná online na webovém portálu Porta fontium. Bohužel, n které naskenované strany 

nelze zobrazit. Jedná se pravd podobn  o technickou chybu v zobrazení, proto bylo nutné 

si kroniku vypůjčit prezenčn  u p íslušného státního okresního archivu.5  

V neposlední ad  byly použity i školní kroniky v Mirošov  z let 1ř23 - 1935, ze 

kterých vychází kapitola o správ  škol na území obce.67  

Bakalá ská práce vychází v neposlední ad  i ze studia odborné literatury týkající 

se obecní správy, samosprávy a jejím následným vývojem. Ucelené informace obsažené 

v odborných publikací umožnily  orientaci v tématu v širších souvislostech. Jedním z hlavních 

zdrojů, ze kterých vychází teoretická část práce je publikace "Dějiny správy v Českých zemích 

od počátku až po současnost."8 Tato publikace podává podrobný popis správních d jin 

v jednotlivých časových obdobích, dle jednotlivých kapitol, které jsou vždy zam eny práv  

na daný úsek d jin. V této oblasti byly užity publikace "Vývoj veřejné správy 

v Československu a České republice 1945 - 2004"9, dále pak kniha "Organizace veřejní 

správy v letech 1848 - 1948"10 a "Evropské systémy veřejné správy".11 

Pro hlubší orientaci v samospráv  byla využita i publikace "Zlatý věk české 

samosprávy"12 od Milana Hlavačky, ve které je p iblížena důležitost samosprávy a její další 

vlivy na společnost.  

V kapitole o obci Mirošov a jeho historickém vývoji byly často užity místní publikace, 

které pojednávají o vývoji v regionu. Tento typ literatury p ibližuje lokalitu celkov  

a ucelen . Jedná se nap íklad o "Vesnice plzeňského kraje"13, "Střední Brdy"14, "Mirošov 

                                                 
4 http://www.portafontium.eu/iipimage/30760460/soap-ro_00762_cetnici-mirosov-1849-1947_0010?x=-
167&y=170&w=1242&h=473 p istoupeno 16.7. 2017 
5 SOKA RO, Fond OA Mirošov, Kronika obce Mirošov 1905 - 1951, nezpracováno. 
6  SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1923-1935 
7 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. Č. 375, Obecná škola Mirošov, Školní kronika 1940 - 1945. 
8 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007. 
9 Vladimír ČECHÁK, Vývoj veřejné správy v Československu a České republice 1945 - 2004, Eupress 
2004. 
10 Karel SCHELLE, Organizace veřejní správy v letech 1848 - 1948, MU v Brn , 1řř3. 
11 Karel LACINA, Vladimír ČECHÁK, Evropské systémy veřejné správy, Praha, 2005. 
12 Milan HLAVAČKA, Zlatý věk české samosprávy. Praha, Libri 2006, str.207. 
13 Karel FOUND, Vesnice plzeňského kraje, Typos 2016. 
14 Václav CÍLEK a kolektiv, Střední Brdy, P íbram, 2005. 
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brána do západních Brd"15 a "Minulostí Mirošovska"16. Kniha Minulostí Mirošovska 

obsahuje historii obce narativn  sesbíranou místním učitelem panem Jaroslavem Falcem, 

který se po celý život zabýval historií obce Mirošov a jejího okolí. Další důležitou knihou 

je publikace vydaná roku 2016 k 650. výročí obce od první písemné zmínky o Mirošov  

"Velká kniha o městě Mirošově"17 od pana Martina Langa. 

P edkládaná bakalá ská práce užívá p ímou metodu pro postup historické práce a to na 

základ  popisu čisté skutečnosti. Studium správy a daných událostí na základ  zkoumání 

archivních pramenů, které se vztahují p ímo k danému tématu. P ímou metodu lze definovat 

jako soubor postupů, které se snaží získat informace o minulosti.18 Jedná se o p ímé studium 

pramenů a vypovídá o minulosti. 

  

                                                 
15 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. Vlastní náklad. 
16 Jaroslav FALC, Minulostí Mirošovska., str. 49. KC Solid Rokycany, 1998. 
17 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 97, Profi-tisk group, 2016. 
18 Miroslav HROCH a kolektiv, Úvod do studia dějepisu. Státní pedagogické nakladatelství Praha, str. 

205. 
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3. Obec Mirošov  

 Obec Mirošov se nachází na území bývalého okresu Rokycany a leží p ibližn  dev t 

kilometrů jihovýchodn  od Rokycan a zároveň na úpatí Brdského poho í v nadmo ské výšce 

okolo 400 metrů.19 Na podnebí Mirošovska mají vliv již zmín né hluboké brdské lesy, 

ale i blízké Padrťské rybníky.20 Lokalita se rozprostírá v údolí s protékajícím P íkosickým 

potokem, který se vlévá do potoka Sko ického na severovýchodním okraji obce.21 Na území 

Mirošova byly založeny dva rybníky, Dvorský a Cihelský, napájené vodou ze Sko ického 

potoka. B hem 1ř. a 20. století se Mirošov prom nil ve významnou lokalitu jihovýchodní 

části bývalého rokycanského okresu.22 

Obec Mirošov se skládá z n kolika částí, které byly b hem vývoje postupn  vznikaly 

a posléze byly k obci p ipojovány. Jedná se o osady Janov a Myť. 

Centrem Mirošova je podlouhlé nám stí, původn  náves a na východní stran  nám stí 

se nachází zámecký areál, který je důležitou historickou součástí m sta. Zámek byl původn  

zbudován nákladem Ferdinanda Gryspeka jako tvrz  na sklonku 16. století.23 Jedná se 

o patrovou budovu o dvou k ídlech s mansardovými st echami. B hem 18. století bylo 

vybudováno ješt  k ídlo na jižní stran  areálu.  

Uprost ed nám stí se nachází kostel sv. Josefa, který nahradil původní kapli. Kostel byl 

vystav n v 17. století Adamem Františkem z Mitrovic a má tvar k íže.24 Západn  od kostela 

stojí budova bývalé školy, dnes m stská knihovna. Budova má půdorys ve tvaru L a v průčelí 

budovy je umíst na pam tní deska odkazující na památku kardinála Karla Kašpara,25 

pražského arcibiskupa, doktora teologie a práv a zejména mirošovského rodáka, který se do 

svého rodišt  vždy rád vracel.26 Kardinál Karel Kašpar se narodil v Mirošov  dne 16. kv tna 

187027 a zdejší faru b hem svého života povýšil na d kanství. Zem el b hem nacistické 

                                                 
19 Karel FOUD, Vesnice plzeňského kraje, str. 115. 
20 Jaroslav FALC, Minulostí Mirošovska, str.5. KC Solid. 
21 Karel FOUD, Vesnice plzeňského kraje, str. 115. 
22 Tamtéž, str. 115. 
23 Tamtéž, str. 117. 
24 Tamtéž, str. 11Ř. 
25 Tamtéž, str. 118. 
26 Jaroslav FALC, Minulostí Mirošovska, str. 47 ,48, KC Solid 
27 Tamtéž, str. 47 KC Solid 
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okupace ve svém rodném dom  21. dubna 1ř41.28 Roku 1ř3Ř byl prohlášen čestným 

občanem Mirošova.  

3.1 Janov 

Osada Janov je součástí m sta Mirošov a nachází se p ibližn  3 kilometry severn  od 

mirošovského nám stí. Tato část obce se rozprostírá mezi Mirošovem a obcemi Dob ív 

a Hrádek. Historie této lokality je t sn  spojena s novodobou historií obce a jeho vývojem. 

Zcela původn  Janov vznikl jako d lnická kolonie pro zam stnance zdejších uhelných dolů 

b hem 1ř. století. Kolonii nechal vystav t důlní podnikatel František Jahnl, brn nský 

N mec.29Zdejší lokalit  se prapůvodn  íkalo Jáhnlov, ale pozd ji se název kvůli pohodln jší 

výslovnosti zjednodušil na Janov.30  

Ráz Janova se začal prom ňovat po roce 1ř00, kdy se stal vyhledávanou lokalitou 

významnými regionálními osobnostmi z průmyslu, politiky a kultury, kte í zde našli místo 

pro svá letní sídla.31  

P íznivé klima a čisté ovzduší významnou m rou p isp lo k výstavb  sanatoria 

zam ené na léčbu respiračních onemocn ní. Ve 20. letech 20. století bylo uvedeno v provoz 

tehdy moderní sanatorium pro p ibližn  sto pacientů, které bylo svého času špičkou ve svém 

oboru. 32 

Na  urbanistický vývoj Janova, m la vliv zejména zástavba z první t etiny 20. století. 

Typickou je zástavba sídel kolem n kolika hlavních silnic. Již b hem 1ř. století byly 

vystav ny p íjemní obdélníkové budovy, jako obydlí zam stnanců místních dolů.  

3.2 Myť 

Další osadou, která je p ičlen ná k obci Mirošov je osada Myť. Nachází se p ibližn  dva 

kilometry jihovýchodn  od Mirošova na hranicích s bývalým vojenským prostorem, nyní 

CHKO Brdy.33 

                                                 
28 Tamtéž, str. 47. 
29 Jaroslav FALC, Minulostí Mirošovska, str.64  KC Solid 
30 Tamtéž, Minulostí Mirošovska, str. 64 KC Solid 
31 Karel FOUND, Vesnice Plzeňského kraje, str. 120. 
32 Tamtéž, str. 121. 
33 Tamtéž, str. 121. 
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Odkaz na osadu Myť se v písemných pramenech objevil prvn  roku 1726. Již v té dob  

byla součástí mirošovského panství.34 V 18. století zde bylo napočítáno 5 objektů, které 

se nacházeli na dominikální půd .35 

Moderní rozvoj a osudy osady jsou spjaty již s obcí Mirošov. B hem 1ř. století bylo 

zdejší osídlení podpo eno d evozpracujícím průmyslem a t žbou kamenného uhlí. K roku 

1Ř3Ř Stabilní katastr zaznamenává p ibližn  deset chalupnických usedlostí a objektu 

domka ů. Postupem času se zástavba mírn  zahustila, nicmén  počet domů se nikterak 

výrazn  nezvýšil. K roku 2011 bylo evidováno 44 obyvatel, dle sčítání lidu.36  

3.3 Historie obce Mirošov 

Svůj název obec obdržela po jménu prvního osadníka zvaného Miroš, zkratka od jména 

Miroslav.37 Více informací se o zmín ném rodáku bohužel nedochovalo. 

 První písemné zmínky o obci se datují k roku 1366,38 neboť se uchovala darovací 

listina, jíž Dobrohost z Ronšperka39 v nuje klášteru dominikánů v Plzni plat ze dvorů 

z Mirošova.40 Tato darovací listina se uchovala jako součást Pam tní knihy královského 

m sta Plzn . Lze se tedy domnívat, že osídlování dané lokality započalo kolonizací podhů í 

Brd snad již ve 13. století.41 

V dob  vrcholného st edov ku byla vystav na na území dnešní obce nevelká tvrz 

Dvorec,42 která sloužila i jako sídlo. V průb hu 15. století tvrz upadala a majetkové pom ry 

se v tomto období často m nily.  

V polovin  17. století Berní rula zaznamenala v Mirošov  dvanáct selských usedlostí, 

z toho jednu usedlost pustou a dále čty i chalupníky a t i zahradníky.43 

 B hem renesančního období byl Mirošov pod vládou pánů z Rožmitálu, kte í nakonec 

kvůli dluhům majetek rozprodávali a posléze zcela p ipadl v itelům. Gryspach z Gryspachu 

                                                 
34 Tamtéž, str. 121 
35 Tamtéž, str. 122. 
36 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?zuj=55řřř7&zsj=0ř5435  p istoupeno: 15.7.2017 
37 Jan HAJŠMAN, Brdy opět otevřené. str. 157. 
38 Jaroslav FALC, Minulostí Mirošovska, str. 5, KC Solid. 
39 Jan HAJŠMAN, Brdy opět otevřené. Starý most, 2015, str. 157. 
40 Martin LANG, Sága černého zlata pod Brdy, Milpo, str. 13. 
41 Karel FOUND, Vesnice Plzeňského kraje, str. 115. 
42 Martin LANG,, Velká kniha o městě Mirošově, str. 79, Profi-tisk group, 2016. 
43 Karel FOUND, Vesnice Plzeňského kraje, str. 115. 
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vyplatil v itele a stal se vlastníkem rožmitálského panství, jehož byl Mirošov součástí. 

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

ú ednické funkce.44 B hem državy rodu Gryspachů byla v Mirošov  vybudována malá 

renesanční tvrz spolu s pivovarem. 

V průb hu baroka bylo držení vsi komplikované v důsledku stavovského povstání 

a prohry stavů roku 1620 na Bílé ho e. Obec znovu p ipadla pánům z Rožmitálu. V tomto 

období započala výstavba hutí v regionu a Mirošov se začal rozrůstat. 

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

fará e Vojt cha Nejedlého, který byl sám literárn  činný. Vojt ch Nejedlý,45 působil zejména 

v katolickém prost edí, pat il mezi p ední osobnosti, které vzk ísily český jazyk. B hem jeho 

působení na fa e v Mirošov   byl navšt vován nap íklad Josefem Jungmannem či Josefem 

Dobrovským.46 Nejedlý velmi dbal na vzd lání d tí a zasadil se také o stavbu nové školy. 

Co se týče jeho tvorby, pomáhal tvo it a rozvíjet český jazyk psaním epopejí s historickými 

tématy a také skládáním básní na aktuální témata dané doby.47  

Na sklonku 1Ř. století bylo na území obce Mirošov evidováno p ibližn  ř0 popisných 

čísel a roku 1Ř3Ř již bylo napočítáno více než sto jedna domů.48 Obec v této dob  disponovala 

pivovarem, flusárnou,49 cihelnou  a vinopalnou.  

Roku 1850 bylo na území obce objeveno nalezišt  černého uhlí a to p isp lo k jeho 

následné t žb  a rozkv tu obce jako takové.50 Ve druhé polovin  1ř. století provád l t žbu 

uhlí v Mirošovské pánvi podnik s názvem Mirošovské kamenouhelné t ža stvo.51 Pro dopravu 

vyt ženého uhlí byla z ízena z Rokycan tzv. vlečka. P íliv obyvatelstva a urbanistický rozvoj 

sídla vedl roku 1Ř71 na povýšení obce na m stys.52 V polovin  1ř. století bylo evidováno 

p ibližn  tisíc obyvatel a kolem sta čísel popisných. Roku 1ŘřŘ se již v Mirošov  nacházelo 

2102 obyvatel a 16ř čísel popisných.53  

                                                 
           44 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 82, Profi-tisk group, 2016. 

45 Jaroslav FALC, Minulostí Mirošovska., KC Solid Rokycany, 1998. str. 46.  
46 Tamtéž, str. 46.  
47 Karel JIND ICH, Mirošov brána do západních Brd, na vlastní náklad, 2009. str. 51. 
48 Karel FOUND, Vesnice Plzeňského kraje, str. 116. 
49 výrobna potaše z d ev ného popela 
50 Karel FOUND, Vesnice Plzeňského kraje, str. 115. 
51 Tamtéž, str. 115. 
52 Tamtéž, str. 116. 
53 Tamtéž, str. 116. 
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Následn  byl celý region ovlivn n t žbou uhlí, byla vystav na železnice a nastal p íliv 

pracovních sil. V 60. letech 1ř. století byla postavena i koksovna, jejíž provoz byl ukončen 

roku 1Ř75 pro vyčerpání zásob zdejšího černého uhlí.54 

V roce 1Ř6Ř získal mirošovské panství tzv. "král železnic" Dr. Strousberg, který 

ho po svém krachu o n kolik let pozd ji prodal do vlastnictví knížete Josefa Colloreda - 

Mansfelda. 

Doba prosperity byla u konce a roku 1ř04 byla ukončena t žba velkou t ža skou 

společností, což m lo velký dopad na zam stnanost a odliv pracovních sil do jiných částí 

zem . Fungovaly jen šachty drobných podnikatelů, kte í prodávali uhlí horší kvality. 

Ottův slovník naučný, vydaný roku 1ř01 díl 17tý zaznamenává také mimo jiné heslo 

Mirošov. Jedná se o m stys v Čechách, postavený na dráze Rokycany - Nezv stice. Obec 

pat í pod okresní hejtmanství Rokycany, jenž je nad ízená instance správy. K Mirošovu již 

v dané dob  pat ily další d lnické kolonie ĚJanov, Myťě. V obci se nachází kostel sv. Josefa, 

obecní škole pro chlapce i dívky, chudobinec, radnice, četnická stanice, poštovní telegraf, 

koksovna a také velkostatek se zámkem. V dané dob  zámek vlastnil Colloredo Mansfeld.  

Obyvatelstvo se živilo p evážn  zem d lstvím a hospoda ením na poli. Vyskytovala 

se zde i emesla a práce v okolních uhelných dolech.55 

3.4 Mirošov v době první světové války 

První sv tová válka m la vliv i na d ní v obci, kdy museli muži v produktivním v ku 

povinn  narukovat. B hem trvání Velké války p išlo o život 6156 mirošovských občanů, 

jejichž jména jsou uvedena na pomníku p ed budovou radnice. Celkový počet odvedených 

mužů na frontu byl však 213.57 První odvod se konal dne 27. července 1ř14.58 Celý výjev 

zaznamenal obecní kroniká , kdy ženy a d ti doprovázely na ranní vlak své muže a otce. Dle 

lístku polní pošty lze usuzovat, že n kte í zdejší muži narukovali k zem braneckému pluku č. 

7 v Rokycanech, který se posléze vydal na srbskou frontu.59 N kte í také narukovali k 

                                                 
54 Tamtéž, str. 115. 
55 Ottův slovník naučný, str. 416. p ístupno online na google knihovn . P istoupeno 16.Ř.2017. 
56 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 94, Profi-tisk group, 2016. 
57 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. str. 68, vlastní náklad. 
58 Tamtéž, str. 67. 
59 Tamtéž, str. 6Ř.  
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domobraneckému pluku č. 3Ř do Berouna.60 Brzy po prvním odvodu započal odvod další, 

tentokrát se týkal mužů do čty iceti dvou let a pro jednadvacetileté brance. Mnozí z občanů 

Mirošova, kte í narukovali si našli cestu do československých legií.61 

T žkosti první sv tové války zanedlouho dolehly i na obyčejné občany a jejich 

každodenní život. Byl zaveden lístkový systém, který omezoval nákup spot ebního zboží 

i nákup potravin.62 Dlouhé fronty p ed obchody se staly všední součástí života, ale 

ani obchodům se často nedostávalo.  

Roku 1ř17 byla v obci Mirošov z ízena s povolením okresního hejtmanství ve ejná 

válečná kuchyň, která v záv ru války velmi pomohla t m nejchudším. Válečnou kuchyň m la 

na starosti v obci hospodá ská rada, kterou si sami volili. Členové hospodá ské komise se stali 

občané František Kasal, Josef Čmolík, Josef Čada, Václav Holna a Marie Lehnerová.63 Mnozí 

občané m li k jídlu jen to, co dostali od ve ejné válečné kuchyn  a proto zvolení členové 

hospodá ské rady  vynakládali vysoké úsilí pro získávání zásob, zejména mouky a brambor. 

Nejt žším obdobím byl konec jara roku 1ř1Ř do žní stejného roku, ale i tehdy 

se poda ilo získat zásoby. Roku 1ř1Ř bylo vydáno celkem 2ř 503 porcí64 po 50 halí ích 

a nejchudším se jídlo podávalo zdarma.  

Nouze se netýkala jen potravin ale i kovů. Byl na ízen sb r kovů, zejména m di a cínu, 

mosazi a olova již od roku 1ř15.65  

Dne 2Ř. íjna se nový samostatný stát - Československo stal skutečností. Ješt  tentýž 

den tato zpráva došla do Mirošova. Konec první sv tové války byl p ijat s nezm rnou radostí, 

zavlály prapory. Po šesté hodin  večer oznámil starosta obce František Kasal vznik 

Československa a pronesl krátkou oslavnou eč.66 

Posléze byly zakládány nové spolky a op t započal společenský život v obci.  Roku 

1ř20 v části obce zvané Janov bylo zbudováno sanatorium, kde se dodnes léčí respirační 

choroby.  

                                                 
60 Tamtéž, str. 6Ř. 
61 Tamtéž, str. 6ř. 
62 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. str. 68, vlastní náklad. 
63 Tamtéž. str. 6Ř. 
64 Tamtéž, str. 6Ř. 
65 Tamtéž, str. 6Ř. 
66 Tamtéž, str. 6Ř. 
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3.5 Mirošov v samostatné republice 1918 - 1938 

Po vzniku samostatného státu Československo započal i Mirošov svobodn  žít. 

Zastupitelé obce ocenili zásluhy osobností, které se zasadili o vznik nového státu Čechů 

a Slováků. Dne 26. prosince 1ř1Ř se zastupitelstvo jednotn  usneslo na slavnostní schůzi 

o ud lení čestného občanství obce Mirošov T. G. Masarykovi, K. Kramá ovi, 

G. Habermanovi, F. Staňkovi, A. Rašínovi a V. Klofáčovi.67 P i nejrůzn jších p íležitostech 

se v obci p ipomínaly hrdinné boje československých legioná ů, i T. G. Masaryk byl za své 

činy op vován. ada mirošovských mladých mužů bojovala v adách československých 

legiích na ruských i francouzských bojištích.68 

Po válce roku 1921 byl založen spolek - jednota "Československá obec legionářská 

v Mirošově"69 navrátivšími legioná i z evropských bojišť. Jednota čítala n kolik desítek členů 

a p ihlásili se o členství i legioná i z okolních vesnic. Roku 1ř31 m la 3ř ruských, ř italských 

a 4 francouzské legioná e.70 Jednota po ádala různé vzd lávací akce o československých 

legiích a na výročí desetiletého trvání spolku po ádala mimo ádnou výstavu. Výstava byla 

uspo ádána v kreslírn  místní m šťanské školy a pro danou p íležitost shromáždila 

dokumenty o rakouské persekuci, zbran , uniformy, mapy a fotografie.71  

Obec Mirošov jako jeden z prvních mezi obcemi uctil památku padlým vojákům 

v 1. sv tové válce. Pomník byl postaven p ed budovou radnice a slavnostní odhalení prob hlo 

dne 20. srpna 1923.72  

Po skončení 1. sv tové války byla hospodá ská situace pro obec značn  obtížná. Uhelná 

společnost Libušínsko-Svatoňovická rozbo ila n kolik provozních budov a důlních za ízení, 

které byly ve špatném stavu nebo o n  nebyl zájem. Jiné budovy se ale uchovaly a staly 

se z nich obytné domy, zejména na Janov  a v ulici Na Čtrnáctce. Jakmile společnost prodala 

své nemovitosti, sp šn  se z obce vyst hovala.73 Postarala se o p im ené zabezpečení 

vysloužilých haví ů a jejich rodin, ale i o částečné zahlazení stop po t žb .74 

                                                 
67 Tamtéž, str. 6ř. 
68 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. Na vlastní náklad, str. 69 
69 Tamtéž, str. 70. 
70 Tamtéž, str. 70. 
71 Tamtéž, str. 70. 
72 Tamtéž, str. 70. 
73 Tamtéž, str. 70. 
74 Tamtéž, str. 70. 
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Dalšími podniky v Mirošov  byl pivovar a parní pila. Pivovar se nacházel v areálu 

Velkostatku již od doby Gryspeků, ale po skončení 1. sv tové války byl jen pronajímán 

a roku 1ř2Ř ukončil svoji činnost.75 Jediným průmyslovým podnikem v obci mezi ob ma 

válkami byla parní pila, která byla původn  p evzata od uhelné společnosti.  

Zastupitelé obce Mirošov si stanovili na počátku samostatného státu náročné úkoly a to 

postavit a otev ít novou m šťanskou školu, z ídit družstvo na rozvod elektrické energie 

a rozd lit zem d lskou půdu. Tyto témata jsou rozebrána v dalších kapitolách této práce.  

V tomto období byla obec Mirošov a její okolí vyhledávaný turistický cíl. Turisté 

zejména oceňovali  výhodnou polohu a také p írodní krásy v podob  brdských lesů v okolí 

Part  nebo navšt vovali i jiné historické zajímavosti.76 

Mezi léty 1929 - 1ř33 byla obec zasažena následkem hospodá ské krize vysokou 

nezam stnaností. Od roku 1ř2ř p ibývalo nezam stnaných d lníků a vrchol nezam stnanosti 

rostl až do roku 1ř33, poté se zastavil a situace se začala postupn  zlepšovat.77 Nezam stnaní 

d lníci dostávali vyplácené podpory. B hem let 1ř2ř - 1ř33 bylo v Mirošov  celkem 

vyplaceno na podporách v nezam stnanosti od odborových organizací a obce p ísp vky viz 

tabulka.78 

Tabulka 1 zdroj: Karel Jindřich, Mirošov - brána do západních Brd. str.78 

 
1929 1930 1931 1932 1933 

Kovod lník 2 ř57,Ř7 Kč 57 576,35 Kč 134 730,00 Kč 271 524,65 Kč 43Ř 75Ř,31 Kč 

Kovopracovník 
 

21 142,75 Kč 52 516,00 Kč Ř1 034,40 Kč 121 602,80 Kč 

Horníci 475,00 Kč 2 5Ř3,00 Kč 24 460,00 Kč 3Ř ŘŘ4,00 Kč 30 350,00 Kč 

D evníci 
 

5 17Ř,40 Kč 25 570,00 Kč 43 155,Ř0 Kč 6ř 143,45 Kč 

Obec - stravovací 
akce  

3 260,00 Kč 46 260,20 Kč 5Ř 1ř0,00 Kč 4ř Ř70,00 Kč 

Obec - mléčná akce 
  

7 334,00 Kč 7 Ř60,30 Kč 15 054,60 Kč 

Bylo celkem 
vyplaceno 

3 432,75 Kč Řř 710,50 Kč 2ř0 Ř72,20 Kč 500 652,45 Kč 724  77ř,60 Kč 

 

                                                 
75 Tamtéž, str. 70. 
76 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. Na vlastní náklad, str. 77. 
77 Tamtéž, 7Ř. 
78 Tamtéž, str. 77. 
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Pro podporu d tí, které m ly nezam stnané rodiče, zejména otce, pomohlo z ídit 

rodičovské sdružení a učitelé va ení polévek. Tyto teplé polévky va ily matky žáků ve školní 

kuchyni.79 

Co se týče dopadu mezinárodní politiky v tomto období na obec Mirošov, již od 30. let 

20. století byla v obci organizována ada akcí, pro zvýšení p ipravenosti občanů bránit 

republiku.80 Tyto akce p evážn  organizovala Československá obec legioná ská v Mirošov . 

Jednalo se nap íklad o Dny brannosti, ve spolupráci s ostatními spolky, které byly v obci 

zastoupeny a také za p ítomnosti vojska. Nadcházející doba p inesla obci dramatické a t žké 

zkoušky.81 

3.5.1 Politické strany působící v obci Mirošov v daném časovém období 

Po vzniku nového státu roku 1ř1Ř působilo na území Mirošova n kolik politických 

stran. Zastoupena byla Československá strana národn  socialistická, která po prvních volbách 

do obecního zastupitelstva dne 15.6. 1ř1ř m la v obecním zastupitelstvu 6 členů, po dalších 

volbách roku 1ř23 3 členy a roku 1ř2ř 6 členů.82 Československá strana národn  socialistická 

založila již roku 1ř13 odborovou skupinu "Odbočka československých kovopracovníků"83 

a po válce skupina navázala na svoje p edválečné působení. Velký p íliv do členské základny 

nastal b hem hospodá ské krize ve 30. letech.  

Další politickou stranou, která byla aktivní v politickém d ní byla Republikánská strana 

zem d lského lidu, jejímž p edsedou byl František Kasal. Strana se zasloužila o vyzdvižení 

pocty agrárnímu politikovi Antonínu Švehlovi, na jehož počest byl vysazen památní strom - 

Švehlova lípa nedaleko obecní školy.84 

Mimo jiné zde působila i Národn  demokratická strana, které p edsedal Vilém Bajnar. 

Poté byla aktivní na poli obecní politiky i Lidová strana, která v Mirošov  vznikla až po 

skončení války roku 1ř1Ř. Prvním p edsedou Lidové strany se stal Josef Hatina.85 Ohledn  

agendy Lidové strany v Mirošov  se dochovala zejména jednotlivá oznámení o schůzích 

strany p ípadn  doprovázené p ednáškami na dané téma. Nap íklad dne 1Ř. ledna 

                                                 
79 Tamtéž, str. 7Ř. 
80 Tamtéž, str. 7ř. 
81 Tamtéž, str. Ř2. 
82 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. str. 75, vlastní náklad 
83 Tamtéž, str. 75. 
84 Tamtéž, str. 75. 
85 Tamtéž, str. 75. 
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1925 se konala schůze s p ednáškou na téma: "Československá strana lidová a národ 

český".86 V dané dob  byl jednatelem strany Václav Davídek. Schůze se konaly pravideln  

každý m síc, alespoň to lze vyčíst ze schůzí z roku 1ř25. Jednotlivé schůze se konaly v sále 

hostince Ludvíka Hrubého v Mirošov . Roku 1ř25 prob hly  p ednášky na témata: "Národní, 

kulturní, hospodářské a sociální požadavky Československé strany lidové", "Zda upřímný 

katolík může býti dobrým Čechem, odpověď ano", "Naše povinnosti a úkoly v době 

přítomné".87 Dne 22. b ezna prob hla členská schůze za p ítomnosti župního tajemníka 

Československé strany lidové pana Josefa Nepraše o současné politické situaci strany 

lidové.88 Oznámení je opat eno oficiálním razítkem Československé strany lidové 

pro Mirošov a okolí.89 Dne 25. února 1ř34 se konala valná hromada Československé strany 

lidové pro Mirošov a okolí a byli zvoleni noví funkcioná i strany. Josef Hatina byl zvolen 

p edsedou strany, místop edsedou se stal Václav Kulle. Funkci pokladníka zastávala Anežka 

Vojáčková. Lidová strana si zvolila i svého dův rníka strany, Jind icha Kaubrušku. 

Dne 25. dubna 1ř23 byla oficiáln  založena místní organizace Československé 

živnostensko - obchodnické strany st edostavovské se sídlem v Mirošov . P edsedou místní 

pobočky se stal Bed ich Perlík, který se živil jako obchodník. Jednatelem této politické strany 

byl Václav Kulle, také povoláním obchodník.90 Zakládací listina Československé 

živnostensko - obchodnické strany st edostavovské je součástí fondu Okresního ú adu 

Rokycany, uvedené v citaci. Dochovala se originální zakládací listina strany, která je opat ená 

oficiálním razítkem strany Československé živnostensko - obchodnické strany 

st edostavovské. Nová strana informovala o svých krocích Okresní správu politickou 

v Rokycanech, která vzala vznik strany na v domí dne 3. kv tna 1ř23.91 Dne 3.února roku 

1927 se konala valná hromada Československé živnostensko - obchodnické strany 

st edostavovské, na které byli zvoleni zástupci strany. P edsedou se stal František Špachman, 

povoláním truhlá , Ludvík Krebs, povoláním obchodník, byl zvolen místop edsedou strany. 

Jednatelem firmy se stal Josef Lehner, taktéž obchodník. Strana m la i svého pokladníka, 

kterým byl Františem Fruhauf, vyučený obuvník. Do oficiálního výboru strany byly zvoleny 

čty i osoby - Robert Kuchler, František Hájek, Karel Nolč a František Fiala, všichni 

                                                 
86 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 82. signatura 8-5/1019. 
87 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 82. signatura 8-5/1019. 
88 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 82. signatura 8-5/1019. 
89 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 82. signatura 8-5/1019. 
90 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 87. signatura 8-5/1306. 
91 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 87. signatura 8-5/1306. 
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mirošovští rodáci.92 Valná hromada strany byla svolána 2. zá í 1ř2ř, ale dochovala se jen 

listina, která informovala o svolání strany k volb , ale výsledky zvolených osob z valné 

hromady se nedochovaly. 

Poslední p edválečná valná hromada Československé živnostensko - obchodnické 

strany st edostavovské se konala 7. února 1ř35, jen pár let p ed započetím druhé sv tové 

války. P edsedou strany byl zvolen František Fábera, obchodník z Mirošova. Místop edsedou 

se stal Robert Kuchler povoláním krejčí a ezník Emanuel Klasna byl pov en funkcí 

pokladníka. Za revizi účtů odpovídali Václav Kašpar Ěobchodníkě, Ludvík Hrubý Ě ezníkě 

a do výboru byli zvoleni Karel Nolč Ěklempí ě, Josef Veselý Ěmistr kominickýě, František 

Špachman Ětruhlá ě a Ludvík Hrubý Ě ezníkě.93 

V obci působila i politická organizace Československých socialistů v Mirošov . 

Dochovaly se zejména oznámení o svolání a konání valných hromad strany. Dne 27. ledna 

1924 se konala v hostinci pana Otty ebouna valná hromada, na které byli zvoleni noví 

funkcioná i strany. Dův rníkem strany se stal Josef Rybák Ěelektromontérě, místodův rníkem 

byl zvolen Alois Drnec Ěželezniční z ízenecě. Zapisovatelem strany se stal Josef Nosek Ěmalí ě 

a funkci pokladníka zastával František Kasal Ěkrejčíě.94 

O rok pozd ji dne 1. února 1ř25 se konala další valná hromada Československých 

socialistů v Mirošov . Op t bylo zvoleno nové vedení strany, p ičemž dův rníkem se stal 

Václav Ludín Ězámečníkě, náhradník dův rníka byl Emil Brudna (sluha). Bývalý dův rník 

Josef Rybák Ěelektromontérě nyní zastával funkci zapisovatele a pokladníkem byl František 

Kasal Ěkrejčíě.95 

3.5.2 Spolky působící v obci Mirošov v daném období 

Velký podíl na život v obci m ly spolky. Po ádaly různé vzd lávací p ednášky, 

pomáhaly upevňovat zdraví, zajistit majetek i životy občanů. Sdružování občanů a spolková 

činnost sahá daleko do minulosti. Spolčování má svoji tradici a je p irozenou vlastností lidí. 

Spolek lze definovat jako sdružení osob, který mají svůj společný zájem nebo cíl.96  

                                                 
92 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 87. signatura 8-5/1306. 
93 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 87. signatura 8-5/1306. 
94 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 88. signatura 8-5/1355. 
95 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 88. signatura 8-5/1355. 
96 https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolek p istoupeno 1Ř.Ř. 2017. 
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Z historického hlediska nejprve vznikaly cechovní společenstva, pozd ji spolky 

živnostníků, obchodníků a dalších, kte í si hájili svá práva.97 Postupem času vznikala 

i zájmová společenství se zam ením na vzd lávání, kulturu či t lovýchovu.  

V dob  první republiky obecn  nastal rozkv t různých spolčovacích organizací. Stejn  

tak tomu bylo i na území obce Mirošov.  

 Vzd lávací činnost aktivn  provád la obecní knihovna, která byla roku 1918 

pojmenována na Masarykovu obecní knihovnu.98 Byla slavnostn  otev ena za p ítomnosti 

i pana Dr. Horáka z Rokycan, který p i této slavnostní p íležitosti p ednesl p ednášku na téma 

"Význam knihy v české literatuře a četba".99 Knihovna byla vedena vždy místními učiteli, 

kte í se zároveň starali i organizaci knihovny, včetn  opat ování nových knih. P i otev ení 

roku 1ř1ř čítala knihovna 713 knih a ke dni 30. dubna 1ř34 čítala již 2064 svazků.100 

3.5.2.1 Místní odbor Ústřední matice školské v Mirošově 

N které spolky m ly celonárodní charakter, jako nap íklad Úst ední matice školská, 

která m la v Mirošov  z ízen místní odbor.101 Úst ední matice školská pomáhala školám 

v pohraničních oblastech finančn , ale i materiáln  formou sb rem knih, ale i prost ednictvím 

darů. Místní odbor Úst ední matice školské se aktivn  podílel na život  v obci po celou dobu 

trvání republiky až do vzniku druhé sv tové války. 

Úst ední odbor Úst ední matice školské v Mirošov  byl oficiáln  založen ke dni 

13. ledna 1905102 a byl schválen Úst ední Maticí Školskou v Praze. Roku 1ř06 byli zvoleni 

funkcioná i, p edsedou se stal léka  Josef Dykasta, funkci jednatele zastával učitel Jan Faifr, 

pokladníkem byl ustanoven Karel Průcha.103 editel místní m šťanské školy Josef Čmolík byl 

opakovan  volen jednatelem místní organizace Úst ední matice školské, který byl činný 

v mnoha oblastech svého života. 

3.5.2.2 Tělocvičná jednota Sokol104 

T locvičná jednota Sokola byla založena jako spolek v obci Mirošov na základ  zákona 

§9/1867 Sb. O právu spolkovém.105 Fond obsahuje seznam členů T lovýchovné jednoty 

                                                 
97 Marek LAŠTOVKA a kol., Pražské spolky, Praha, Skriptorium 1998, úvodní studie, str. 7, 8. 
98 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. Na vlastní náklad, str. 75. 
99 Tamtéž, str. 75. 
100 Tamtéž,  str. 75. 
101 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. Na vlastní náklad. str. 75. 
102 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 71. signatura 8-5/487. 
103 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 71. signatura 8-5/487. 
104 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 65. signatura 8-5/189. 
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Sokol v Mirošov  ke dni Ř. kv tna 1ŘřŘ. Jsou zde uvedená jména, zam stnání a místo 

bydlišt . Ze stejného dne je zaznamenán i zápis z ve ejné schůze konané v hostinci M. 

Kotory. Jednalo se zde o založení jednoty Sokol a o sokolstvu obecn , mimo jiné prob hl i 

nábor členské základny a následn  volba z izovacího prozatímního výboru.106 

Schůzi svolal Karel Mastný, který započal schůzi slavnostní ečí ke všem zúčastn ným. 

Na po adu jednání byla volba p edsedy, místop edsedy a zapisovatele, která prob hla 

aklamací. P edsedou byl zvolen Josef Čada a do funkce místop edsedy byl ustanoven Karel 

Mastný Ě ezníkě.107 Na schůzi bylo jedním z hlavních témat založení jednoty Sokolské a její 

funkce a myšlenka. Projednávalo se i stanovisko organizace k zdravotnímu, zábavnímu, 

kulturnímu i vzd lávacímu postoji pro společnost. Ujednáno bylo i právní postavení 

T lovýchovné jednoty Sokol, která v p ípad  zániku organizace odkazuje svůj majetek a 

pen žní kapitál obci Mirošov.108 

Na programu schůze byly projednány i organizační v ci, jednalo se nap íklad o zajišt ní 

samostatné místnosti, vhodné ke scházení členů a jejich sokolské činnosti. 

Dochovala se prezenční listina, práv  ze schůze Ř.kv tna 1ř45, kde jsou opat eny 

podpisy všech zúčast ných.109 

Zachovaly se i stanovy T lovýchovné jednoty Sokol v Mirošov , která má formu právní 

smlouvy. Je zde uvedeno jméno a sídlo organizace spolu s účely, kterými jsou povznesení 

t lesných a mravních sil lidu českého.110 Byly definovány i prost edky, které m ly pomoct 

k dosažení stanovených cílů. Tím bylo myšleno pravidelné t lesné cvičení, po ádání závodů 

a slavností. Po ádání výletů do okolí a zábav, často se vzd lávacím p esahem. Jednací ečí 

byla čeština, oficiálním znakem byl sokol a heslo "Tužme se!"111 Členem organizace se mohl 

stát kdokoliv bezúhonný a starší 1Ř. let. Zánik členství nastává p i vystoupení z organizace  

nebo také pro vyloučení pro hrubé porušení a spolkové kázn .112 Každý člen byl vázán právy 

a povinnostmi, které byly p esn  stanoveny. B hem ve ejných výstupech a slavností členové 

Sokola nosili slavnostní stejnokroj. 

                                                                                                                                                         
105 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 65. signatura 8-5/189. 
106 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 65. signatura 8-5/189. 
107 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 65. signatura 8-5/189. 
108 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 65. signatura 8-5/189 
109 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 65. signatura 8-5/189. 
110 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 65. signatura 8-5/189. 
111 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 65. signatura 8-5/189. 
112 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 65. signatura 8-5/189. 
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Co se týče organizace T lovýchovné jednoty Sokol, valná hromada se konala každý rok 

v m síci lednu a byly zde zvoleni zástupci místní obce sokolské. Na valné hromad  

se společn  rozhoduje o v cech týkajících chodu celé organizace.  

Po vytyčení obecných norem se konala dne 26. června 1ŘřŘ valná schůze,  na které byli 

zvoleni funkcioná i nov  vytvo eného spolku v Mirošov . Starostou obce sokolské se stal 

František Čada Ěm šťan a majitel realitě, funkci nám stka starosty zastával nov  František 

Baksa Ěobchodníkě, náčelníkem byl zvolen ú adující starosta obce pan František Kasal. Poté 

byli ustanoveni členové do členského výboru, kterých bylo voleno osm a čty i náhradníci.113 

Výsledky valných hromad byly vždy zasílány na okresní hejtmanství do Rokycan. Výsledky 

valných hromad a p ípisy došlé do Rokycan se zachovaly tém  všechny, jen z roku 1ř0ř 

chybí. Takže lze sledovat seznamy členů T lovýchovné jednoty Sokol v obci Mirošov. Často 

se učitelé místní obecné i m šťanské školy angažovaly v záležitostech Sokola, jedná se 

nap íklad o Josefa Čmolíka, svého času editel na místní m šťanské škole. Členové spolku 

Sokol zastupovali všechny sociální skupiny, jednalo se o obchodníky, ale i o živnostníky s 

emeslem.114  

Z počátku se t locvičná jednota potýkala s absencí místa, kde by se členové pravideln  

scházeli a provád li činnost spolku, tím bylo myšleno zejména h išt  nebo sportovišt .115 

Organizace usilovala o výstavbu nové budovy již p ed 1. sv tovou válkou, ale její p ání se 

naplnila až po jejím skončení. Nakonec byl odkoupen pozemek od Dr. Kubáta o velikosti 

1 hektaru. Členové se postarali o oplocení pozemku a opat ení materiálů na stavbu nové 

budovy, sokolovny. Po schválení projektu započala dne 5. 6. 1ř21 výstavba, b hem které byl 

slavnostn  položen základní kámen budovy.116 Starosta obce Josef Suhrada p islíbil, p i 

oficiálním proslovu, podporu T lovýchovné jednot  Sokol ze strany obce. Již v prosinci téhož 

roku byla sokolovna otev ena ve ejnosti. Budovu nevyužívali výhradn  jen členové Sokola, 

ale i jiné organizace působící v obci. Nap íklad roku 1ř22 bylo v sokolovn  odehráno první 

ochotnické p edstavení zdejšího spolku s názvem "Žn ".117 Mimo jiné krátce po otev ení byl 

do sokolovny umíst n biograf a započaly filmové projekce. V budov  sokolovny byla 

povolena koncese hostinská a ve sklepních prostorech byla otev ena pivnice. Tento typ 

za ízení se s krátkými provozními p estávkami udržel na stejném míst  dodnes.  

                                                 
113 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 65. signatura 8-5/189. 
114 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 65. signatura 8-5/189 
115 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. Na vlastní náklad, str. 76. 
116 Tamtéž, str. 76. 
117 Tamtéž, str. 76. 
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Kvůli nákladné stavb  sokolovny byl spolek Sokol nucen rozumn  hospoda it a stále 

usilovn  pracovat, aby se organizace dostala z finančních potíží. Finanční situace se pln  

stabilizovala až v roce 1ř33, což byl rok, kdy Sokol slavil 35. výročí od založení místní 

T lovýchovné jednoty a trvání její činnosti.118 Na počest tohoto výročí byly uspo ádány 

oslavy, na kterých byl odhalen památník zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše. Tento 

památník se dodnes nachází p ed budovou sokolovny.  

Z celkového pohledu daná doba činnosti organizace natolik p ála, že si Sokol mohl 

dovolit z ídit zvukový biograf na p ání návšt vníků kina.119 Byla vyhlášena ve ejná sout ž 

pro dodání co nejkvalitn jšího p ístroje za co nejlepší cenu. Nakonec zvít zila firma Kitličko, 

která pro kino z ídila zvukovou aparaturu.120 

Ne všechny doby byly pro sokolkou obec p íznivé. Vyhlášení první sv tové války 

zasáhlo Sokol citeln , neboť spoustu mladých mužů činných v tomto spolku bylo nuceno 

narukovat. Celá situace nakonec vyústila roku 1ř15 k rozpušt ní České obce sokolské jako 

takové, avšak Rokycanská župa a její mirošovská jednotka fungovala i nadále.121 Jednotlivé 

schůzky probíhaly tajn  v šatn  sokolovny a b hem nich členové Sokola rozebírali válečnou 

a politickou situaci. Po celou dobu války pomáhali členové i prost ednictvím humanitárních 

akcí, nap íklad se účastnili tzv. Polévkového fondu z ízeného p i škole.122 

Konec války nezastihl T lovýchovnou jednotu Sokol v Mirošov  nep ipravenou. Zdejší 

sokolové se účastnili vzniku pluků Svobody, které odjely na Slovensko k obran  proti vpádu 

Maďarů.123 

Významným členem Sokola byl Josef Čmolík124, který byl starostou místní obce 

sokolské až do roku 1ř4Ř. Je autorem publikace "Padesát let T lovýchovné jednoty Sokol 

Mirošov", který vydal t sn  p ed definitivním zákazem činnosti organizace Sokol.125  

Dalším nep íznivým obdobím pro Sokol započalo rokem 1ř3Ř a skončilo až roku 1ř45. 

Mirošovská podjednotka Sokola nahlásila pokračování ve své činnosti dne 17. kv tna 1939 do 

Rokycanské župy. V lét  roku 1ř3ř, p esn  22. srpna, prvn  vkročili do budovy sokolovny 

                                                 
118 Tamtéž, str. 76. 
119 Tamtéž, str. 76. 
120 Tamtéž, str. 77. 
121 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 149, Profi-tisk group, 2016. 
122 Tamtéž, str. 14ř. 
123 Tamtéž, str. 149. 
124 Jaroslav FALC, Minulostí Mirošovska., str. 49. KC Solid Rokycany, 1998. 
125 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 149, Profi-tisk group, 2016. 
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n mečtí vojáci. N mečtí vojáci obsadili sokolovnu a vybrali si jí jako své dočasné stanovišt . 

Místní je nicmén  p esv dčili o nutnosti zachování biografu v prostorách sokolovny, jelikož v 

obci nebyly jiné prostory vhodné pro promítání.126 Postupn  se doba stávala čím dál tísniv jší 

a Židé byli nuceni opustit členskou základnu. Od roku 1ř41 byla činnost Sokola zakázána. 

Kino a hostinec byly v budov  sokolovny ponechány v činnosti, ale veškerá správa byla pod 

dozorem Kuratoria.127 

B hem nacistické okupace se mnozí členové zapojili do odboje, jmenovit  nap íklad 

Josef Čmolík, Josef Rybák, František Špachman a další. V tšina t chto členů byla zároveň 

členy obecního zastupitelstva.  

Jak již bylo zmín no roku 1ř4Ř byla činnost Sokola definitivn  zakázána 

komunistickou stranou a veškerý majetek byl p eveden pod Československý svaz T lesné 

výchovy.128 

3.5.2.3 Sbor dobrovolných hasičů v Mirošově 

Sbor dobrovolných hasičů v obci Mirošov vznikl p i p íležitosti oslav 40. panování 

císa e Františka Josefa I. roku 1888. Jedná se tedy o vůbec nejstarší zájmovou organizaci 

působící v obci Mirošov.129 Sbor byl založen jako odezva na prudké požáry z roku 1887, které 

zasáhly budovu fary i obecní školu. 

Sbor dobrovolných hasičů, dále jen SDH, byl finančn  podporován členskými 

p ísp vky, poté p ísp vky od obcí a pojišťoven.130 Členem sboru se mohl stát každý fyzicky 

zdatný občan starší 1Ř. let, který byl p ijat ostatními členy sboru.131 Členové SDH se d lí do 

čty  skupin na zakládající, p ispívající, činné a čestné. Povinnosti členů bylo pln ní rozkazů 

velitele p i cvičných manipulacích i požárech bez odporu. Od p íslušníků SDH se vyžadovala 

vytrvalost a odhodlanost b hem práce v daný časový okamžik.132 Byl ustanoven stejnokroj,  

sbor m l sídlo v Mirošov  a užíval oficiální pečeť s nápisem "Sbor dobrovolných hasičů 

v Mirošově"133, p i ve ejných vystoupeních sbor užíval i prapor v národním barvách. Roku 

                                                 
126 Tamtéž, str. 150.  
127 Tamtéž, str. 150. 
128 Tamtéž, str. 150. 
129 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 155, Profi-tisk group, 2016. 
130 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/72. 
131 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/72. 
132 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/72. 
133 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/72. 
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1888, p i založení, byl jednatelem sboru Adolf Vavroušek a p edseda byl Dominik Brázda.134 

Stanovy SDH byly odsouhlaseny m stskou radou v Mirošov  dne 16. července 1ŘŘŘ.135 

Správu sboru vedl správní technický výbor. Správní výbor byl vždy volen na jeden rok 

a obstarával veškeré administrativní záležitostí spolku, pokud nebyly dané úkoly vyhrazeny 

pro valnou hromadu.136 Správní výbor m l své členy, které se skládaly z p edsedy a jeho 

zástupců, velitele, šesti výborů a dvou náhradníků. Mezi členy správního výboru byl i starosta 

obce. 

Technický výbor a jeho vedení bylo sv eno veliteli, který m l dva nám stky, 

dva nadlezce a t i četa e. Počet odborných členů nebyl stálý a mohl se snížit či zvýšit. 

Technickému výboru náleží vypracování domácího ádu ve smyslu stanov.137  

Veliteli SDH p íslušelo velení p i cvičné manipulaci i požárech. M l právo na udávání 

trestů za poklesky a zasazení se o jejich nápravu. Uvád l vady na hasičském vybavení 

správnímu i technickému výboru a p ejímal nové náčiní od obce. 

Jednatel SDH podporoval p edsedu p i vypracovávání písemností týkajících se sboru 

a staral se o veškerá usnesení správního výboru.  

SDH  jako takový m l vlastní služební ád, který obsahoval obecná ustanovení sboru. 

Členové se d lili na lezce, st íkačníky a ochránce138 a celý sbor se d lil na čety. Lezcům 

p íslušela hasičská služba i p ípadné bouraní a poklízení na míst  požáru. Byli pov eni 

zvláštním výkonem, kterým bylo zachraňování lidských životů.139  

St íkačníci provád li manipulaci se st íkačkami a dalšími stroji. Náleželo jim najít 

nejkratší a nejvýhodn jší p ístup k vodnímu zdroji a zaopat it jej.140  

Skupina tzv. ochránců m la na starosti uzav ení a opat ení místa p i požáru, aby žádné 

nepovolané osoby nem ly p ístup k požáru. 

Op tovn  voleným velitelem SDH byl František Kasal k roku 1ř25 rolník v penzi.141 

                                                 
134 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/72. 
135 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/72. 
136 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/72. 
137 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/72. 
138 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/72. 
139 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/72. 
140 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/72. 
141 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/72. 
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3.5.2.4 Zábavní a vzdělávací spolek Thalia v Mirošově 

Spolek Thalia vznikl v obci Mirošov na p elomu století. Jednalo se o vzd lávající 

a ochotnický spolek. Cílem spolku bylo vzájemné vzd lávání členů sborů a povznášení mravů 

dalších občanů obce. Spolek Thalia se nezabýval žádnými politickými tématy, neboť 

na p elomu století nebylo vhodné ovzduší pro politickou satiru.142 Každý člen m l právo 

činit návrhy a hlasovat pro dané činnosti. V oficiálních stanovách jsou definovány funkce, 

práva a povinnosti jednotlivých členů. Nap íklad pozice režiséra, jež má za úkol obsadit 

jednotlivé ochotníky do rolí a vést zkoušky pro jednotlivé inscenace.143 Mezi jeho hlavní 

povinnosti pat í provedení p edstavení, v po ádku a na pat ičné úrovni. Spolek Thalia často 

spolupracoval s místní organizací Úst ední matice české v Mirošov , p íkladem lze uvést 

ochotnické p edstavení ze dne 11. íjna 1ŘŘ5 v hostinci U Mastných, kdy výt žek z akce byl 

darován matici školské v Mirošov .144  

I tento spolek si volil své funkcioná e, kte í zajišťovali chod organizace. K roku 1Řř2 

čítala Thalia celkem 16 členů, kte í dne 20. b ezna volili své p edstavitele. P edsedou byl 

zvolen František Lehečka, jednatelem Vojt ch Osvald a funkci pokladníka vykonával Tadeáš 

Lukeš.145 Valná hromada se konala každoročn  a byli ustanovení noví funkcioná i spolku.  

3.5.2.5 Divadelní kroužek Kolár 

Ochotnický kroužek Kolár byl založen v Mirošov  dne 15. íjna 1ř17, p edsedou byl 

Josef Žižka a jednatelem spolku byl Jan Soukup. Cílem tohoto ochotnického kroužku bylo 

povzbuzování společenského života a rozši ování všeobecných v domostí a v neposlední ad  

k podpo e chudých.146  

Pro stanovené účely a cíle m li stanovené prost edky, kterými je cht li dosáhnout a také 

je dosahovali. Prost edky získávali prost ednictvím výt žků z jednotlivých divadelních 

p edstavení, které poté v novali pro stanovené účely. Po ádali mimo jiné p ednášky z různých 

oborů, vyjímaje politických témat, ale organizovali i společenské a taneční zábavy. 

                                                 
142 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 71. signatura 8-5/452. 
143 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 71. signatura 8-5/452. 
144 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 71. signatura 8-5/452. 
145 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 71. signatura 8-5/452. 
146 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 80. signatura 8-5/933. 
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Členem se mohl stát každý talentovaný a bezúhonný občan, muž či žena, který se cht l 

v novat působení v ochotnickém divadle.147 P ijímání nových členů probíhalo na základ  

doporučení ostatních členů spolku. 

3.5.2.6 Všeodborový dělnický vzdělávací spolek 

Všeoborový d lnický vzd lávací spolek v Mirošov  byl založen dne ř. dubna 1Řř4. 

Starostou spolku byl zvolen František Hudec, jehož nám stkem byl  František Adamec a byl 

ustanoven výbor spolku.  

Spolek sídlil v Mirošov  a nezabýval se politickými ani náboženskými otázkami, 

což znamená, že se jednalo o nepolitickou organizaci. Účelem spolku bylo ší ení vzd lanosti 

a osv ty mezi svými členy, podporování členů v nouzi nebo p i nemoci, spolupráce s dalšími 

nepolitickými spolky a hledání společné jednoty.148 Celkov  podporovali společenský život, 

zábavy a výlety. 

Členem se mohl stát každý občan bez rozdílu pohlaví, který byl ochoten platit členské 

p ísp vky a dostavoval se na valnou hromadu. Spolek byl spravován výborem, který 

se sestával z devíti členů. Výbor se setkával každý týden nebo dle pot eby. Na valné hromad  

byli voleni členové výboru a p ijímali se zde stanovy.149  

3.5.2.7 Skupina Československých horníků v Mirošově 

Skupina Československých horníků byla založeno Ř. února 1919 v Mirošov , kdy byl 

ustanoven i výbor skupiny. P edsedou byl zvolen František Moulis, místop edsedou byl 

Jan Brož a funkci pokladníka zastával František Lev.150 Tento spolek nebyl samostatný, 

ale pat il do celonárodní organizace Svazu horníků v Československé republice se sídlem v 

Praze.151 

3.5.2.8 Jednota Československé obce legionářské v Mirošově 

Jednota Československé obce legioná ské v Mirošov  vznikla roku 1ř22. František 

Vyhlídka, obecní strážník, byl opakovan  volen do funkce p edsedy.152 

  

                                                 
147 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 80. signatura 8-5/933. 
148 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/70. 
149 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/70. 
150 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 91. signatura 8-5/1506. 
151 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 91. signatura 8-5/1506. 
152 SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 86. signatura 8-5/1216. 
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3.6 Mirošov od roku 1938 a v období druhé světové války 

Roku 1938 byla Československá republika p ímo ohrožena nacistickým N meckem 

a proto prezident Eduard Beneš vyhlásil všeobecnou mobilizaci, které se účastnili i mirošovští 

rodáci. V obci Mirošov byli vojáci zaopat eni uniformou spolu s dalšími vojenským 

vybavením, které vyfasovali ve zdejší vojenské výzbrojné stanici.153 Jako dočasné ubytování 

pro vojáky sloužila budova sokolovny, chudobince a hostince U Mastných. Vojsko bylo 

stravováno společn  vždy v prostorách zdejšího zámku. Tehdejší majitel pan Maendl sám 

zaopat il a poskytl stravu pro vojenskou osádku.154  

Po odtržení oblasti Sudet Mirošov zaznamenal p írůstek obyvatel, znatelné to bylo 

zejména v počtu žáků ve zdejší škole. Po mnichovských událostech bylo rozhodnuto 

o rozpušt ní polických stran a byly ustanoveny jen Strana práce a Strana národní jednoty.155 

Nakonec i tyto strany byly zrušeny a byla vytvo ená strana Národního souručenství, kterou 

vedl Josef Rybák.156 Josef Rybák byl roku 1ř3ř zprošt n funkci starosty na p íkaz rozhodnutí 

z Okresního ú adu v Rokycanech. Nakonec byl jako vedoucí ustanoven Václav Sp váček, 

povoláním strojvedoucí.  

Již dne 15. b ezna 1ř3ř dorazilo n mecké vojsko do Mirošova. Postupem času vojsko 

obsadilo sokolovnu, školu a hostince. Místní lidé se k nevítaným hostům chovali nevšímav  

a chladn .157 V obci byly z ízeny dva kryty, které se nacházely za radnicí a v budov  

pivovaru.  

Roku 1ř40 byli ve zdejší obci ubytovaní mladí členové n mecké organizace 

Hitlerjugend ve v ku 14 - 17 let. Vyučování m li v obecné škole, kde se st ídali s českými 

žáky, pochopiteln  docházelo ke st etům, které se učitelé snažili pro dobro všech tlumit.158 

Bohužel n mecká mládež zničila starobylou barokní sochu sv. Vojt cha, kterou shodili 

ze skály.  

Mnoho mirošovských občanů bylo b hem válečných let zatčeno a vyslýcháno 

gestapem. N kte í z nich byli posláni do koncentračních táborů, nap íklad Vilém Bajnar, 

                                                 
153 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. Na vlastní náklad, str. 82. 
154 Tamtéž, str. Ř2. 
155 Tamtéž, str. Ř2. 
156 Tamtéž, str. Ř2. 
157 Tamtéž, str. Ř3. 
158 Tamtéž, str. 83. 
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povoláním učitel a zároveň člen obecního zastupitelstva. Zatčeno bylo mnoho rodáků 

z důvodu, že podporovali pozůstalé po ob tech nacismu.159 

Nebezpečí hrozilo obci jako takové roku 1ř42 b hem tzv. heydrichiády, kdy byla celá 

obec obsazena n meckým vojskem. Všechny domácnosti byly detailn  prohledány, oddych 

občanů p išel až v moment , kdy vojsko opustilo území obce. 

Druhá sv tová válka se do obce Mirošov vryla snad ješt  pochmurn ji než válka první. 

Zámek s velkostatkem v roce 1ř3ř odkoupil JUDr. Ladislav Feierabend od původního 

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

také emigroval a stal se ministrem financí v Benešov  exilové vlád . Po válce se Feierabend 

vrátil, ale po roce 1948 podruhé natrvalo emigroval.160 B hem okupace byly lesy v Brdech 

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

Obyvatelstvo p ilehlých obcí bylo nucen  vysídleno. Tato opat ení zasáhla jihozápadní část 

obce Mirošov zvanou Myť, ale pak zejména i nedaleké vesnice.161  

 V zim  mezi léty 1ř3ř-1ř40 panovalo nep íznivé počasí p ičemž místní lesy byly 

zasaženy silným vichrem, který způsobil rozsáhlé škody v okolních lesích. D evo bylo t eba 

co nejrychleji zpracovat, a proto vznikaly pracovní tábory na území Brd, kde byli nucen  

nasazeni d lníci.162 Byly postaveny i nové pily na zpracování d eva a byl vybudován i kárný 

tábor. Do kárného tábora byli umísťováni lidé, kte í se provinili špatnou pracovní kázní. 

Pracovníci t chto táborů provád li nejt žší práce v lese ve 12 hodinových sm nách a nem li 

nárok na žádné osobní volno. Ke konci války v b eznu roku 1ř45 začala být provád na 

evakuace tábora do Karlova u Plzn .163 Tábor ale nezůstal prázdný, vzhledem k postupující 

Rudé armád  byli p emíst ni v zni z Kounicových kolejí v Brn  a v tábo e byli st eženi 

vojenskými p íslušníky SS, kte í vyst ídali české četníky. Podmínky v tzv. lágru byly kruté, 

proto se místní obyvatelé snažili všelijak pomoci. Zprvu n mecká správa tábora pomoc 

odmítla, ale Mirošov v zastoupení starostou obce Václavem Sp váčkem nabídl pomoc 

oficiální cestou a op t bylo obnoveno zásobování tábora pomocí mirošovských občanů 

a jejich solidarity. V noci z 6. - 7.5.1ř45 vojáci SS nepozorovan  opustili tábor. V t chto 

dnech procházelo obcí velké množství ustupujících n meckých vojáků, kte í prchali 

                                                 
159 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. Na vlastní náklad, str. 83. 
160 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově. Profi-tisk group, 2016.  str. 97. 
161 Tamtéž, str. 98. 
162 Tamtéž, str. 98. 
163Tamtéž, str. 99. 
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do americké okupační zóny. Dne 10. 5. 1ř45 vjely do Mirošova první jeepy a američtí vojáci 

provedli kontrolu bývalého koncentračního tábora. Již bývalí v zni byli p evezeni 

do Rokycan, okresního m sta, kde byli ubytovaní v budov  tamního gymnázia.  

 V průb hu kv tna roku 1ř45 v obci prob hlo n kolik mstivých excesů, p i nichž byli 

dokonce zabiti vojenští p íslušníci SS, kte í byli narychlo poh beni v zámeckém parku.164 

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

pomník p ipomínající tento násilný akt. Tento pomník je umíst n v zámeckém parku, který 

není voln  p ístupný, neboť se nachází v soukromém vlastnictví.  

 Ani po skončení války nezůstaly bývalé budovy a prostory koncentračního tábora 

prázdné, neboť sloužily jako sb rné st edisko pro odsun N mců. Po roce 1ř4Ř zde byli 

internováni p estárlí a psychicky/mentáln  postižení n mečtí obyvatelé, kte í nebyli schopni 

odsunu. Oficiální název zn l "Sběrné středisko pro přestárlé osoby německé národnosti,165 

postupn  celá instituce získávala sociální charakter a o klienty se zprvu staraly ádové sestry 

a poté i ošet ovatelky spolu se zdravotními sestrami. B hem Ř0. let 20. století byl původní 

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

nazývá Domov harmonie a je spravován plzeňským krajem.   

 Po válce byly v Mirošov  zastoupeny 4 politické strany  → sociáln  demokratická, 

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

stranami zastoupené v Národní front . Místní organizace KSČM vznikla v Mirošov  až v roce 

1ř45 a roku 1ř4Ř se také v obci chopila pevn  moci a vznikl místní národní výbor, který 

již reprezentovali zástupci ze strany KSČM.  

 První volby po komunistickém únorovém p evratu prob hly již nesvobodn  

s jednotkou kandidátkou. Bylo odevzdáno 101 nevypln ných lístků166 a dalších 

48 hlasovacích lístků bylo neplatných.167 Volby skončily vít zstvím komunistické strany. 

 Posléze následovalo vyvlastn ní nemovitostí, rozparcelování církevních pozemků 

a v důsledku toho vzniklo Jednotné zem d lské družstvo tzv. JZD. Mimo jiné prob hlo 

i vyvlastn ní soukromých obchodů. Kulturní a spolkový život byl zcela dozorov  ízen shora.  

                                                 
164 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově. Profi-tisk group, 2016, str. 103. 
165 Tamtéž, str. 103. 
166 Tamtéž, str. 10Ř. 
167 Tamtéž, str. 10Ř. 
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 V roce 1ř63 Mirošov slavil výročí 600 let od své první písemné zmínky, na zámku 

se konala výstava a byla vydána pam tní publikace Mirošov 1363-1963.168 V 60. letech 

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

Po 21. srpnu 1ř6Ř byla Československá republika okupována vojsky Varšavské smlouvy, 

okupaci se nevyhnuli ani mirošovští občané, neboť blízký Vojenský újezd Brdy fungoval 

jako vojenská základna a cvičná st elnice okupačním vojskům.169 

 Po p evratovém roku 1řŘř padla komunistická moc a i v obci Mirošov, bylo 

ustanoveno Občanské fórum. V prvních svobodných volbách v listopadu roku 1řř0 byl 

zvolen nový starosta obce pan Ji í Strolený, dále bylo zvoleno patnáctičlenné zastupitelstvo a 

p tičlenná rada obce. Mirošov již nebyl tzv. st ediskovou obcí a obec Sko ice začala op t 

fungovat zcela samostatn .170 

  

                                                 
168 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově. Profi-tisk group, 2016, str. 109. 
169 Tamtéž, str. 110. 
170 Tamtéž, str. 112. 
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4. Obecný vývoj veřejné správy a státní správy v 

jednotlivých obdobích 

4.1 Období vzniku Československa do roku 1938 

Samostatné Československo bylo vyhlášeno dne 2Ř. 10. 1ř1Ř Národním výborem 

v Praze. Pozd ji byla tato norma p ijata jako zákon O z ízení samostatného státu 

československého.171 Tento zákon je také znám jako tzv. recepční zákon172, který ponechal 

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

ú ady, jejichž práce a agenda se ídí podle p ejatých norem z monarchie.173 

 Vznik a počáteční vývoj Československa byl poznamenán válkou, což ovlivnilo 

i uspo ádání ve ejné správy. Zejména v počátečním období státu m li lidové vrstvy vliv 

na ízení ve ejné správy a jejích orgánu.174 V dob  od dvacátých let až po mnichovský diktát, 

byly všechny p ijaté pozůstatky z poválečné doby odstran ny. B hem fungování tzv. druhé 

republiky prob hly státoprávní zm ny a ČSR se transformovala na spolkový stát. Chystala 

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

neboť byly násiln  ukončeny 15. b ezna 1ř3ř nacistickou okupací.  

B hem 20. let minulého století se nový správní systém v Československu stále 

upevňoval a vyvíjel. Postupn  byl správní systém dopln n  právními normami týkajících 

se hospoda ením obcí, respektive o zákon č. 253/1ř22 Sb., který reguloval finanční 

hospoda ení obcí. Další p ijatá norma se týkala volebního zákona.175  

 Ve ejná správa se za první republiky odlišila od rakouského modelu tím, že se ve ejná 

správa zpolitizovala.176 Jedná se p edevším o politické stranictví a začal existovat nový typ 

byrokratického ú edníka. Strany ve vládní koalici si mezi sebou rozd lily resorty již 

na počátku existence republiky, p ičemž ministerstvo vnitra m lo nejv tší váhu mezi všemi 

                                                 
171  Tereza KOVAČKOVÁ, Proměny územní samosprávy města Chotěboř (1948-1945). Bakalá ská práce 
obhájena na kated e d jin a státu Masarykovy univerzity v Brn  roku 2014.str. 12. 

172 zákon č. 11/1ř1Ř Sb.  
173  Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 331. 
174 Tamtéž, str. 331. 
175 Karel LACINA  Vladimír Čechák, Evropské systémy veřejné správy, Praha 2005, Vysoká škola 
finanční a správní, str. 36. 
176 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007, str. 331. 
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ministerstvy a bylo ovládnuto stranou agrární. Národní demokraté tém  výhradn  vedli 

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

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

b hem voleb. Tím bylo nap íklad ministerstvo železnic, pošt a telegrafů nebo ministerstvo 

školství a národní osv ty.  

 Další výrazným rysem prvorepublikové správy byla demokratizace,177 která 

se projevila zejména v obecní samospráv . Neboť od roku 1ř1ř se do obecních orgánů volilo 

podle zásad všeobecného, rovného, p ímého a tajného hlasovacího práva na základ  

pom rného zastoupení.  

4.1.1 Vývoj správy v daném období 

V poválečných dnech byl vliv státních ú adů a vlády velmi mizivý, dokonce musel 

státní aparát podniknout n které ústupky, které m ly vést ke stabilizaci a neporušenosti státní 

správy.178  

 Nepopiratelný vliv na poválečné uspo ádání ve ejné správy m ly národní výbory, 

ale i další nov  vzniklé sbory, které m ly posléze p evzít část agendy ve ejné správy. Po 

28. íjnu 1ř1Ř již existoval na našem území Národní výbor se sídlem v Praze, který byl 

vytvo en b hem války roku 1ř16 za účelem obhajoby českých národních zájmů.179 Tento 

orgán krátce po vzniku Československa 2. listopadu 1ř1Ř vydal zákon č. 2/1ř1Ř Sb. jímž 

z izoval dvanáct ministerstev a zákon č. 3/1ř1Ř Sb., který z izoval nejvyšší správní soud.180 

 Mimo jiné tento Národní výbor p ijal také zákon č. 37/1ř1Ř Sb. a jednalo 

se o prozatímní ústavu.  Následn  byl Národní výbor p em n n v Prozatímní národní 

shromážd ní. Dle p ijaté prozatímní ústavy byly ustanoveny nejvyšší orgány Československa, 

jimiž byly vláda, prezidenta a Národní shromážd ní.181 

 Také byly tendence likvidovat vyšší samosprávné celky, obsažené v župním zákon  

z roku 1ř20. Župní zákon jako takový byl poznamenán nároky všech lidových vrstev 

s p ihlédnutím na poválečné období a p inesl novinku, kterou byla spoluúčast občanů 
                                                 
177 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 332. 
178 Tamtéž, str. 332. 
179 Karel LACINA  Vladimír Čechák, Evropské systémy veřejné správy, Praha 2005, Vysoká škola 
finanční a správní, str. 35. 
180 Tamtéž, str. 35. 
181 Tamtéž, str. 35. 
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ve ve ejné správ . Vznikla také nová ústava tzv. únorová ústava, která byla p ijata 2ř. února 

1ř20 Národním shromážd ním. B hem dvacátých let vláda započala rozvíjet sociální systém 

zem , který byl v částečn  p evzatý z rakouského systému. Vrcholem t chto sociálních 

reforem byl zákon o invalidním a starobním pojišt ní d lníků, který vešel v platnost roku 

1926.  

 V nov  vzniklém stát  Československo také nechybn  panovaly protin mecké nálady 

vůči n meckým menšinám p ítomných v zemi, neboť se n mecké menšiny snažily narušit 

celistvost státu.182 Tyto nálady nakonec postupn  ustávaly a naopak vzrůstaly nálady proti 

komunistům a d lníkům. V dob  hospodá ské krize (1929-1933) bylo prodlouženo volební 

období na šest let namísto čty . Také v roce 1ř27 byli vojáci zbaveni možnosti volebního 

práva, tímto krokem se m lo zaručit odpolitizování armády.  

 Roku 1ř2Ř vešel v platnost zákon O organizaci politické správy,183 který m l za úkol 

sjednotit systém ve ejné správy na celém území Československé republiky. Zákon obnovil 

zp t zemské z ízení a zároveň rušil okresní a zemskou samosprávu, kterou v podstat  

postátnil. Pravomoci n kterých státních ú adů se zvýšily, p edevším v okruhu trestního 

správního práva. P i t chto ú adech byly vytvá eny občanské samosprávné sbory, které byly 

ze 2/3 volené a zbylá 1/3 jmenována z ad odborníků a v čele t chto ú adů byli státní ú edníci.  

 Zákon O organizaci politické správy zároveň také sjednocoval všechny správní 

systémy, které do té doby fungovaly v ČSR, a nastolil jednotnou politickou správu na celém 

území republiky. Pokusy o sjednocení v oblasti práva a ve ejné správy postupovaly velmi 

pomalu. Ale již b hem 20. let dvacátého století, p esn  roku 1ř2Ř byla sjednocena oblast 

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

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

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

t chto ú adů vzrůstala.184 Nelibost nad situací ve státní správ  b hem první republiky 

stoupala, proto ve vládním programu vláda vyzvala státní orgány ke spolupráci a zve ejnila 

ceny za návrhy reformy státní administrativy. Počet nám tů na p ebudování ve ejné správy 

se zvyšoval zejména v dob  hospodá ské krize na počátku 30. let.  

                                                 
182 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 333. 
183 Tamtéž, str. 333. 
184 Tamtéž, str. 334. 
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 V roce 1ř33 byla založena komise pro zhospodárn ní ve ejné správy185 jako 

poradního orgánu vlády. Výsledkem práce této komise byla úsporná opat ení která vedla 

ke snížení počtu státních zam stnanců. Také ve spisové služb  došlo k zm nám, byl vytvo en 

kancelá ský ád ministerstva sociální péče, který mohl být používán jako vzor pro další 

orgány státní správy.   

 Dalším typickým znakem pro p edmnichovské Československo ve ve ejné správ  bylo 

p edávání agendy a úkolů ve ejné správy soukromým a také polove ejným institucím.186  

 Snahy o sjednocování správy byly ukončeny po událostech v Mnichov , kdy došlo 

zejména k významným ústavním zm nám. Také finanční situace si po konferenci v Mnichov  

vyžádala výrazné omezení a šet ení, které n kdy vedlo i ke slučování ministerstev.  

4.1.2 Politická správa  

 Ministerstvo vnitra bylo nejvyšší instancí politické správy, ale jeho uspo ádání 

se m nilo v důsledku vývoje agendy, která častokrát zavád la zcela nová odd lení. Antonín 

Švehla, první ministr vnitra v poválečném Československu, p i adil četnictvo do svého 

resortu a tím výrazn  rozší il pravomoc ministerstva vnitra.187  

 Bývalá okresní hejtmanství byla p ejmenována na okresní správy politické, v jejichž 

čele zůstali okresní hejtmani. Dále bývala místodržitelství byla p ejmenována na zemské 

správy politické, jen ve Slezsku zůstala zemská vláda.  

 Na Slovensku a Podkarpatské Rusi existovalo po válce zcela jiné politické z ízení 

a správa než v českých zemích. Proto 2ř. 2. 1ř20 vešel v platnost tzv. Župní zákon, který m l 

odstranit dvojkolejnost správy a část samosprávy, zejména občanské sbory m ly být 

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

jako na jediném území první republiky vešly v působnost župy. Na území Podkarpatské Rusi 

existoval systém p evzatý z Uher a v Českých zemích systém p evzatý z monarchie. 

                                                 
185 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 335. 
186 Tamtéž, str. 335. 
187 Tamtéž, str. 350. 
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Na území Čech vygradoval odpor vůči z izování žup, a proto nikdy nebyl tento systém 

v českých zemích z ízen.188  

 Sjednocení politické správy na území Československa byl ešen v polovin  20. let 

b hem vlády panské koalice. Již roku 1ř26 byl zpracovaný p edb žný návrh zákona na novou 

reorganizace politické správy, jednalo se o zákon č. 152/1ř27 Sb., na jehož základ  byl 

vytvo en nový správní sytém189. Tento návrh obsahoval zrušení župního systému, a na místo 

n j znovuzavedení zemí, postátn ní okresní a zemské samosprávy. Tento návrh by pomohl 

k finálnímu odstran ní dvojkolejnosti ve ejné správy. Zmín ným zákonem č. 125/1ř27 bylo 

Československo rozd leno na zem  a okresy. Na úrovni zemí správu vykonávaly zemské 

ú ady, které byly pod vedením zemských prezidentů jmenovaných prezidentem republiky. 

Okresní ú ady byly ízeny okresními hejtmany, kte í byli jmenováni ministrem vnitra.190  

 Zákon o organizaci politické správy č. 125/1ř27 Sb. zvaný také jako organizační 

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

zemské ú ady v čele se zemskými prezidenty, v Praze, Brn , Bratislav  a Užhorod .  

 První instancí byly okresní ú ady, v jejichž čele stál okresní hejtman. Obvody byly 

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

na území Moravskoslezska 45, na Slovensku 79 a v Podkarpatské Rusi 12.191  

 Vlivem organizačního zákona byla zvýšena trestní pravomoc politických ú adů, které 

se opíraly o základy trestního správního práva.  

4.1.3 Územní samospráva 

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

i v druhé republice. Čeští občané si byli v domi toho, jaká rizika jim hrozila z N mecka, když 

bude zachována dosavadní dvojkolejnost správy a proto byla samospráva postupn  oklešt na.  

 Bylo nutné p ipravit novelizaci volebního ádu. Volební ád zajišťoval rovné, p ímé, 

tajné hlasovací právo ženám i mužům, kte í m li v obci trvalé bydlišt  minimáln  3 m síce 

                                                 
188 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 351. 
189 Karel LACINA  Vladimír Čechák, Evropské systémy veřejné správy, Praha 2005, Vysoká škola 
finanční a správní, str. 37. 
190 Tamtéž, str. 37. 
191 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 352. 
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a byli starší 21. let. Pasivní volební právo mohly užívat osoby starší dvaceti šesti let 

a kandidát musel v dané obci alespoň jeden rok bydlet. Právnické osoby nem li žádné 

hlasovací právo.  Volba probíhala na principu vázaných listin dle pom rného zastoupení. 

Volební období trvalo čty i roky a po roce 1ř33 se prodloužilo na šest let.192 První volby 

se konaly roku 1919, poté 1923,1927 a roku 1932.193  

Roku 1ř1ř byla vyhlášená novela obecního z ízení Národním výborem. Jednalo 

se konkrétn  o zákon č. 76/1ř1ř Sb., kterým byly rozpušt ny národní výbory. Orgány obce 

se nyní stalo obecní zastupitelstvo, které bylo voleno p ímo, dle všeobecného hlasovacího 

práva. Poté se jednalo o starostu a jeho nám stky, obecní radu a komise, které byly utvá eny 

z ad zastupitelů.194   

 Výrazným zákrokem bylo ustanovení o obecních finančních komisích, které 

se povinn  muselo zavést ve všech obcích, pokud nebyla ud lena výjimka. Jedna polovina 

členů byla volena obecním zastupitelstvem a druhá polovina byla dosazena okresním ú adem. 

Toto na ízení bylo mí eno proti obcím socialisticky orientovaných. Finanční komise dohlížely 

na obecní hospoda ení.195  Organizace obecní samosprávy se také dotkl zákon 

č. 329/1921 Sb., který bývá označovaný jako první finanční novela. Tato novela upravovala 

finanční hospoda ení obcí, jednalo se p edevším o vznik a postavení finančních komisí 

v jednotlivých obcích. Dále bylo obcím p iznáno právo disponovat nemovitostmi, pro zvýšení 

výnosu vlastního jm ní. Sestavení a schvalování rozpočtů bylo také zp ísn no, byly 

definovány ádné i mimo ádné p íjmy a platil zákaz jejich vzájemného prolínání.196 

 Jiný zásah do obecní samosprávy nastal p i zrušení m šťanského práva. Tento zásah 

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

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

Bývalý obecní výbor byl nyní transformován a nahrazen obecním zastupitelstvem. 

Zastupitelstvo bylo voleno voliči, kte í m li právo volit a skládalo se z devíti až šedesáti 

                                                 
192 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 376. 
193 Karel LACINA  Vladimír Čechák, Evropské systémy veřejné správy, Praha 2005, Vysoká škola 
finanční a správní, str. 36. 
194 Tamtéž, str. 36. 
195 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 377. 
196 Karel SCHELLE, Organizace veřejné správy v letech 1848 - 1948, MU v Brn , 1řř3, str.350. 
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členů, dle počtu obyvatel dané obce. Virilisté již nezastávali žádnou roli v politickém d ní 

obce.197 

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

zastupitelstva. Obecní rada nahradila d ív jší obecní p edstavenstvo. Členové obecní rady byli 

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

byl jasn  dán, počtu členů obecní rady odpovídá jedna t etina z členů obecního zastupitelstva. 

P edsedou obecní rady byl starosta obce, dále rada fungovala jako sbor, který se usnáší nad 

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

výjimečné postavení na území dané obce.198 Rada obce čítala p esn  1/3 členů obecního 

zastupitelstva.199 

 Starosta obce byl volem obecním zastupitelstvem, které jej volilo ze svých členů. 

Stejným způsobem byli voleni i nám stci starosty. Výb r starosty nemusel být schválen 

státem, ale dle zákona č. 122/1ř33 Sb. musel být starosta uznáván státními ú ady.200 Obce, 

které byly zároveň sídlem okresního ú adu musely nechat potvrdit volbu starosty 

na ministerstvu vnitra, ostatním obcím starostu schvalovaly zemské ú ady. V p ípad , 

že volba starosty nebyla potvrzená, musela být uskutečn ná nová volba starosty na schůzi, 

která byla svolána dohlédacím ú adem. Osoba, která nebyla potvrzena daným ú adem, 

nesm la b hem následujících t í let být zvolena starostou či nám stkem starosty. Je z ejmé, 

že tyto opat ení značn  omezovali výkon obecní samosprávy.  

 Obce m ly právo z ídit si na svém území poradní orgány, myšleno komise. Komise 

jako obecní orgán nebyly zavád ny povinn , výjimkou byla finanční komise, která byla 

povinná pro obce.  

 Jak již bylo výše zmín no, nejv tší vliv na chod obce m la obecní rada, která m la 

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

neve ejná a konala se relativn  často.  

                                                 
197 Tj. nevolený člen určitého sboru s tzv. virilním Ěosobnímě hlasem, jehož členství v tomto sboru bylo 
vázáno na určitý ú ad nebo hodnost, nap íklad členem českého zemského sn mu byli automaticky 
arcibiskup pražský, čeští biskupové, rekto i českých a n meckých univerzit v Praze.  p ístupno: 
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=103734&title=virilista&s_lang=2   15.5.2017. 
198 Karel SCHELLE, Organizace veřejné správy v letech 1848 - 1948, MU v Brn , 1řř3, str.200. 
199 Tamtéž, str.200. 
200 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 377. 



 
42 

 

Obecní zastupitelstvo m lo ve svých kompetencích p edevším schvalování obecního 

rozpočtu. Schůze obecního zastupitelstva se konala p ibližn  každý druhý m síc v roce 

a schůze byly ve ejné. I starosta zastával určité funkce v obecní samospráv . Svolával obecní 

zastupitelstvo i schůze obecní rady, dále reprezentoval obec navenek. Obecní zastupitelstvo 

čítalo dev t až šedesát členů, dle počtu obyvatel v dané obci a bylo mohlo být voleno všemi 

oprávn nými voliči.201 

 Existovaly tzv. mimo ádné orgány obce202, kterými byl nap íklad komisa  či správní 

komise. V p ípad , že bylo odvoláno obecní zastupitelstvo zemským ú adem, m l okresní 

ú ad povinnost ustanovit dočasný orgán, vládního komisa e jako monokratický orgán 

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

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

orgánů obce byly zredukovány na všední záležitosti obce a mohly provád t jen nutné 

a naléhavé úkony.  

 Již p ed vznikem republiky se obce nacházely ve špatném finančním stavu. Tato 

situace se ješt  zhoršila a bylo již zvyklostí, že obce požadovali až t istaprocentní p irážku 

k p ímým daním. Ješt  p ed mnichovskými událostmi byla finanční situace obcí ešena, 

ale nikdy ne zcela vy ešena. V roce 1ř21 byl p ijat zákon, který m l ulehčit finanční situaci 

tím, že obce m ly právo na vybírání státních daní od velkých podniků, které zam stnávaly 

občany, kte í v dané obci bydleli, tento výnos byl zrušen roku 1ř27.  

 Roku 1ř30 byla uskutečn na finanční novela,203 v reakci na velkou hospodá skou 

krizi, kdy zadlužení obcí dosáhlo historického maxima. Platební neschopnosti samosprávných 

celků se obávaly banky a v itelé, proto roku 1ř35 byl vydán zákon o finančním zajišt ní 

územní samosprávy. Klíčovým se staly snahy o oddlužení obcí zavedením 

tzv. nesob stačným okresům204 a obcí, které nejvíce zasáhla práv  velká hospodá ská krize.  

 B hem druhé republiky cht l stát posílit svoji moc v oblasti obecní samosprávy 

vládním na ízením o obecních zástupcích, známí také jako obvodní tajemníci č. 17/1939 Sb.  

                                                 
201 Karel SCHELLE, Organizace veřejné správy v letech 1848 - 1948, MU v Brn , 1řř3, str.200. 
202 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 378. 
203 Tamtéž, str. 378. 
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 Statutární m sta v p edmnichovské dob  p etrvala jen v omezeném počtu, byla 

to Praha, Liberec, Opava, Olomouc a Brno.205 Další m sta, která m la d íve statutární status, 

byla ponížena. Ovšem zásahy do okresní samosprávy byly ješt  výrazn jší. Po vzniku Druhé 

republiky byla zrušena okresní zastupitelstva, která byla nahrazena okresními správními 

komisemi. Okresní správní komise byly jmenovány dle pom rného zastoupení politických 

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

okresní silniční výbory. 

 Již výše zmín ný zákon o organizaci politické správy, vydaný roku 1ř27, zavedl 

n kolik zm n. V Čechách byly zrušeny zastupitelské okresy, na Morav  a Slezsku byly 

zrušeny silniční okresy, místo nich vznikly okresy. Okresy byly propojeny s okresními ú ady 

a jejich územní působnost byla stejná jako územní působnost okresních ú adů. Tyto okresy 

byly začlen ny do struktury státních politických ú adů tak, že orgány t chto ú adů - sbory 

občanů, byly součástí okresních ú adů.  Agendu okresních ú adů zajišťovali státní ú edníci 

okresních ú adů.206  

 Orgánem tohoto nového okresu bylo okresní zastupitelstvo, které se skládalo p ibližn  

z 18-36 členů, dle počtu obyvatel daného okresu. Ale pouze jen 2/3 členů bylo p ímo zvoleno, 

poslední 1/3 se skládala ze jmenovaných odborníků. Okresní zastupitelstvo ze svých členů 

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

výboru byly neve ejné. P edsedou Okresního výboru byl okresní hejtman, který svolával 

okresní zastupitelstvo, jehož schůze byly ve ejné a konaly se minimáln  čty ikrát ročn .207  

 Jako orgány okresní samosprávy existovaly komise, které byly z izovány nepovinn , 

výjimkou byla jen finanční komise, která byla již ze zákona povinn  zavád na. Jedna 

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

členů komise byla jmenována též okresním zastupitelstvem. Sama komise si zvolila p edsedu 

a hlavními cíli komise byla kontrola účtů a  schvalování okresního rozpočtu. 

                                                 
205 Tamtéž, str. 379. 
206 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 380. 
207 Tamtéž, str. 380. 
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 Dalším okresním orgánem byl okresní hejtman,208 který realizoval všechna usnesení 

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

Okresní hejtman byl odpov dný zemskému prezidentovi a také ministru vnitra. 

 Okresní samospráva jako taková m la svou hlavní působnost hlavn  v oblasti 

hospodá ství, zejména správu okresního majetku, podniků a sestavením rozpočtů, z izovaly 

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

správou silnic na svém území.  

 Po vzniku nové Československé republiky byly zrušeny zemské sn my,209 jejichž 

pravomoc byla částečn  p evzata Národním shromážd ním.. Zemská samospráva byla 

nejvyšším článkem územní samosprávy a po zaniknutí zemských sn mů vznikl nov  zemský 

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

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

zemská správní komise. Agenda t chto zemských orgánů výrazn  korespondovala 

s působností zemských výborů.  

 Roku 1ř27 zavedl zákon o organizaci politické správy čty i zemské celky a v každém 

tomto zemském celku byly z ízeny orgány zemské samosprávy. Zemské zastupitelstvo bylo 

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

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

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

zastupitelstev byly ve ejné a konaly se alespoň čty ikrát ročn .210  

 Z ad zastupitelstva byl volen zemský výbor, který sestával z dvanácti členů a také 

dvanácti náhradníků. P edsedou stejn  jako zemskému zastupitelstvu byl zemský prezident. 

V zemském výboru zasedali ú edníci pov ení zemským prezidentem. Zemský výbor m l 

svoje kompetence jmenovit  vymezené, schůze se konaly tém  každý m síc.  Zemský 

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

p edsedal a také jim vytyčoval program. Zavád l také rezultáty zemských orgánů, zemského 

zastupitelstva či zemského výboru. Zemský prezident reprezentoval a zastupoval svou zemi 

navenek i jako právnickou osobu. S tím souvisely písemnosti, které zemský prezident 

podepisoval jako zástupce zem .  
                                                 
208 Tamtéž, str. 380. 
209 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 381. 
210Tamtéž, str. 381. 
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 Zemská komise byla dalším orgánem zemské samosprávy. Jediná povinn  zavedená 

komise byla slezská komise, která musela být z ízena na Morav .   Zemské komise působily 

jako p ípravný orgán zemskému zastupitelstvu a výboru.211  

 Už p ed vznikem samostatného Československa byly zájmové instituce a organizace 

součástí samosprávných sborů, které ale nebyly brány jako ve ejnoprávní korporace, ale m ly 

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

sjednocující n mecká uskupení a sdružení územní samosprávy.212  

  

                                                 
211 Tamtéž, str. 381. 
212 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 382. 
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5. Období po roce 1938 a nacistické okupace 

 Demokratický vývoj ve ejné správy byl událostmi z roku 1ř3Ř omezen a to jakmile 

vešla Mnichovská dohoda ve svou platnost. P ijetí dvou ústavní zákonů č. 2řř/1ř3Ř Sb. 

a č. 328/1938 Sb. o autonomii Slovenskej krajiny a o autonomii Podkarpatské Rusi 

znamenalo p em n ní státu na federaci v jistém slova smyslu. Myšleno tím, že na Slovensku 

v oblasti Podkarpatské Rusi byli z ízeny jejich vlastní autonomní vlády a československá 

vláda m la kompetence a svoji funkci jen pro české zem .213 Po mnichovských událostech 

bylo české pohraničí p ipojeno k n mecké íši a byl nastolen íšský systém založený 

na vůdcovském principu. V prosinci roku 1ř3Ř byl p ijat tzv. zmocňovací zákon č. 330/1ř3Ř 

Sb. kterým byl prezident zmocn n k vydávání dekretů, kterými bylo možné m nit i ústavu.214 

Mnichovská dohoda nebyla jen pouhou p em nou územních hranic, ale p isp la také 

k výraznému hospodá skému oslabení zem . Neboť na odstoupeném území se nacházelo 

40% průmyslu z celé republiky.215 Vládní i morální krize která nastala využily separatistické 

síly na Slovensku a Podkarpatské Rusi k prosazení svých politických cílů. 

Celá situace a patrný vliv nacionalismu byl hmatatelný i v oblasti státní správy 

a samosprávy. Bezprost edn  po p ijetí mnichovských úmluv musely být podniknuty již první 

kroky v t chto oblastech. Opat ení se týkala správy okresů, jejíchž sídla byly obsazeny 

n meckým vojskem, ale část obvodu se stále nacházela na českém území. Tyto části území 

nakonec p ipadly pod správu nejbližšího okresního ú adu a  také došlo k rozpušt ní obecních 

zastupitelstev.216 

Mezi léty 1939-1ř45 byly české zem  pod n meckým diktátem a to platilo i ve státní 

správ  a i ve značn  oklešt né samospráv . Byl z ízen tzv. Protektorát Čechy a Morava. 

Významným znakem ve ejné správy se stala dvojkolejnost, neboť byly z ízeny íšskon mecké 

správní orgány, kterým byla pod ízena autonomní správa, která byla následn  také ovládána 

nacisty.217  

                                                 
213 Karel LACINA  Vladimír Čechák, Evropské systémy veřejné správy, Praha 2005, Vysoká škola 
finanční a správní, str. 3ř. 
214 Po mnichovských událostech bylo české pohraničí p ipojeno k n mecké íši a byl nastolen íšský 
systém založený na vůdcovském principu. 
215 Karel SCHELLE, Organizace veřejné správy v letech 1848 - 1948, MU v Brn , 1řř3, str.44Ř. 
216 Tamtéž, str.450. 
217 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 402. 
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5.1 Situace v pohraničí  

Jak již bylo zmín no po mnichovských událostech bylo bývalé české pohraničí 

p ičlen no k n mecké íši pod vedením Adolfa Hitlera a z počátku veškerý výkon náležel jen 

n mecké armád .218 U jednotlivých velitelstvích armády byly z ízeny instituce "pověřenců 

pro civilní správu", kte í se starali o ve ejnou správu jako takovou219 a až na počátku 

listopadu roku 1ř3Ř započala správa ve ejné správy ve svém slova smyslu. 

 Území Sudet bylo velmi rozsáhlé a geograficky členité a nesourodé,220 proto nebylo 

možné vytvo it jeden správní celek. N které oblasti byly p ičlen ny k tzv. župám, které byly 

organizovány jako správní celky a zároveň byla vytvo ena íšská župa sudetská. Území župy 

bylo člen no na m stské a venkovské okresy, vzniklo p t m stských okresů v Opav , Chebu, 

Karlových Varech, Ústní nad Labem a Liberci. Ve venkovských okresech byly z ízeny ú ady 

tzv. landráty, které m ly návaznost na okresní ú ady z první republiky. V čele venkovského 

okresu stál rovn ž landrát, dále byli do svých funkcí jmenováni okresní radové na celých 

šest let župním vedoucím NSDAP.221 

 M stské okresy sloužily jako samosprávné korporace a v čele stál vrchní starosta. 

Agendu státní správy plnily m stské okresy jen formou na ízení, nikdy ji sami netvo ili 

a ne ídili. T i vládní prezidenti se sídlem v Opav , Karlových Varech a v Ústí nad Labem 

tvo ili druhou instanci politické správy. Jednalo se pouze o státní ú ady, kterým byla uložena 

úloha dozoru nad m stskými i venkovními okresy.  

 Ú ad íšského místodržitele v Liberci byla poslední t etí instance v jehož čele byl 

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

V Sudetských oblastech bylo postavení íšského místodržitele výrazn  vlivn jší oproti jiným 

místodržitelům v jednotlivých íšských zemích. Ú ad íšského místodržitelství byl rozd len 

na dva samostatné ú ady, které byly spojeny funkcí místodržitele. Funkci místodržitele 

                                                 
218 Karel LACINA  Vladimír Čechák, Evropské systémy veřejné správy, Praha 2005, Vysoká škola 
finanční a správní, str. 3Ř. 
219 Tamtéž, str. 3Ř. 
220 Václav KURAL, Zden k Radvanovský a kolektiv, "Sudety" po hákovým křížem. Albis international, 
2002, str. 71. 
221 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 402. 
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zastával Konrád Henlein.222 Místodržitelství se tedy d lilo na íšské místodržitelství, státní 

správu a na íšské místodržitelství a župní samosprávu. 

 V dob  nacistické okupace a b hem z ízení Protektorátu Čechy a Morava m la velmi 

významnou pozici jak na politické scén , tak na poli ve ejné správy nacistická strana 

NSDAP223 a celý systém se m l p ibližovat n meckému modelu státní správy.  Na území 

Protektorátu Čechy a Morava existovaly také jiné speciální ú ady, které nap íklad pat ily 

k íšskému místodržitelství nebo k vládním prezidentům a landrátům nebo dokonce byly 

ízeny zcela samostatn . 

 Roku 1ř42 prob hlo zjednodušení správy na základ  výnosu Adolfa Hitlera, 

což znamenalo, že agenda ú adů se m la co nejvíce zjednodušit a n které ú ady dočasn  

p erušily svoji činnost.224  

5.2  Územní samospráva  

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

se začala ídit tzv. vůdcovským principem. V obcích vedli správu jmenovaní starostové, kte í 

byli pln  odpov dní dle vůdcovského principu. Dále byli ustanoveni stálí zástupci starostů 

tzv. p id lenci. Dále v obecní správ  působili obecní radové, kte í vykonávali poradní činnost 

pro starostu a jeho p id lence. P id lenci obstarávali kontakt obyvatelstva s obecní správou.  

 K orgánům územní samosprávy náležely porady obecních radů a poradců. Dále 

fungoval ú ad zmocn nce NSDAP, který dozoroval, zda územní samospráva je vykonávána 

v souladu s nacistickým z ízením. Tento zmocn nec m l velký vliv na ízení a správu obce.225 

 

  

                                                 
222 Tamtéž,  403. 
223 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 403. 
224 Tamtéž, str. 405. 
225 Tamtéž, .str. 414. 
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5.3 Protektorát Čechy a Morava a jeho správa 

 Na zbylém území po odtržení Sudet se ve ejná správa vyvíjela odlišn , což platilo 

i po 15. b eznu 1ř3ř, kdy byl na zbylém území z ízen tzv. Protektorát Čechy a Morava, který 

byl v platnosti až do jara 1ř45.226 Protektorát Čechy a Morava byl vytvo en jako autonomní 

území výnosem z 16. b ezna 1ř3ř.227 Zbylé území Čech tak p ipadlo pod vedení n mecké íše 

a n mečtí občané se stali íšskými občany a Češi m li tzv. protektorátní p íslušnost.228 

V ú ednickém aparátu b hem Protektorátu Čechy a Morava docházelo k odstraňování 

ú edníků české národnosti. Takové situace končili propušt ním nebo hů e, zatčením 

gestapem. íšští p edstavitelé často p ihlédli ke znalostem n meckého jazyka, který se stal 

nutností pro výkon ve ejné správy.229 Oklešťování autonomie byl dalším rysem, které nastal 

po z ízení protektorátu. N mečtí okupanti vytvá eli silný centralistický aparát, který 

kontroloval všechny oblasti života a proto i protektorátní správa byla vedená pod p ísným 

dozorem n mecké správy. Okupace i celá druhá sv tová válka byla pro území Čech velkou 

zkouškou.230 

Celá správa a agenda tohoto území byla provád na svými ú ady a orgány, ale vše 

v souladu s pot ebami íše a její politickou orientací. Nejvyšší funkcí na tomto autonomním 

území Protektorátu Čechy a Morava zastával protektorátní prezident, který musel mít dův ru 

vůdce i jeho zastupujícího íšského kanclé e a pop ípad  íšského protektora. íšský protektor 

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

ud lovat rady a byl oprávn n vydávat na ízení, která sloužila ke společnému zájmu a podával 

námitky v p ípad , kdy by m lo dojít k poškození zájmům íše.  

 V dob  z ízení Protektorátu Čechy a Morava fungovala tzv. dvojkolejnost ve ejné 

správy, což znamenalo, že na tomto území existovaly dva různé druhy správy, t mi byla 

íšská správa a autonomní protektorátní správa. Privilegované postavení m la správa íšská, 

                                                 
226 Karel LACINA  Vladimír Čechák, Evropské systémy veřejné správy, Praha 2005, Vysoká škola 
finanční a správní, str. 3ř. 
227 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
2007.str. 405. 
228 Karel LACINA  Vladimír Čechák, Evropské systémy veřejné správy, Praha 2005, Vysoká škola 
finanční a správní, str. 3ř. 
229 Karel SCHELLE, Organizace veřejné správy v letech 1848 - 1948, MU v Brn , 1řř3, str.464. 
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jak tomu již napovídá daná doba. íšskou správu ídil íšský protektor,231 který zastával 

nejvlivn jší funkci na daném území a na n mž záviselo vydávání zákonů a norem. B hem 

krátké doby byla v íšské správ  z ízena celá škála ú adů. Nap íklad policie spolu s gestapem 

a soudním aparátem, které sloužily odd len  od autonomní protektorátní správy pro n mecké 

obyvatelstvo na protektorátním území. Zám rem íšské správy bylo zejména využít 

hospodá ský a lidský potenciál v dob  války a posléze České zem  zcela vylikvidovat. 

Dle zhotoveného n meckého plánu m lo být toto území dosídleno n meckým obyvatelstvem.  

 íšské ú ady se ale vztahovaly také na malou část českých občanů, kte í zastávali 

vysoké ídící funkce a zároveň monitorovali chod protektorátních ú adů. Protektorátní ú ady 

se v průb hu času staly zcela pod ízenými íšským okupačním ú adům, tento jev se prolínal 

spolu s dosazováním n meckých ú edníků na významné posty v autonomní správ .232  

 Roku 1ř41 prob hly tzv. Heydrichovy správní reformy a tím definitivn  vymizela 

dvojkolejnost ve ejné správy. Zrušení dvojkolejnosti značn  ušet ilo finance a také lidský 

kapitál, který byl pot eba v hospodá ské sfé e nebo na front .  

  O rok pozd ji prob hla reorganizace vlády a centrálních protektorátních ú adů. Nov  

byla ministerstva ízena dle íšských norem a vzniklo ministerstvo hospodá ství a práce, které 

bylo vedeno pouze n meckým íšským ú edníkem. Vláda ve smyslu kolektivního orgánu byla 

zrušena a p edseda vlády Alois Eliáš byl popraven. Do jednotlivých protektorátních 

ministerstev byli dosazeni noví vedoucí z ú adu íšského protektora. Po reorganizaci 

úst edních správních orgánů se íšský protektor zam il na úpravu zemské a okresní správy.233 

 V témže roce prob hla reforma správy také na nižších stupních. Zprvu nastaly zm ny 

v organizaci protektorátních ú adů, zejména v úprav  územní působnosti okresních ú adů. 

Posléze se reformovala íšská správa, p ičemž na první instanci byl snížen počet oberlandrátů, 

dále byly povinnosti Ú adu íšského protektora p eneseny na policejní a protektorátní okresní 

ú ady. Soustava okresních a zemských ú adů a policejní ú ady byly povinni ídit svou agendu 

dle p íkazů z íše. Do t chto ú adu byli proto dosazeni ú edníci n mecké národnosti, nižší 
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posty náleželi podružným českým ú edníkům. V zemských ú adech m li nejvyšší úlohu 

n mečtí viceprezidenti, okresní hejtmani a policejní editelé na úrovni okresní správy.234  

 Po smrti Reinharda Heydricha roku 1ř42 se stal ú ad protektora reprezentativní 

funkcí, nejdůležit jší osobou se stal státní tajemník.235 Nejvlivn jším orgánem se poté stalo 

nov  vzniklé n mecké státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, které vzešlo práv  z ú adu 

státního tajemníka a v jehož čele stál Karl Hermann Frank. Funkce íšského protektora byla 

zachována spolu s kancelá í íšského protektora. 

 Síť oberlandrátů byla pod ízena nov  vzniklému n meckému státnímu ministerstvu. 

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

ú adů ve svém územním obvodu. Poté zastávaly nejnižší instanci správních ú adů 

pro n mecké státní p íslušníky. Na území protektorátu se nacházelo 1ř oberlandrátů, které 

m lo pod sebou vždy 3 - 5 okresních hejtmanství, v jejichž čele byl vrchní zemský rada, kte í 

byli jmenováni íšským protektorem. Vrchní zemští radové spravovali všechna odv tví 

p evzaté íší a m li na starost také vedení íšských ú adů.236 V b žné praxi se výkon 

oberlandrátů vztahoval i na české obyvatelstvo, jednalo se nap íklad o nasazování českých 

občanů v n meckém průmyslu nebo židovského majetku. 

V posledních letech fungování Protektorátu Čechy a Morava už nedošlo k žádným 

významným zm nám v oblasti správy. Nacisté postupovali dle svého plánu germanizace 

a likvidace obyvatel na území Čech.237 

5.3.1 Protektorátní autonomní správa 

 Vrcholným orgánem autonomní protektorátní správy byl státní prezident - Emil 

Hácha. Kompetence státního prezidenta nebyly jasn  vytyčeny. K výkonu svého ú adu ale 

bylo t eba pov ení a dův ra vůdce.238  

Dalším orgánem byla vláda a zároveň byla i formáln  nejvyšším vrcholným orgánem 

moci výkonné. Vláda se skládala z p edsedy vlády a jeho nám stků jmenovit  vnitra, 

zem d lství, lesnictví, dopravy a techniky, spravedlnosti, financí, školství, národní osv ty 
                                                 
234 Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Lidové noviny, 
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235 Tamtéž, str. 408. 
236 Karel SCHELLE, Organizace veřejné správy v letech 1848 - 1948, MU v Brn , 1řř3, str.463. 
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238 Karel LACINA  Vladimír Čechák, Evropské systémy veřejné správy, Praha 2005, Vysoká škola 
finanční a správní, str. 42. 
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a hospodá ství práce.239 Reforma z roku 1ř42 zrušila protektorátní vládu jako kolektivní 

orgán a jednotliví minist i byli ízeni p íslušnými odbory Ú adu íšského protektora a od roku 

1ř43 odbory N meckého státního ministerstva pro Čechy a Moravu.240 

 Po správních reformách byly zrušeny ministerstva národní obrany a zahraničních v cí. 

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

či zasedání.  

 Celý ministerský aparát byl p etvá en dle n meckého vzoru. Další zrušená 

ministerstva sociální a zdravotní správy a ve ejných prací byla prakticky včlen na mezi 

agendu zbylých ministerských resortů.241  

5.3.2 Územní samospráva 

 Po oficiálním z ízení Protektorátu Čechy a Morava byla územní samospráva výrazn  

zredukována, nakonec tém  vylikvidována. Často v obcích s výraznou n meckou menšinou 

byli v čele obce dosazení tzv. vládní komisa i. V jiných obcích ale stále fungovala funkce 

starosty i obecního zastupitelstva a rady, které byli tém  bezvýznamné, neboť hlavní úlohu 

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

Také okresní zastupitelstva pozbyla svoji funkci ve prosp ch okresního hejtmana.242 

Významné zm ny, které nastaly po z ízení protektorátu byli i na úrovni místní správy. 

Jednalo se o odstraňování českých starostů či rozpušt ní celého zastupitelstva, které nahradil 

vždy N mec ve funkci vládního komisa e.243 
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6. Období po roce 1945 

Utvá ení ve ejné správy a samosprávy započalo koncem druhé sv tové války a celý 

proces byl výrazn  ovlivn n smýšlením zahraničního odboje ať v Londýn  nebo 

v Moskv ..244 

 Po skončení druhé sv tové války vycházeli zástupci Československa v londýnském 

exilu z pojetí nep erušené kontinuity první republiky. Bohužel už b hem válečných let vyšlo 

najevo, že pokračovaní p edválečného Československa jako takového nebude možné. 

Zejména kvůli dv ma hlavním p íčinám. První z nich se stala otázka uznání Slovenska, které 

volalo po upevn ní své pozice ve stát . Dalším problémem byla právní návaznost, p ičemž 

vyvstala otázka, zda b hem válečných let nebyla porušená právní kontinuita.245 Tento spor byl 

spojený s vydáváním dekretů prezidenta republiky b hem války, v tom smyslu zda-li nedošlo 

k vytvo ení novému původci práv. 

 V poválečné dob  ale vyvstaly i jiné velmi vážné otázky, týkající se zejména 

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

na hranice státu p ed mnichovskou konferencí246 a celá tato konference byla již b hem války 

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

t eba vy ešit i s maďarskou stranou, neboť Maďarsko247 vyšlo z války na stran  poražených. 

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

Československa. Nevy ešené byly také územní spory s Polskem. Polsko stálo na vít zné 

stran  a proto nem lo povinnost navracet území. Československo nakonec od Polska získalo 

zp t oblast T šínska, ale i ČSR muselo navrátit území na Orav  a Spiši. Československo 

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

p ipojeno k Rusku. 

 Po válce prob hla významná národností zm na v ČSR, kdy došlo k odsunu N mců 

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

cht la stejným systémem ešit národností problémy i s maďarskou menšinou. Kvůli 
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nesouhlasu velmocí ale došlo jen k jakési dohod  o p esunu obyvatel mezi Maďarskem 

a Slovenskem.  

 Prozatímní vláda v Londýn  skončila ustanovením nové vlády dne 4. dubna 1945, 

která hned druhý den po svém jmenování vydala Košický vládní program.248 Na území 

Československa fakticky platila ústava z roku 1ř20,249 ale dopad války se v této ústav  

odrazil. Prezident republiky m l dle ústavního dekretu ze dne 15. íjna 1ř40 kompetence 

m nit v nezbytných p ípadech ústavu. K tomu bylo zmocn no i Prozatímní národní 

shromážd ní dekretem č. 47/1ř45.250  

 Dalšími ústavními zm nami prošlo i státní uspo ádání, respektive úplné zrušení 

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

volebního práva Ěmí eno na osoby s n meckou či maďarskou národnostíě, vznikly také nové 

instituce nap íklad p edsednictvo vlády. Bylo zrušeno svobodné koaliční právo, což 

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

zcela zakázány n které politické strany.  

 Do prvního setkání Prozatímního národního shromážd ním konané dne 28. 10. 1945 

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

do ústavního po ádku p edstavoval systém národních výborů. Prost ednictvím národních 

výborů byli voleni na zemských sjezdech poslanci do Prozatímního národního shromážd ní. 

Vznik národních výborů a jejich zapojení do politické správy pat í k nejv tším zm nám 

v poválečné ČSR.  

 Prozatímní národní shromážd ní si zakládalo na ústavním dekretu prezidenta 

republiky č. 47/1ř45 Sb., jehož cílem bylo potvrdit prezidenta ve své funkci do nových voleb. 

Prozatímní národní shromážd ní čítalo celkem 300 poslanců a bylo jednokomorové, 

již zmín ný senát byl zrušen. Volby do Prozatímního národního shromážd ní m ly probíhat 

dle principu p ímého, rovného, všeobecného a tajného hlasovacího práva dle pom rného 

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

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

na osmnáct let a pasivní volební právo bylo sníženo na dvacet jedna let. 
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 Roku 1ř46 prob hly volby do parlamentu, které v českých zemích drtiv  vyhrála KSČ 

a na Slovensku zvít zila Demokratická strana. Z t chto voleb byl ustanoven parlament a to 

Ústavodárné národní shromážd ní. Hlavním úkolem tohoto orgánu bylo vypracování nové 

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

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

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

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

výborů a zejména státoprávního uspo ádání státu. 251 

 Práce na nové ústav  byla výrazn  zrychlena vlivem událostí, které se staly v únoru 

1ř4Ř. Celý proces byl důsledek ekonomických, politických i společenských p íčin. Roli v této 

situaci hrála ústava z roku 1ř20, zejména její článek Ř0, který íká, že vláda je schopná 

usnesení za p ítomnosti své nadpoloviční v tšiny ministrů.252 Všeobecn  známý protest proti 

ministru vnitra vyústil k odvolání dvanácti členů vlády prezidentem republiky. P edseda vlády 

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

výrazn  zrychlila práce na nové ústav , neboť spory byly rychle vy ešené a p izpůsobené 

komunistickému pohledu na v c a vydal se ústavní zákon č. 150/1ř4Ř pod názvem Ústava 

9. kv tna.253 Nov  bylo Československo vyhlášeno lidov  demokratickou republikou. Ústava 

byla částečn  inspirována sov tskou ústavou vydanou v roce 1936, ale i ústavou z roku 1920.  

 Hlavními oporami politické správy dle nové ústavy m ly být zastupitelské sbory 

a společenské organizace.254 Dále definovala jednokomorové Národní shromážd ní, které 

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

Vláda byla Národnímu shromážd ní zodpov dná. Národní shromážd ní bylo nejvyšší orgán 

státní moci, volilo prezidenta, vyslovovalo dův ru vlád  a také volilo členy Nejvyššího soudu.  

 Prezident republiky byl volen Národním shromážd ním na dobu sedmi let. Ke všem 

jeho úkonům byla nutná součinnost vlády s podpisem p edsedy vlády či jiného zodpov dného 

člena vlády. Prezident nebyl osobn  nikomu zodpov dný, ale vláda byla odpov dná za jeho 

činy Národnímu shromážd ní. Prezident dále reprezentoval stát a byl také velitelem 

ozbrojených složek. Pro prezidentskou agendu byla z ízená Kancelá  prezidenta republiky.  
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 Z pohledu ústavního práva splňovala Ústava ř. kv tna demokratické zásady, ale realita 

byla bohužel jiná. Nakonec tato ústava potvrdila politický sm r Československa, který nastal 

v zemi po únoru 1948.255 
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6.1 Státní správa a samospráva 

 Jak již bylo zmín no, mezi hlavními cíli poválečného Československa bylo 

znovuobnovení právní kontinuity, potrestání válečných zločinců, zrádců 

a kolaborantů,256 náprava k ivd z dob b hem války, obnova hospodá ství a další. Stav 

hospodá ství ovlivnila i p ijatá opat ení proti N mcům i Maďarům, zrádcům 

a kolaborantům,257 p ičemž organizace a vlastnictví v hospodá ské sfé e byly zcela 

pozm n ny. Státu p ipadl majetek po odsunutých N mcích i Maďarech a také stát znárodnil 

banky, doly a v tší průmyslové podniky. V n kterých sférách průmyslu stát dokonce dosáhl 

monopolního postavení. Byla zavedena nová podoba podnikání, tzv. národní podnik, který 

byl ve státním vlastnictví a m l postavení jako právnická osoba. Tyto podniky byly ízeny 

prost ednictvím p edstavenstva, v jehož čele byl editel. 258 

 V hospodá ství i nyní existoval soukromý sektor, který m l hypoteticky být ponechán 

principu volné sout že, ale reáln  i zde byl znatelný státní vliv a zejména plánování.  

 V poválečném období lze íci, že byly snahy vyrovnat se s minulostí, jak 

ve společnosti, tak i v právním prost edí. Bezprost edn  po skončení války, již b hem kv tna 

roku 1945 byl majetek tzv. státn  nespolehlivých osob, zejména osob n mecké národnosti, 

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

československém právním ádu. O zavedení národní správy259 nejčast ji rozhodovaly národní 

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

správci, byla považována za ve ejné orgány, které podléhaly správním ú adům. Na základ  

odebrání majetku, který byl posléze p edán národní správ , prob hla, pozemková reforma. 

Půda, která byla odebraná majitelům do doby, než byla p id lena budoucím majitelům, byla 

spravována Národním pozemkovým fondem.  

 Roku 1945 byl vydán ústavní dekret č. 33/1ř45 Sb.,260 který odjímal československé 

státní občanství p íslušníkům n meckých a maďarských etnik. V tomto dekretu byla 

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

aktivní členové odboje a političtí v zni.  Za účelem potrestání osob, které se provinily proti 
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československému státu, byly vydány retribuční dekrety. Dekret č. 16/1945 Sb.261 o potrestání 

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

o mimo ádných lidových soudech. Tyto soudy m ly za úkol soudit lidi, kte í se op t provinili 

proto ČSR či jejím státním občanům. V dob  t sn  po skončení války často fungovaly 

národní výbory jako orgány, které posuzovaly mén  závažná provin ní občanů z dob války.  

 Dekretem č. 105/1ř45 m la být očišt na ve ejná správa, ve smyslu provin ní státních 

zam stnanců b hem války a následn  jejich potrestání.  

6.1.1 Ústřední orgány státní správy 

 Úst ední státní orgány lze rozd lit do n kolika sekcí dle shodných kritérií. První 

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

s celostátní působností po p em n  dle federativního uspo ádání.  

 Dále se tyto orgány d lily dle v cné působnosti na orgány s všeobecnou působností, 

které realizovaly výkon státní správy a na orgány se zvláštní působností v daném odv tví.  

 Poté se tyto orgány s celostátní působností d lily dle způsobu vytvá ení, což byly 

orgány vzniklé p edevším z ústavy či ze zákona nebo vládního na ízení. Dále sem také byly 

azeny orgány, které byly z izované jiným státním orgánem.  

 Jiným d lením úst edních orgánů státní správy bylo také dle jeho formy. Jednalo 

se o orgány monokratické či kolegiální, v jejichž čele byl vedoucí, který byl odpov dný 

za chod orgánu. Posledním d lením bylo dle způsobu financování, jednalo se o p ísp vkové 

rozpočtové orgány.262  

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

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

pov ené úkoly, prost edky, které má orgán voln  k použití práv  pro výkon správy.  

 Vláda stála v čele státní správy a m la velmi silnou pozici, neboť byla nejvyšším 

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

dekrety prezidenta republiky. Sama vláda byla realizována formou dekretu č. 1/1ř45 Sb. 

o nové organizaci vlády a ministerstev v dob  p echodné. Jednalo se o kolegiální orgán, který 
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byl schopný usnesení jen v p ítomnosti nadpoloviční v tšiny svých členů. Vlád  byly 

pod ízeny n které orgány státní správy, v jejichž čele nestáli členové vlády, ale byly 

hierarchicky na stejné úrovni jako ministerstva.  Jako další orgán bylo vytvo eno 

p edsednictvo vlády, které sestávalo z p edsedy a nám stků.  

 Již zmín ný dekret č. 1/1ř45 Sb. vyjmenovával jednotlivá ministerstva, která m la 

op t vzniknout. Územní působnost jednotlivých ministerstev se vztahovala na celé území 

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

ř. kv tna zrušila existenci t chto státních tajemníků i p edsednictvo vlády ĚP edsednictvo 

vlády, bylo posléze znovuobnoveno roku 1953). 

 Po únorovém p evratu roku 1ř4Ř došlo k politickým a také hospodá ským zm nám,263 

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

jsou typické časté reorganizace, zejména v oblasti zem d lství a průmyslu. Vláda roku 1ř4ř 

m la právo m nit a zrušit působnost orgánů ve ve ejné správ . 

6.1.2 Místní orgány státní správy 

Do této kategorie nesporn  pat í nov  vytvá ené národní výbory, které p ebíraly úkoly 

samosprávy i státní správy. Národní výbory m ly svou úlohu jak ve ve ejné správ , tak byly 

používány k propagand  nov  budovanému Československa.264 Národní výbory spojily výkon 

státní správy a samosprávy do jedné složky ve ejné správy. Dalším rysem t chto institucí bylo 

odn tí státní byrokracie, která byla vložena do rukou lidu, potažmo jejich zástupců.265  

 Myšlenka vzniku národních výborů byla součástí reforem v Československu již b hem 

války. Názory a p edstavy jednotlivých stran na podobu a působnost národních výboru 

se však podstatn  lišily. Prezident Eduard Beneš spolu s politiky v Londýn  bral NV jako 

instituce na p echodnou dobu, které by byly pozd ji nahrazeny orgány trvalé působnosti. 

Na druhé stran  exiloví politici v Moskv  považovali NV za orgány, které se m ly stát 

trvalým základem správy.  

 Jako první obligatorní doklad v této problematice byl ústavní dekret prezidenta 

republiky O národních výborech a Prozatímním národním shromážd ní č. 1Ř/1ř44 Ú ední 
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v stník Československa.266 Na základ  tohoto dekretu m ly být po osvobození na daném 

území zavád ny místní, okresní a zemské národní výbory vzešlé z voleb. Ale definovány byly 

stále ješt  jako prozatímní orgány VS ve všech oborech. Volby a výkon pravomoci t chto 

orgánů m ly být stanoveny vládou prost ednictvím vládního na ízení. V Košickém vládním 

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

ale jako o trvalých orgánech ve ejné správy.   

 V kv tnu 1ř45 bylo vydáno vládní na ízení č. 4/1ř45 Sb. O volb  a pravomoci 

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

jako zastupitelské orgány a orgány ve ejné správy. NV m ly vykonávat povinnosti ve VS, 

pokud by pro dané úkoly nebyly pov eny jiné orgány. Toto vládní na ízení nedefinovalo 

vnit ní strukturu NV. Tyto náležitosti byly pak definované ve sm rnici ministerstva vnitra 

z 1ř. 5. 1ř45. Zmín né dokumenty rozlišovaly národní výbory jako sbor stávající se z členů 

a složky národních výborů - p edseda, rada, referenti a komise,267 a na ú ad národního výboru, 

který byl často tvo en ze zam stnanců zrušeného ú adu. Plénum byl hlavní orgán, který 

se staral o nejdůležit jší agendu obce, okresu či zem .268 Dále se volila rada NV, která vedla 

ú ednický aparát ú adu. V čele ú adu byl vedoucí, který byl jmenovaný z ad referentů. Jako 

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

oblastech m ly v tší rozhodovací pravomoci.  

 Vznik národních výborů probíhal často velmi neformáln  ve ejným hlasováním 

na shromážd ní občanů. V pohraničních oblastech, kde byla v tšina občanů n mecké 

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

že budou zavád ny okresní správní komise či funkce správního komisa e. V zemských 

i okresních národních výborech m ly mít politické strany národní fronty stejné početní 

zastoupení.  

 Okresní národní výbory vznikaly často nejrůzn jšími způsoby, často byly zakládány 

již b hem války a fungovaly ilegáln . Další vznikly až po skončení války.269 V m stech, kde 
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se nacházely revoluční národní výbory, často vykonávaly tyto výbory i agendu okresních 

národních výborů.  

 B hem zá í a íjna roku 1ř45 se konaly první volby do okresních národních výborů 

a poté i do zemských NV. B hem t chto voleb byli potvrzeni poslanci Prozatímního 

národního shromážd ní. V den, kdy byly z ízeny NV byly zrušeny všechny zemské, okresní 

i obecní orgány. Dál ovšem existovaly obce, okresy i zem  jako samosprávné korporace. 

 Pravomoci národních výborů v poválečných letech je možné rozd lit do dvou oblastí. 

Jednak navazovaly na činnost obecní správy, p ebíraly agendu, vedly evidenci obyvatelstva, 

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

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

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

Realizovaly konfiskaci majetku N mců, Maďarů a kolaborantů vycházející z dekretu 

č. 12/1945270 Sb. a č. 10Ř/1ř45271 Sb.,272 účastnily se zavád ní národních správ, vedly odsun 

n meckého obyvatelstva, ídily osídlování pohraničí, m ly omezené trestní pravomoci, 

ale i bezpečnostní pravomoci. Dále také prokazovaly občanům potvrzení národní 

spolehlivosti, či kontrolovaly p edání válečného arzenálu.  

 Svou roli m ly národní výbory také p i provád ní n kterých reformních opat ení, která 

se na území Československa p ijala mezi léty 1ř45-1ř4Ř. Jednalo se nap íklad o pozemkovou 

reformu a jiné zákony týkající se zem d lství.  

 Soustava národních výborů výrazn  prom nila strukturu ve ejné správy, neboť národní 

výbory z pohledu státních orgánů byly p ímo pod ízeny ministerstvu vnitra a zároveň 

ve struktu e národních výborů platila pod ízenost nižších NV s vyšším postavením. Tím došlo 

k porušení základních zásad samosprávy - žádná složka samosprávy nemůže být nad azena 

jiné. A na základ  tohoto rozd lení sil došlo k výraznému oslabení samosprávy jako takové.  

 Dle vládního ustanovení č. 120/1ř46 Sb. byly národní výbory na všech svých úrovních 

obnoveny podle výsledku kv tnových voleb z roku 1946 ve svém obvodu působnosti. 

Od té doby již neplatilo pravidlo zastoupení všech politických stran. Na úrovni místních NV 
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dominovalo KSČ se 45.2 %273 mandátů, stejn  tak tomu bylo na okresní i zemské úrovni, kde 

taktéž zvít zila komunistická strana. 

 Kvůli rozsáhlým kompetencím se národní výbory staly p edm tem politických 

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

tak své rozsáhlé kompetence. Nekomunistické strany trvaly na ponechání dosavadního 

zemského z ízení a naopak podporovaly posílení zemí.  

 Události z února 1ř4Ř zanechaly následky i v národních výborech, kde prob hly 

personální čistky a nevyhovující zam stnanci a ú edníci byli dopln ny loajálními 

a tzv. spolehlivými osobami.274 Tyto zm ny, které prob hly, nebyly prvotn  vůbec nikterak 

zanesené v zákonech. Nakonec tyto zm ny byly dodatečn  legalizovány 

zákonem 213/1948 Sb.275 o úprav  n kterých pom rů na ochranu ve ejných zájmů. 

Tyto události byly naklon ny komunistům, kte í poté bez potíží aplikovali své vize o chodu 

národních výborů. V ústav , v VI. hlav  jim byla v nována část, kde bylo stanoveno, že NV 

jsou zastupitelské sbory, díky kterým lid vykonává svou moc. Také byly nositeli 

a vykonavateli státní moci v obcích, okresech a krajích. Samospráva ve své podstat  zanikla 

a činnost NV byla zcela postátn na. Výdaje a p íjmy NV byly součástí státního rozpočtu. 

 Pojem obec byl v ústav  ponechán a tím byly obce stále nejnižší správní obvod 

a základ územního člen ní státu. Nastaly ovšem zm ny v kompetencích. Agendu, kterou d íve 

vykonávala obec ze svého postavení jako ve ejné korporace nyní p evzaly národní výbory.  

 Roku 1ř4Ř se konal v červnu celostátní sjezd zástupců NV v Krom íži.276 Tento sjezd 

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

výborů. Komunisté dávali důraz na zavád ní  krajských z ízení, což se potvrdilo i v nové 

ústav . Z ízení krajů vešlo v platnost zákonem č. 2Ř0/1ř4Ř Sb.277 a realizace krajů probíhala 

od roku 1ř4ř. Tím došlo ke zrušení zemských národních výborů na území Československa. 

Namísto zemských národních výborů v Praze, Brn  a Ostrav   bylo vytvo eno 1ř krajů. 

Na území Čech vzniklo 13 krajů, a šest na území Slovenska.  
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 Kraje byly z izovány, aby m ly p ibližn  5000 metrů čtvrtečních a půl milionu 

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

na ízení s platností od 1. února 1ř4ř a bylo jím z ízeno t icet p t nových okresů, ale také 

jedenáct zrušeno. P edseda národního výboru zastupoval krajský či okresní NV navenek. M l 

právo na pozastavení rozhodnutí orgánů daného NV.  

 Jednotlivé referáty byly ízeny referenty, jejich činnost byla regulována zásadou 

pod ízenosti a nad ízenosti a také byly pod ízeny plénu a rad  daného národního výboru, 

ale také i p íslušnému vyššímu ú adu. Referent ONV byl pod ízen referentu z KNV a ten byl 

pod ízen p íslušnému centrálnímu ú adu.278  

 Okresní i krajské národní výbory m ly z ízeny své komise, které m ly zejména 

poradní funkci. Rada NV ale tyto komise mohla pov it i n kterými rozhodovacími 

pravomocemi.279  

 V hlavním m st  byl z ízen Úst ední národní výbor,280 který m l stejné postavení jako 

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

národními výbory. V m stech které byly současn  m sty krajskými, vznikly jednotné NV, 

které vykonávaly zároveň funkci ONV i funkci MNV, které byly pod ízeny KNV. 

Po únorových událostech b hem roku 1ř4Ř i 1ř4ř se rozší ila agenda NV, ale brzy 

se vše ustálilo. Roku 1ř4ř byly zrušeny n které samostatné ú ady a organizace, p ičemž 

jejich agenda byla p edána práv  národních výborům. 

 Roku 1ř4ř vznikla na úrovni místních národních výborů nová funkce státních 

tajemníků, kte í pomáhali p edsedovi, dále zajišťovali chod státní správy a koordinovali 

postupy a opat ení.  Roku 1ř50 bylo vydáno vládní na ízení č. 4/1ř50 o organizaci MNV, 

které rozd lilo MNV do čty  kategorií.   
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7. Historie zámku s velkostatkem v Mirošově 

7.1 Obecný přehled 

 Roku 1Ř34 bylo na základ  dovolání v Mirošov  pod ízeno c. k. vrchnímu báňskému 

ú adu v P íbrami a roku 1Ř3Ř m l Mirošov již 104 domů a byl sídlem státního montánního 

panství. Zdejší ú ad sídlil v zámku, kde byl pivovar, vinopalna, flusárna281 a cihelna.282 

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

cht l vytvo it oblast známou svým nerostným bohatstvím.  Roku 1Ř6Ř bylo založeno 

Mirošovské kamenouhelné t ža stvo. Kvůli špatné finanční situaci byl Strousberg nucen 

vyhlásit bankrot. O 4 roky pozd ji koupil Mirošov hrab  Josef Colloredo Mansfeld 

a mirošovský dvůr s pivovarem m l od n j pronajatý pražský sládek František Mareš.  

 Mirošovský velkostatek byl roku 1Řř0 prodaný Mirošovskému kamenouhelnému 

t ža stvu, jehož editelem byl Jan Fitz.283  

 Mezi léty 1893 - 1Řř7 byl zámecky komplex v Mirošov  nákladn  opraven. Byly 

po ízeny nové fasády a kazetové stropy, nový mobiliá , obložení st n v neorokokovém stylu.  

 editel Mirošovského t ža stva Jan Fitz nakonec koupil pro své soukromé účely 

zámek v Mirošov  a po jeho úmrtí roku 1ř00 se jeho žena znovu provdala za majora Emila 

van Dycka. I oni nakonec zámek prodali novému majiteli Bed ichu Schönbornovi. Nový 

majitel ale nebyl dobrým hospodá em a zámek p ešel do ve ejné dražby, kde jej zakoupil Max 

Maendl. P ed válkou na zámku hospoda il jeho syn Josef Maendl, který p ed nacistickou 

hrozbou odešel do zahraničí počátkem roku 1ř3ř. Oba Maendlové byli u místního 

obyvatelstva velmi oblíbení. Zejména obyvatelé Mirošova ocenili znovu otev ení cihelny 

b hem hospodá ské krize v letech 1ř2ř - 1ř33 kdy Maendl vyráb l pouze v režijní cen .284 

Bohužel byl Josef Maendl Žid a opustil roku 1ř3ř zemi s tím, že zde musel zanechat svůj 

majetek. Josef Maendl znal s Ladislavem Feierabendem, který mu pomohl obstarat vízum 

do Jugoslávie a pomoct mu tak tím ke svobodnému životu.285 

                                                 
281 Výroba potaše z d ev ného popela. 
282 Martin LANG, Velká kniha o m st  Mirošov . Profi-tisk Group, 2016.str. 165. 
283 Tamtéž, str. 166. 
284 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. Na vlastní náklad. str. 84. 
285 Tamtéž, str. Ř3. 
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Velkostatek byl dán rozhodnutím ministerstva zem d lství pod nucenou správu 

a v srpnu roku 1939 zámek koupil dr. Ladislav Feierabend. Ladislav Feierabend byl 

národohospodá  a politik. Na velkostatek p esídlil Feierabend celou svoji rodinu a sám 

dojížd l do Prahy za prací. Jeho syn jezdil z Mirošova do Rokycan na místní gymnázium. 

Již na podzim roku 1ř3ř se zapojil L. Feierabend do nelegální odbojové činnosti, stal 

se členem Politického úst edí. Tato organizace dostávala informace z exilu od pana prezidenta 

Beneše a práv  Feierabend tvo il spojku mezi Londýnem a domácím prost edním. Do 

listopadu roku 1ř3ř p edal do Londýna 3 obsáhlé zprávy, které popisovaly situaci 

v Protektorátu Čechy a Morava. Od prezidenta Beneše p išly vzkazy dva.286 

Pro nedostatečnou opatrnost členů Politického úst edí byla organizace na konci roku 1ř3ř 

vyzrazena a ada členů byla zatčena a následn  popravena. Dr. Ladislavu Feierabendovi 

se poda ilo na poslední chvíli gestapu uniknout s pomocí Eduarda Vladimíra Grégra, 

vnuka mladočeského politika Dr. Eduarda Grégra.287 S pomocí tajné organizace železničá ů 

se Feierabendovi poda ilo uprchnout vlakem do slovenské Skalice. Prchal do Jugoslávie p es 

Maďarsko, které činn  spolupracovalo s nacistickým N meckem a vydávalo mu osoby 

prchající práv  v území protektorátu. V Jugoslávii už ministrovi nehrozilo životní nebezpečí a 

v B lehradu byl na francouzské i anglické ambasád  p átelsky p ijat. Oba konzuláty 

si vyžádaly podání podrobné zprávy o život  v protektorátu. S nov  získaným pasem plul 

na malé ecké lodi do m sta Marseille.288 Ve Francii se Feierabend necítil dob e, neboť 

na východních hranicích zem  Francouzi čelili n meckým útokům. Nakonec byl p epraven 

československými letci do Londýna za E. Benešem. Dne 21. července 1ř41 jmenoval 

prezident Beneš provizorní československou vládu v exilu, mezi t inácti ministry byl 

jmenován i Ladislav Feierabend zatím bez resortu.  

V této dob  se L. Feierabend také v noval odborným p ednáškám týkajících se vztahů 

a politiky ve st ední Evrop  o které se ve Velké Británii moc nev d lo. P ednášel 

na univerzitách a studentských spolcích nebo i sociologických sdruženích. 

Nakonec se L. Feierabend stal ministrem finanční v exilové vlád  a započal vyjednávat 

s Američany a Brity smlouvu o půjčce a pronájmu. V noval se mimo jiné o p íprav  m nové 

reformy po návratu domů. Dokonce nechal natisknout československé papírové bankovky, 

                                                 
286 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. Na vlastní náklad, str. 85. 
287 Tamtéž, str. Ř5. 
288 Tamtéž, str. Ř5. 
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které b hem exilu v Anglii uložil.289 B hem svého působení v exilové vlád  podnikl dv  

důležité cesty. Prvním byl jeho t ím síční pobyt ve Spojených státech, kde zkoumal americké 

hospodá ství. V rámci své cesty po státech vedl p ednášky ohledn  hospodá ství a na jedné 

z nich se setkal i Josefem Maendlem, od kterého zakoupil roku 1939 zámek s velkostatkem 

v Mirošov .290 Druhá významná cesta bylo jednání mezinárodní m nové konference v New 

Yorku, které se účastnil nap íklad J. M. Keynes. 

Co se týče zámku s velkostatkem po Feierabendov  odchodu do zahraničí jej zabrala 

správa n mecké branné moci. Po út ku do exilu zůstala v protektorátu celá Feierabendova 

rodina. Byla vyslýchána jeho manželka Hana a posléze byla umíst na do koncentračního 

táboru v Ravensbrücku.291 

N mečtí okupanti hospoda ili na statku i zámku a hlavní slovo zde m la n mecká 

vojenská správa. B hem protektorátu byli v zámku ubytovaní důstojníci brdské st elnice a 

sloužil také jako sídlo n meckých ú adů.292 

Roku 1ř45 po odchodu n meckých okupantů obývali prostory zámku partyzáni, poté v 

lét  stejného roku obsadila Rudá armáda, která si zde z ídila provizorní nemocnici. Ale již v 

zá í roku 1ř45 byl zámek op t navrácen původnímu majiteli Ladislavu Feierabendovi. 

Hospoda ení bylo t žké neboť ve velkostatku zůstalo jen pár kusů dobytka, ale i p es 

počáteční potíže byl znovu zaveden po ádek a vše bylo uvedeno do správného chodu. 

Dr. Ladislav Feietrabend nejen že si sám vedl celou správní agendu ohledn  vedení zámku 

spolu se statkem, ale i sám fyzicky pracoval a staral se o chod majetku. Již roku 1946 byl 

zámek slušn  za ízen a dokonce mohli být v zámku ubytování i návšt vníci.293 

Jak již bylo zmín no po osvobození byl zámek navrácen zp t do vlastnictví 

JUDr. Ladislava Feierabenda, ale roku 1948 znovu emigroval s celou rodinou do zahraničí. 

V tomto roce byl stav zámku určen jako lehce poškozený.294 Dcera Hana Ludikarová podává 

sv dectví o dané dob  prost ednictvím rozhovoru, adresa je uvedena v poznámkách.295 

 

                                                 
289 Karel JIND ICH, Mirošov - brána do západních Brd. Na vlastní náklad, str. 87 
290 Tamtéž, str. ŘŘ. 
291 Tamtéž, str. ŘŘ. 
292 Tamtéž, str. ŘŘ. 
293 Tamtéž, str. ř4. 
294 Martin LANG, Velká kniha o m st  Mirošov . Profi-tisk Group, 2016.str. 169. 
295 https://video.aktualne.cz/dvtv/po-unoru-1948-utekl-manzel-do-anglie-se-dvema-kapesniky-ja-
n/r~cced0Řa675d311e7ř3d00025ř0604f2e/ p istoupeno dne 31.7. 2017 
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7.2 JUDr. Ladislav Feierabend 

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

Králové byl p ijat na Karlovu univerzitu, kde studoval práva a národní hospodá ství. Ješt  

b hem první sv toví války roku 1ř17 nastoupil na místo tajemníka Úst ední jednoty 

hospodá ských družstev. Spolu se svými spolupracovníky ji pozd ji p etvá í na vlivný 

zem d lsko-obchodní ústav pod názvem Kooperativa. Od roku 1ř30 byl pov en vedením 

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

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

hospodá ské krize, spoluzaložil Československou obilnou společnost, která sloužila 

ke kontrole a stabilizaci cen obilí.296  

 Po mnichovské konferenci byl pov en prezidentem republiky Eduardem Benešem 

funkcí ministra zem d lství. Posléze byl ministrem zem d lství i ve vládách Rudolfa Berana 

i generála Aloise Eliáše. Již v této dob  se podílel na práci v ilegální organizaci, zvané 

Politické úst edí. Tato organizace se snažila p edávat zprávy p edstavitelům v Londýn . 

Na počátku roku 1ř40 byl na Ladislava Feierabenda vydán zatykač, ale díky včasnému 

varování se mu poda ilo uniknout ze zem .297 Za út k ze zem  byla manželka 

JUDr. L. Feierabenda v zn na v koncentračním tábo e. i s dalšími p íbuznými. Velkostatek 

byl zabrán správou n mecké branné moci.298 

 V Londýn  se stal ministrem financí v Benešov  exilové vlád . Již v této dob  

p ipravoval poválečnou československou m nu. Na známé konferenci v Bretton Woods, které 

se mimo jiné zúčastnili i slavní ekonomové jakým byl nap íklad J. M. Keynes, byl JUDr. 

Ladislav Feierabend vedoucím československé delegace. Na konferenci v Bretton Woods 

byly položeny základy Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj.  

 V zim  roku 1ř45, p esn  v únoru, Feierabend rezignoval na svou funkci v exilové 

vlád , neboť nesouhlasil s tím, jakým sm rem se začala ubírat. V červnu roku 1ř45 se vrátil 

do vlasti jako soukromá osoba na statek v Mirošov  a v následujícím roku 1ř46 vstoupil 

do Národn  socialistické strany.299  

                                                 
296 Ladislav Karel FEIERANEBD. Politické vzpomínky I. Atlantis, 1994. 
297 Jaroslav FALC, Minulostí Mirošovska. KC Solid Rokycany, 1998. str. 52. 
298 Tamtéž,  str. 52. 
299 Ladislav Karel FEIERANEBD. Politické vzpomínky I. Atlantis, 1994. 
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 Po událostech v únoru 1948 Ladislav Feierabend tušil, že i v této dob  není ve vlasti 

v bezpečí. Díky varování své dcery Hany a syna Iva se mu op t poda ilo uniknout zatčení, 

poté se n jakou dobu skrýval, až nakonec odešel s celou rodinou do Hamburku.300 Poté žil 

n jaký čas op t ve Velké Británii i ve Spojených státech. Pracoval jako redaktor Hlasu 

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

st edoevropských studií.  

 Roku 1ř6ř JUDr. Ladislav Feierabend náhle zem el na dovolené v Rakousku, v roce 

1995 mu byl posmrtn  ud len ád T. G. Masaryka in memoriam.  

7.3 Zámek v rukou lidu 

 Státní památková správa roku 1ř52 konstatovala, že Mirošovský zámek se nachází 

ve velmi špatném stavu a doporučuje opravu portálů a balkónů se sochami. Dále 

doporučovala odstranit popínavé rostliny a zbourat okolní p ístavky a kůlny. Na takto 

nákladné restaurátorské práce ale nebyly peníze a v budov  zámku byly z ízeny byty, 

kancelá e, ale i kuchyn  a jídelna.  

 V 70. letech byl zámek p eveden z vlastnictví Státního statku Rokycany na Úst ední 

celní správu Praha, která m la plán z ídit v budov  zámku celní školu. Mezi léty 1ř72 - 1973 

započaly úpravné práce a byly zbourány n které st ny a vytrhána dlažba. Nakonec však celní 

škola v zámku vůbec nebyla z ízena. Zámek byl neobydlený a velmi chátral.301  

7.4 Obnova zámku 

 V roce 1řř1 byl zámek v restituci navrácen dce i JUDr. Ladislava Feierabenda, paní 

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

se do rozsáhlých oprav. Zámek byl v první ad  vybaven replikami m íží, kterými se pyšnil 

b hem první republiky, aby se zabránilo krádežím posledních zbytků mobiliá e. Dále byly 

obnoveny fasády Ějedno k ídlo zámku dodnes nemá opravenou fasáduě, položeny podlahy 

a zrenovovány kazetové stropy. Byla také obnovena kašna p ed zámeckým vchodem.  

 V dnešní dob  je zámek v soukromých rukou. Mirošovský zámek slouží zejména pro 

svatby a různé výstavy.  

                                                 
300 Ladislav Karel FEIERANEBD. Politické vzpomínky I. Atlantis, 1994. 
301 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově. Profi-tisk Group, 2016, str. 167. 
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8. Shrnutí veřejné správy v Mirošově v období 1918 - 1948 

Následující kapitoly jsou zam eny na popis chodu obecní správy a samosprávy v obci 

Mirošov. První komunální volby prob hly roku 1ř1ř, p ičemž bylo zvoleno obecní 

zastupitelstvo, které čítalo 24 členů, p ičemž pro zákonné rozhodování byly nutné dv  t etiny 

p ítomné v tšiny členů. Vývoj politické správy v obci Mirošov lze p iblížit pouze částečn  

a to z důvodu dostupnosti archivních pramenů. Fond obce Mirošov jako takový není 

p ístupný. Z toho důvodu posloužily knihy protokolů a zápisy ze chůzí obecního 

zastupitelstva jako hlavní zdroje informací o chodu obecní samosprávy na území obce, 

kronika obce a také školní kroniky, které obsahovaly volby jednotlivých starostů a zastoupení 

politických stran. 

První celostátní volby do obecních zastupitelstev se konaly 15.června roku 1ř1ř a nov  

m ly právo volit i ženy. Volilo se tajným, rovným a p ímým hlasovacím právem. P edchozím 

starostou byl František Kasal ze strany národn  socialistické. Nov  zvolený Josef Suhrada byl 

p íslušníkem strany sociální demokracie. Poté obecní zastupitelstvo zvolilo I. p edsedu 

radního, kterým se stal František Špachman.  

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva obsahoval výčet jednotlivých jmen p ítomných 

členů zastupitelstva a uvádí mimo jiné i jména omluvených či neomluvených členů.  

 P edseda schůze vždy vedl danou schůzi obecního zastupitelstva. Pov tšinou je tato 

funkce zastávána starostou, který mohl být zastoupen svým prvním či druhým nám stkem 

starosty, kte í v daném p ípad  vedli zasedání obecního zastupitelstva. P ed samotným 

zahájením jednání týkajících se p edm tů zasedání byly pov eny dv  osoby, které m ly 

na starost ov ení zápisu Ěverifikaciě. Tyto pov ené osoby se podepisovaly na vyhotovený 

zápis společn  se zapisovatelem a p edsedajícím.302  

Schůze obecního zastupitelstva m ly daný chod činností a zvyklostí, které po sob  

voln  následovaly. Zprvu byl p edčítán zápis z poslední schůze, který byl zp tn  schválen. 

Následovala již zmín ná volba dvou ov itelů zápisu. Pak bylo dáno slovo starostovi 

a referentům, kte í informovali zastupitelstvo o aktuálních otázkách v jejich oboru činnosti. 

Starosta informoval členy zastupitelstva i o průb hu schůzí m stské rady a finanční komise. 

                                                 
.302 SOKA RO, AO Mirošov, Protokol schůzí obecního výboru v Mirošov  1ř04 - 1927. 
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Schůze m stské rady byly vedeny odd len , nebyly ve ejné a byly zapisovány do své zvláštní 

knihy.  

 Poté se p ešlo k p edm tu jednání. Nejv tší část agendy bylo projednávání čist  

rutinních záležitostí, nap íklad p iznání domovských práv, schvalování obecních účtů 

a rozpočtů, či rozpočtu organizací financovaných obcí. Zastupitelstvo se v novalo i správ  

obecního majetku a dohlížení nad po ádkem v obci. P ed skončením zasedání byl dán prostor 

pro volné dotazy a návrhy. 

Všechny získané informace v nadcházejících kapitolách pocházení z archivních 

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

1905 - 1951.303  

8.1 Obecní samospráva průřezem mezi léty 1918 - 1948 

Jedna z nejvýznamn jších událostí roku 1ř20 bylo p ijetí nové ústavy. Ústava byla 

p ijata na p estupný rok symbolicky 2ř. února 1ř20 Národním shromážd ním. Do té doby 

byla v platnosti tzv. Prozatímní ústava z roku 1ř1Ř. Práv  myšlenka Československého 

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

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

nov  vzniklého Československa. Obecn  b hem 20. let 20. století se stabilizovala společenská 

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

Británie.  

Roku 1ř20 bylo obecní zastupitelstvo m sta Mirošov svoláno celkem 13 krát, 

což v porovnání s dobou nacistické okupace bylo mnohem čast ji. Nejvíce projednávaným 

bodem byly otázky týkající se školy. Chystala se stavba nové m šťanské školy a důsledku 

toho bylo t eba pečliv  projednat p íjmy obce a také financování všech pot ebných výdajů. 

O celém projektu jednala m stská rada i finanční komise m sta. Vzhledem ke špatné 

hospodá ské situaci m sta byly orgány obce nuceny zajistit financování stavby školy 

i z dobrovolnických aktivit a darů. Projednávala se zápůjčka práv  na stavbu m šťanské 

školy. V m síci listopadu byl chválen p ípis okresní školní rady v Rokycanech, kterým bylo 

povoleno tzv. odškolení obce P íkosice od školní obce Mirošov.  

                                                 
303 SOKA RO, Fond Archiv obce Mirošov, 1Ř23 - 1ř45.; Kronika obce Mirošov, díl první. 
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Jedno z dalších projednávaných témat se týkalo zavedení elektrické sít 304 na území 

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

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

do západočeského elektriká ského svazu.305 

Poté se obec v novala na schůzích obecního zastupitelstva dílčím problémům 

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

rada čítala čty i členy. Byla projednávána i výše p ísp vku do knihovnické rady. Už roku 

1ř20 byla knihovna místem, které sloužilo k setkávání různých spolků.  

V únoru 1920 prob hlo jednání ohledn  p ečíslování a p ejmenování domů a ulic. 

Obecní zastupitel Josef Čmolík, učitel na zdejší škole, navrhl, aby s realizací ješt  posečkalo, 

neboť pozemkový ú ad m l stále mnoho práce s agendou, která byla b hem války zcela 

zanedbávána. 

Následovala jednorázová schvalování, nap íklad o z ízení biografu na území obce. 

Okresní správa politická svým p ípisem schválila biografickou licenci. Dále se jednalo 

o zavedení nové dávky ze vstupného ze zábav a nové schválení provád cích pravidel. Jedinci 

mladší osmnácti let nesm li být vůbec vpoušt ni na zábavy. Vyjmuty byly dobročinná divadla 

apod. Byl usnesen i návrh na zavedení dávky z lihových nápojů, který odpovídal pom ru 

jeden litr = padesát halé ů, tento návrh byl obecním zastupitelstvem jednomysln  p ijat. Dále 

se projednávaly i ceny alkoholu obecn  a ceny hov zího masa.  

Ke dni 2Ř. íjna se konalo slavnostní zasedání obecního zastupitelstva na oslavu 

druhého výročí od samostatnosti Československa. Schůze byla zahájena slavnostním 

projevem starosty, panem Josefem Suhradou, který vyzdvihl zásluhy prezidenta 

T. G. Masaryka a p ipomn l i padlé hrdiny v první sv tové válce. Obec prost ednictvím svého 

zastupitelstva p islíbila v čnou loajalitu práv  prvnímu prezidentovi Československa.  

Obec v lét  1ř20 po ádala schůzi, která se týkala schválení půjčky ve výši 13 500 Kčs 

k úhrad  rakouských válečných půjček.  

                                                 
304 SOKA RO, AO Mirošov, Protokol schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř27 - 1934. 
305 SOKA RO, AO Mirošov, Protokol schůzí obecního výboru v Mirošov  1ř04 - 1927, str. 197. 
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Na konci roku 1ř20 došel p ípis od ministerstva zem d lství o tlumení nákazy slintavky 

a kulhavky. Došlý p ípis na izoval ustanovení speciální komise v boji proti t mto nemocím.306  

B hem 20. let 20. století započal op t rozkv t obce a rozvoj spolků, vše tomu bylo jinak 

b hem let t icátých v důsledku hospodá ské krize a zejména z ízení Protektorátu Čechy 

a Morava. 

Po hospodá ské krizi ve 30. letech, která zasáhla tém  celý sv t, se v n kterých státech 

začala radikalizovat politická scéna. Nejvýrazn jším projevem byl nástup Adolfa Hitlera 

k moci. I na území tehdejšího Československa existovaly strany, které usilovaly zejména 

o v tší autonomii. Byla to nap íklad Slovenská strana ľudová, která b hem 30. let tlačila 

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

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

početné n mecké etnikum. Nakonec spory s n meckou menšinou v pohraničí p erostly 

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

aspekty vedly k podepsání Mnichovské dohody a tedy k postoupení Sudet ve prosp ch 

N mecké íše. Mnichovská dohoda byla podepsána dne 2ř. zá í 1ř3Ř zástupci Francie, 

Anglie, Itálie a N mecka. T sn  p ed událostmi v Mnichov  byla v Československu 

vyhlášená mobilizace dne 23. zá í 1ř3Ř.307 

Zm ny po podepsání Mnichovské dohody nastaly zejména na celostátní úrovni, kdy 

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

odstoupením pohraničí rozd leny. Po podepsání Mnichovské dohody bylo nutno vy ešit 

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

M sta, která p ed podepsáním mnichovského diktátu  pat ila pod n meckou správu p ipadly 

pod správu íše a naopak.  

P ijetím Mnichovské dohody prakticky p estalo existovat prvorepublikové 

Československo a započala tzv. druhá republika, která skončila dne 14. 3. 1ř3ř n meckou 

okupací. 

Roku 1938 se obecní zastupitelstvo v Mirošov  sešlo celkem p t krát a to nepravideln  

bez jakéhokoliv ádu, lze z toho vyvodit, že na obec dopadlo sv tové i místní d ní, které 

vzbouzelo vlnu radikalizace. 

                                                 
306 SOKA RO, AO Mirošov, Protokol schůzí obecního výboru v Mirošov  1ř04 - 1927, str. 249. 
307 Pavel B LINA a kolektiv, Dějiny zemí koruny České II., Paseka, 1992 str. 201. 
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První schůze obecního zastupitelstva roku 1ř3Ř prob hla dne 24. února za p edsednictví 

starosty obce Josefa Rybáka. 

B hem daného roku m la osv tová komise na starosti n které události, p ipomínající 

důležité národní momenty. Byly tím nap íklad narozeniny T. G. Masaryka p ipravované 

na 6. b ezna 1ř3Ř, kdy místní učitelé p ipravili slavností projevy.  Další významnou událostí 

bylo dvacáté výročí od založení Československa, na které osv tová komise chystala slavnosti. 

Poslední oslavná událost roku 1ř3Ř se chystala na počest narozenin prezidenta Eduarda 

Beneše, kdy se plánoval slavnostní průvod se slavnostním projevem učitele Skočila. 

V průb hu roku 1ř3Ř se obecní zastupitelstvo v novalo rozší ení h bitova a to celkem 

dvakrát. Otázka rozší ení byla konzultována i se sousední obcí Hrádek, která p islíbila 

finanční p ísp vek ve výši 10 000 Kč. Dalším p edm tem opakovaného jednání byla úprava 

silnice Rokycany - Padrť, jenž vedla p es obec Mirošov. Úprava silnice byla na po adu schůzí 

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

vodovodu na Čtrnáctce.308 

 Vedle toho se obecní zastupitelstvo zabývalo uznáváním domovských práv 

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

roce. Byla p edložena účetní uzáv rka za rok 1937, která byla odsouhlasena m stskou radou 

i finanční komisí. Jednalo se o účty ústavů nebo fondů a účtů spravované obcí.  

 B hem roku 1ř3Ř prob hla volba zástupců obce a jejích náhradníků do místní školní 

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

zástupců školního újezdu.  

 P edm tem schůzí byla i žádost sboru dobrovolných hasičů v obci, kte í prosili 

o p ísp vek na zakoupení pot ebných v cí pro místní sbor a na opravu st echy nad hasičskou 

st íkačkou.309 Mimo jiné žádali i o opat ení nové místnosti. Obecní zastupitelstvo projednalo 

své možnosti s m stskou radou i finanční komisí, které doporučili jen zvýšení ročního 

p ísp vku a nákupu p ti kusů masek. Mimoto zastupitelstvo vyjád ilo podporu na uspo ádání 

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

zamítnuty.   

                                                 
308 část obce Mirošov 
309 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 336. 
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V daném roce prob hla i volba nového okresního kroniká e, kterým byl ustanoven 

penzista pan Josef Veverka.310  

P esn  v den podepsání Mnichovské dohody se v obci Mirošov konalo zasedání 

obecního zastupitelstva, tedy 2ř. zá í 1ř3Ř. Na této schůzi starosta obce Josef Rybák 

p ipomn l události, které se staly v posledních dnech, a podal k nim krátké vysv tlení. 

Událost, kterou m l starosta na mysli, byla všeobecná mobilizace vyhlášená 23. zá í v dvacet 

dva hodin. Poté p edčetl p ípis okresního ú adu v Rokycanech ze dne 16. íjna 1ř3Ř 

o povinnostech zastupitelských sborů místní samosprávy za branné povinnosti státu a poté 

ješt  sd lil, jaké náklady si vyžádalo stravování tzv. uprchlíků311.   

Po mnichovských událostech se zastupitelstvo usneslo o provád ní mimo ádných 

opat ení bytové péče na základ  vým ry okresního ú adu v Rokycanech. M sto Mirošov 

oznámilo okresnímu ú adu v Rokycanech nedostatek volných prostor, zejména pokud se týká 

bytů pro státní zam stnance p icházející ze zabraného území. 

 B hem okupačních let se obecní zastupitelstvo scházelo oproti p edchozím letem 

z ídka. B hem schůzí se ešila jen obecná správní agenda, která zajišťovala chod obce jako 

takové, výjimkou tomu byl rok 1939, kdy bylo zastupitelstvo nuceno se sejít vícekrát. 

 Rok 1ř3ř byl zlomový pro Československo v mnoha ohledech. Nejenže doznívaly 

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

stupňovaly. Již v b eznu bylo Československo definitivn  zabráno nacistickým N meckem 

a vznikl Protektorát Čechy a Morava. V mezinárodním m ítku vše vyvrcholilo 1. zá í 1ř3ř, 

kdy bylo napadeno Polsko a tím se oficiáln  datuje zahájení druhé sv tové války.  

V roce 1ř3ř bylo obecní zastupitelstvo m sta Mirošov svoláno celkem desetkrát  První 

schůze obecního zastupitelstva byla svolána dne 20. ledna 1ř3ř za p edsednictví starosty obce 

Josefa Rybáka. Schůze obecního zastupitelstva se nekonaly v pravidelných časových 

intervalech, ale byly svolávány nárazov  dle pot eby.  

 B hem roku 1ř3ř se zastupitelstvo pravideln  v novalo otázce systematizace 

pracovního místa obecního strážníka pana Františka Vyhlídky. Systematizace místa probíhala 

na základ  schváleného p ípisu okresního ú adu v Rokycanech. S tím souviselo zp tné 

vyplacení penzijního pojišt ní obecnímu strážníkovi. Definitivn  došlo ke schválení 
                                                 
310 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 324. 
311 Lidé, kte í nucen  opoušt li zabrané pohraničí po 2ř. ř. 1ř3Ř. 
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služebního dekretu pro Františka Vyhlídku o p evodu na nov  systematizované místo 

na schůzi obecního zastupitelstva dne 13. b ezna 1ř3ř.312 

  B hem tohoto roku byla opakovan  projednávaná nov  stanovená dávka masa 

na následující období mezi léty 1940 - 1ř46. Finanční komise propočítala prům r a na jeho 

základ  se stanovila dávku, která činila p t halí ů na jeden l kilogram masa. S tím souvisela 

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

s obecní p irážkou ve výši 25% na všeobecné dani nápojové. Dávka byla op t stanovená 

na dalších šest let.313  

 Na začátku jara, a to na schůzi obecního zastupitelstva ze dne 13. 3. 1ř3ř. prob hla 

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

že byl zprošt n funkce starosty obce, podal p ehled o hospoda ení obce v dob , kdy zastával 

ú ad starosty a pod koval všem členům zastupitelstva za spolupráci. Důvod odvolání Josefa 

Rybáka nebylo nikde zmín no, ale ze se domnívat že šlo nap íklad o rasové důvody. Slovo 

p evzal nový starosta Jan Hojer, který oznámil, že je pov en okresním ú adem p evzít ú ad 

starosty a zdůraznil, že nebude up ednostňovat zájmy jednotlivců p ed zájmy obce. Jeden 

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

Rybákovi bylo ud leno pochvalné uznání za jeho služby pro obec. Návrh byl doporučen 

k jednání m stské rady. Návrh z nejv tší pravd podobností neprošel, neboť nebyl zmín n 

na žádném z následujících zasedání obecního zastupitelstva.  

Vedle toho v průb hu roku 1ř3ř prob hla dva krát doplňovací volba do finanční komise 

za rezignující členy.  

Vedle obvyklých okruhů se na zasedáních obecního zastupitelstva jednalo 

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

se týkaly uprchlíků, kte í p icházeli do obce, a bylo t eba se o n  postarat. Na jedné ze schůzí 

zastupitelstva bylo oznámeno, že došlý p íd l šatstva od okresního výboru pro uprchlíky byl 

již rozd len pot ebné skupin . Stravovací akce pro dané následující období již p iznána 

nebyla, d íve byla obci p id lena mouka, cukr a brambory. Byla založena sbírka národní 

pomoci, která ke dni 20. 1. 1ř3ř vynesla 5Ř7 Kč.314  

                                                 
312 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 123. 
313 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 134. 
314 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 207. 
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Na posledním zasedání obecního zastupitelstva roku 1ř3ř, které prob hlo dne 

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

občanství v Mirošov  panu Dr. Eduardu Benešovi ze dne 2Ř. íjna 1ř36. Tento krok vypovídá 

o politických pom rech ve stát . Bylo tak učin no na základ  p ípisu okresního ú adu 

v Rokycanech ze dne 17. prosince 1ř3ř č.j. 111ř, které se opíralo o usnesení vlády 

ze dne 14. prosince 193ř a dopisu pana íšského protektora v Čechách i na Morav  ze dne 

12.12. 1ř3ř. Tento návrh byl zastupitelstvem jednomysln  p ijat.315  

Konec války byl v obci s radostí p ijat a způsob zajišťující správu m sta Mirošov 

se začala m nit tak jako v jiných oblastech zem .  

 Obecní ú ady v Československé republiky se p etransformovaly do národních výborů 

a zastupitelstvo nyní tvo ilo tzv. plénum. V obci Mirošov nastala i zm na v typu zápisu, 

p ičemž se členové na schůzi - plénu NV oslovovali brat e, což bylo i stejným způsobem 

zaznamenáváno do zápisu. B hem roku 1ř45 se konalo šest schůzí pléna NV, p ičemž 

do doby než skončila válka, bylo svoláno pouze jednou a to 11. února 1ř45. Poté se od kv tna 

plénum scházelo pravideln  každý m síc. B hem roku 1ř45 se plénum národního výboru 

v Mirošov  sešlo celkem šestkrát. Všichni členové pléna byli povinni složit slib s p ísahou 

NV. Celý chod obce naprosto ovlivnily události z kv tna 1ř45.  

Konec války byl telefonicky oznámen do Mirošova dne 5. kv tna v půl desáté 

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

politické v zn  jako ohlášení konce 2. sv tové války. Poté byla pušt na česká národní hymna. 

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

aby vyjednávala s velitelem n mecké posádky. Byla stanovena dohoda mezi ob ma stranami. 

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

vm šovat do záležitostí MNV.316  

Místní deputace poté jednala i s vedením koncentračního tábora o propušt ní v zňů. 

Více než 120 vojáku SS p islíbilo, že v zňům nebude ubližováno, ale jako vojáci čekají ješt  

na vyšší rozkaz.   

 Obec Mirošov již 5. kv tna oslavovala radostný konec války, který byl vyhlášen 

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

                                                 
315 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 239. 
316 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 336. 
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o pomoc, p i osvobozovacích bojích, Praha dokonce prosila o pomoc v n kolika sv tových 

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

armádou. 

 V Mirošov  se očekával p íjezd americké armády již 7. kv tna 1ř45, ale občané 

se dočkali až o den pozd ji. Američané p ijeli ve dvou vozech a navečer se vrátili zp t 

do Rokycan, odkud také p ijeli.317  

 Dne 24. kv tna 1ř45 se v Mirošov  konala schůze národního výboru, jednalo 

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

Sp váčkem, který nejprve určil zapisovatelku schůze paní Brabencovou. Následovalo poučení 

o úkolech NV, kdy nejprve byly p edčítány sm rnice, vysv tlení pravidel, kdo má právo být 

členem nebo jmenován. Dále byly vyjmenovány pravomoci orgánu, volby členů a komisí. 

Jednání národních výborů bylo ízeno vlastním jednacím ádem.318  

Na první poválečné schůzi došlo k personálním zm nám, tím že byly provedeny volby. 

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

Sp váčka, který funkci vykonával b hem válečných let. Nov  zvolený p edseda Josef Janouš 

se vrátil jako jeden z prvních politických v zňů zp t do Mirošova, neboť b hem války 

byl v zn n. Podobný osud stihnul i místního učitele pana Viléma Bajnara, který se také 

navrátil b hem prvních poválečných dnů.  

Prvním nám stkem starosty byl ustanoven práv  jmenovaný Václav Sp váček, který 

osv tlil svoji d ív jší činnost, kterou vykonával ve funkci starosty. Druhým nám stkem 

starosty byl zvolen bratr Hejna. Pan Václav Sp váček podal vysv tlení, že d lal, co mohl, 

aby pomáhal a kryl mirošovské občany a jednal vždy ve prosp ch obce. Upozornil 

na skutečnost, že funkci starosty vykonávat necht l, ale po nátlaku okresního hejtmana 

se uvolil i p es to, že nebyl ani členem obecního zastupitelstva. Zmínil se o svých t žkostech 

i úsp šných jednání, kterých dosáhl b hem okupace, zejména stálé dodávky mléka, obilí 

a dobytka.319  

B hem jeho p edsednictví byly p ipraveny projekty nového h bitova, vodovodu 

na Čtrnáctce, kanalizace a z ízení místního rozhlasu ve spolupráci s firmou Philips. P ipomn l 

také situaci politických v zňů, kte í byli v Mirošov , a díky dobročinným akcím obyvatel 
                                                 
317 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 339. 
318 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 341-43. 
319 SOKA RO, Fond OA Mirošov, Kronika obce Mirošov 1ř05 - 1951, str. 124. 
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m sta p ežily své útrapy. Mimo jiné zmínil i slavnostní datum 5. kv tna, kdy došlo 

k oficiálnímu z ízení revolučního národního výboru, který byl již ustanoven 22. dubna 1ř45 

a b hem m síce kv tna byl dopln n adou občanů, kte í se navraceli zp t do obce 

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

ve prosp ch obce.  

 Na daném setkání pléna MNV byla sjednána i rada národního výboru v Mirošov . 

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

se o komisi bezpečnostní, zásobovací, rolnickou, hospodá skou, sv tskou a školní, finanční, 

bytovou, stavební, vyšet ovací a poslední z nich vykonávala správu obecního majetku. 

 Členové vyšet ovací komise, oznámili zabrání sedmi budov pily Svobody, pro účely 

z ízení sb rný tábor na základ  p íkazu z ministerstva vnitra a to pro účely soust eďování 

osob n mecké národnosti. 

Závažným tématem, kterým se mimo jiné zabývalo plénum MNV bylo zajišt ní 

nespolehlivých osob. Jednalo se o osoby, které byly podez elé ze spolupráce s N mci b hem 

válečných let. Po ukončení války byly tyto osoby zajišt ny na zámku a v budov  

za sokolovnou, kde byly vyslýcháni a následn  všichni propušt ni. Celé vyšet ování bylo 

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

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

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

ze zasedání pléna MNV p edseda Josef Janouš podal zprávu o vyšet ování osob 

pro kolaborantství či lichvu. Komise vyšet ovala v danou dobu 35 p ípadů a dalších 

25 udání.320 

Dalším zásadním tématem byly žádosti o ud lení národní spolehlivosti. Místní učitelské 

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

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

bezpečnosti, které pot ebovali dle sm rnic okresní učitelské rady v Rokycanech.321  

Rok 1945 nebyl zcela typickým rokem pro výkon obecní samosprávy. Plénum často 

sloužilo jako prost edek k informování místních obyvatel o celkovém d ní ve společnosti. 

Vy izovali žádosti, které se týkali p íd lu šatstva, neboť navrátilci z války často nevlastnili 

                                                 
320 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 368. 
321 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 352. 



 
79 

 

žádný majetek. Prvotním charitativním cílem ale byla pomoc politickým v zňům v tábo e. 

S blížícím se koncem války se kárný tábor zm nil v tábor koncentrační pro soust ed ní 

politických v zňů zejména z brn nských Kounicových kolejí. První transport p ijel 

do Mirošova 12. dubna 1ř45 za doprovodu SS. Další transport dorazil 21. dubna. Když místní 

lidé spat ili zubožené v zn , začali p ipravovat organizovaný sb r potravin, který byl poté 

rozd len mezi v zn . V tábo e se nacházelo 765 v zňů různých národností ve v ku 15-77 let.  

Dne 6. 5. 1ř45 vyšel průvod osvobozených v zňů do kostela, kde se konala mše. 

V tento radostný den byla obec plná oslavujících lidí. V odpoledních hodinách obcí projížd l 

útvar n meckých vojáků. Vojáci se chovali provokativn  vůči místním občanům, dokonce 

napadali a prohledávali n které osoby, kolem silnice. Dva političtí v zni Antonín Prokop 

a Rudolf Lazecký procházeli kolem sportovišt , když na n  vyst elil n mecký voják 

na motocyklu. Antonín Prokop byl na míst  mrtvý a Rudolf Lazecký byl z nemocnice 

propušt n až v lednu roku 1ř46. Nakonec byl p íslušný voják dopaden s pomocí americké 

armády v Rokycanech. V této dob  t sn  po skončení války obcí projížd ly celé kolony vozů 

n meckých vojáků.  P i průjezdu skupiny n meckých vojáků došlo i násilnému incidentu 

ze strany českých občanů, kdy občan, který byl ukrytý v zámku, vyst elil na projížd jícího 

n meckého důstojníka, který byl na míst  mrtvý. Zprvu m l být Mirošov zcela srovnán 

se zemí, nebude-li vrah vydán. Občané Mirošova prchali do okolí, ale nakonec byl spor 

vy ešen smírnou cestou a n mečtí vojáci pokračovali dál ve své cest .  

P edseda MNV Josef Janouš na jednom ze schůzí pléna referoval o své návšt v  

na MV, a na ministerstvo hospodá ství, kde se jednalo ve v ci obnovení rokycanského okresu. 

Mimo jiné oznámil i možnost, že každý má právo st hovat se do zabraných vesnic, pokud 

je p íbytek volný.  

Na jedné ze schůzí pléna bylo obnoveno čestné občanství prezidentu republiky 

panu Eduardu Benešovi, které bylo zrušeno dne 20. prosince 1ř3ř.   

 O správu velkostatku v Mirošov , jehož správu prozatím vedl pan P išňovský322, 

již požádaly p íslušné ú ady. Již byly vzneseny žádosti, aby budova zámku byla obci 

p enechána, neboť d ív jší majitelé se údajn  nečinili, aby byly v tomto zámku uchovány 

historické památky. Celková otázka velkostatku nebyla stále vy ešena a ani nebylo známo, 

jaký postup bude v této v ci zvolen v p ípad , že se o majetek p ihlásí vlastník pan JUDr. 

                                                 
322 SOKA RO, Fond OA Mirošov, Kronika obce Mirošov 1905 - 1951, str. 89. 
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Ladislav Feierabend. Pila Svobody p ešla prozatím do národní správy ministerstva průmyslu 

na návrh ONV. 

V roce 1ř45 se v Mirošov  začaly vytvá et první brigády zejména pro pomoc 

v zem d lství na velkostatku. Dle kroniky obce šli p íkladem členové MNV, školy, pošty 

i drah. U sokolovny byl op t odhalen Tyršův pomník, který byl po dobu války zakopaný pod 

zemí.  

Co se týče ve ejného života v obci, tak b hem roku 1ř45 prob hlo n kolik oslav. 

Dne 2Ř. kv tna se uskutečnily slavnosti na počest 61. narozenin Eduarda Beneše a v červenci 

se p ipomn lo upálení mistra Jana Husa. Dne 2Ř. íjna byly uspo ádány manifestační oslavy 

k výročí republiky. Dále byl vytvo en svaz p átel SSSR, který společn  s Rudou armádou 

slavil výročí Velké íjnové revoluce dne 10. listopadu 1ř45. V daný rok se také uskutečnily 

první odvody branců, které byly provedeny ve velmi vlasteneckém duchu. Mimo jiné b hem 

roku byla znovu obnovena pravidelná železniční doprava. Za účelem sjednocení českých 

zem d lců na konci roku 1ř45 byl založen Jednotný svaz českých zem d lců. Tento svaz 

hájil zájmy malých a st edních rolníků.  

V poválečných letech se d ní znovu probouzelo i p es to, že nová ideologie byla 

na vzestupu. Lze to uvést na p íkladu z roku 1ř4Ř. 

 Jak je již uvedeno v kronice obce Mirošov, rok 1ř4Ř byl bohatý na politické události, 

byl to rok vít zství pracujícího lidu, který se stal hospodá em ve svých závodech. Ze zápisů 

z kroniky z této doby je již velmi znatelný výrazný posun politiky sm rem doleva.  

 Zápis ze zasedání pléna MNV se dochoval jediný, pouze zápis z první schůze. 

Bohužel se nedochovaly knihy se zápisy MNV ani rady MNV mezi léty 1ř4Ř - 1952. Kronika 

obce je v tomto období psaná jen velice stručn  a události byly sepsány zp tn  z pam tí 

Václava Sp váčka a dalších.  

Dne 23. února 1ř4Ř došly první zprávy o rezignaci nekomunistických členů vlády 

v Praze. O dva dny pozd ji 25. února prezident Beneš p ijal rezignaci t chto členů a pov il 

p edsedu vlády Klementa Gottwalda o sestavení vlády nové.  
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Na místní úrovni bylo d ní odlišné, dne 26. února byl ustanoven Akční výbor, jehož 

p edseda byl pan Josef Franta z Myti.323 Akční výbor provedl očistu MNV, jehož p edsedou 

byl Václav Sp váček.324  

V kv tnu 1ř4Ř prob hly volby do ústavodárného národního shromážd ní.325 

V Mirošov  bylo 1142 voličů, z toho 5ř2 mužů a 550 žen. Jednalo se o první volby 

po únorovém p evratu. K volbám se dostavilo celkem 1024 voličů. Pro strany NF bylo 

odevzdáno Ř7Ř lístků, dále bylo 101 lístků bílých a 4Ř lístků zcela neplatných. Na kandidátce 

Národní fronty byli již jen zástupci komunistické strany a její p ívrženci. Proto byly tehdy 

vhozené bílé lístky symbolem protestu a znamením nesouhlasu.326 

 Další z důležitých momentů roku 1ř4Ř byla parcelace Velkostatku. V m síci únoru 

p išlo MNV pozvání na ministerstvo zem d lství k účasti na schůzi revizní komise první 

pozemkové reformy v záležitosti parcelace Velkostatku v Mirošov . Bylo rozhodnuto, 

že parcelace prob hne beze zbytku. V červenci započaly práce s p id lováním půdy 

zem d lcům a obec obdržela deset hektarů jako půdní rezervu.327  

V červenci byl ustanoven Svaz pro skupinový odvod Mirošov - Hrádek - Dob ív. Obec 

Mirošov byla zastoupena p edsedou MNV Václavem Sp váčkem.  

Krom  parcelace Velkostatku se v obci v novaly i jiným otázkám, nap íklad dne 

21. dubna 1ř4Ř byl schválen zákon o jednotné škole, podle n hož všechny d ti navšt vující 

st ední školu mohou jít na vyšší studia po jejím absolvování. Což se týkalo i školy 

v Mirošov . V zápisech v kronice je již znatelná budovatelská atmosféra tehdejší doby. 

Kronika informuje o sb ru kovů, který prob hl s p kným výsledkem, neboť pracující lid vše 

d lá s vysokým budovatelským úsilím. Jako další symbol tehdejší doby lze uvést 

znárodňování. Ani tento jev se obci Mirošov nevyhnul, Palicova pila byla znárodn na 

a p id lena pod správu Západočeskému konzumnímu družstvu. I dodávky zem d lských 

komodit byly pln ny dle plánu zásluhou dobrého počasí.  

Na t etí výročí ke Dni vítezství uspo ádala místní osv tová komise průvod občanů 

od místního hostince U Kozlerů. Dále byla uspo ádána p ednáška a hudební koncert 

na nám stí. 
                                                 
323 část obce Mirošov 
324 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 427. 
325 http://www.psp.cz/eknih/1ř46uns/tisky/t1163_00.htm; p istoupeno 11.5.2017 
326 http://www.totalita.cz/volby/volby_1948.php; p istoupeno 11.5.2017 
327 SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  1ř36 - 1948, str. 352. 
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Jako každý rok prob hly i oslavy na počest mistra Jana Husa, kdy byl uspo ádán průvod 

obcí, a byla zapálena hranice.  

T locvičná jednota Sokol oslavila v m síci červnu své 50. výročí od založení. Na tuto 

počest byla uspo ádána výstava památek na odvedenou práci Sokola, starosta obce sokolské 

v Mirošov , Josef Čmolík zároveň editel škol, sepsal kroniku Sokola nazvanou 50. let 

T lovýchovné jednoty Sokol v Mirošov . Ustanovena byla i slavnostní schůze na počest 

spolku Sokol a byla vyzdvižena ob tavá práce členů Sokola, neboť sami si financovali i 

postavili sokolovnu.  

 V zá í bylo p ipomenuto 10 let výročí od podepsání Mnichovské dohody, nejednalo se 

o nikterak významnou událost, neboť v kronice nebyla událost nijak výrazn  komentována. 

Na proti tomu Svaz československého a sov tského p átelství provedl oslavu dne 6. listopadu 

k 31. výročí Velké íjnové revoluce. Poté se navázalo na oslavy narozenin J. V. Stalina, který 

18. prosince oslavil své 69. narozeniny za hojné účasti.  

Slavnostní datum 2Ř. íjna byl oslaven průvodem a p ednáškou. Ve stejný den se slavilo 

výročí st ední školy v Mirošov , 25. let od založení. Prob hly p ednášky týkající se historie 

školy, dále byla uspo ádána výstava a Sokol sehrál divadelní p edstavení. 

Tabulka 2 - Přehled starostů, čerpáno ze všech archivních zdrojů 

přehled starostů v obci Mirošov v daných časových obdobích 

rok volby obecního zastupitelstva politická příslušnost 
1918 - 1919 František Kasal národní socialista 

1919 - 1924 Josef Suhrada sociální demokrat 

1924 - 1926 Jan Douša sociální demokrat 

1926 - 1933  Adolf Šaman sociální demokrat 

1934 - 1939 Josef Rybák národní socialista 

1940 - 1941 Jan Hojer sociální demokrat 

1941 - 1946 Václav Sp váček sociální demokrat 

1946 - 1950 Václav Sp váček KSČ 
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9. Četnická stanice v Mirošově  

   Tato kapitola vychází z informací obsažených v Památníku četnictva v obci Mirošov, 

který byl vedený mezi léty 1849 - 1947. Místo výkonu a působnosti zdejší četnické stanice 

se omezilo na území obce Mirošov a blízkého okolí.  

  Památní kniha četnické stanice uvádí výčet jmen velitelů četnického odd lení, seznam 

velitelů stanice i jmenný seznam pod ízeného mužstva s datací výkonu služebního pom ru 

spolu se zaznamenanou hodností.  V informacích o pod ízeném mužstvu lze vyčíst i odkud 

byl dotyčný p evelen nebo odkud sám p išel.328 

  Další částí památníku jsou důležité události, které se na území zdejší obce staly. První 

zápis se datuje již roku 1Ř49, kdy bylo zaznamenáno rozhodnutí ze dne Ř. června 1Ř4ř 

o z ízení četnictva na celém území Rakouska - Uherska.329 Místní četnická stanice v Mirošov  

byla z ízena roku 1Ř4ř a byla součástí rokycanského obvodu, který započal svoji činnost již 

roku 1850. Zápisy, které byly vedeny ješt  v 1ř. století obsahují zejména zm ny a p em ny 

organizace četnictva jako takového.  

  Jak již bylo zmín no roku 1849 v obci Mirošov byla z ízená četnická stanice o t ech 

mužích a byly do tohoto obvodu p id leny obce: Hrádek, Kakejcov, Kolvín, Kocanda, Mešno, 

Myť, Nová Huť, Nevid, Padrť, Pavlovsko, P íkosice, Štítov, Trokavec a Vísky.330 Zdejší 

četnická stanice podléhala okresní četnické stanici v Rokycanech a další nad ízenou instancí 

bylo četnické velitelství odd lení č. 5 v Plzni.331  

  Z roku 1Ř75 existuje zápis, který dokládá první vážný zločin na územní působnosti 

zdejšího četnictva. V lesích okolo obce Kolvín byl napaden podomní obchodník Marek Šimek 

ze Spáleného po íčí Antonínem Podzimkem z Kolvína. Pro vraždu byl odsouzen Antonín 

Podzimek soudem v Plzni ke dvacetiletému žalá i.332 Takový t žký p ečin nebyl ve zdejším 

kraji ojedin lý. Roku  1Řř1 byl b hem velikonočních svátků oloupen a zavražd n haví  

František Čada svým haví ským kolegou Josefem Skálou z Kakejcova. Za tento čin byl viník 

                                                 
328  SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
329 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
330 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
331 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
332 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
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odsouzen v Plzni porotním soudem k trestu smrti. Nakonec byl ale tento rozsudek zm n n 

dne 1. íjna 1Řř1 na 20 let v t žkém žalá i.333 

  Mezi léty 1894 - 1ř0Ř je op t zaznamenána reorganizace četnictva na celém území 

rakouské monarchie i p em na kompetencí a nad ízených orgánů. Další obsažené informace 

z tohoto období se týkají t ža ské společnosti a následné ukončení t žby roku 1ř05.334 

  První sv tová válka zasáhla i d ní v obci a také četnickou stanici. Roku 1ř14 dohlíželo 

zdejší četnictvo na vyhlášení mobilizace a následné narukování mužstva do armády. B hem 

trvání první sv tové války bylo ubytováno n kolik desítek válečných uprchlíků na území 

obce. Jednalo se o haličské uprchlíky, ale i o uprchlíky z Itálie, kte í byli ubytovaní v místním 

chudobinci.335 Na sezónní polní práce byli do Mirošova posíláni váleční zajatci ze Srbska 

a Ruska. Tito zajatci byli rozd leni jednotlivým rolníkům na výpomoc.336 Kvůli odlivu 

mužských pracovních sil byli zajatci nasazeni i na práci do železáren v obci Hrádek. V tomto 

období se stávalo, že n kte í z t chto zajatců uprchl.  

  Kvůli válečným pot ebám bylo sejmuto n kolik kostelních zvonů v okolních obcích. 

Jednalo se o kostel v Mešn , Chýlicích, Sko icích i v kostele sv. Josefa v Mirošov . Tyto 

zvony byly roztaveny a materiál byl použit na výrobu zbraní.337 Kostel sv. Jakuby 

v Chýlicích, který odolal husitským válečníkům nyní p išel jak o kostelní zvony, tak o část 

varhan. Četníci zajišťovali dozor nad chodem celé akce i dozor  nad zajatými uprchlíky. 

  Dne 2Ř. íjna 1918 došel na poštovní ú ad i na nádraží telegram o státním p evratu 

ohledn  vedení státu, který p evzal národní výbor v Praze s podotknutím, že stávající zákony 

a na ízení se prozatím ponechávají v platnosti.338  

  Co se týče role a postavení samotného četnictva doba pro tento útvar ve zdejších 

obcích nebyla p íznivá. Lze to uvést na p íkladu p ímo z d ní obce Mirošov. Strážmistr Josef 

Pospíšil se 30. íjna 1ř1Ř vydal na Janov ešit krádež úrody jablek. Cestou potkal Josefa 

Čmolíka a Miloše Fialu, oba členové Sokola i obecního zastupitelstva v Mirošov , kte í 

poslali strážníka Pospíšila zp t na četnickou stanici s tím, že četnictvo nesmí již užívat zbran  

a celé četnictvo bude v brzké dob  odzbrojeno. To stejné poté ekli i veliteli zdejší četnické 

                                                 
333 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
334 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
335 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1849 - 1947, nezpracováno. 
336 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
337 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
338 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
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stanice vrchnímu strážníkovi Koubkovi, který následn  zrušil rozkaz pro strážníka Pospíšila, 

aby pokračoval ve vyšet ování zmín né krádeže jablek.339  

   Nakonec se konala ve ejná schůze lidu v hostinci Martina Kotory, kde byla i četnická 

kasárna. Došlo na debatu odzbrojení četnictva, ke kterému ovšem nedošlo a zbran  zůstaly na 

četnické stanici. Celá situace byla osv tlena p ijatým rozkazem od zemského četnického 

velitelství z Prahy, ve kterém stálo, že generál ezáč uvedl, že služba četníků se vykonává 

zcela stejn  jako d íve a to buď s čepicí všeslovanskou kokardou340 namísto jablíčka a nebo v 

helmách bez orla.341  

  Roku 1ř20 následkem komunistického puče byl strážmistr Konrád, b hem 

10 -17. prosince v Praze, odkomandován342 do zdejšího obvodu, kde se ale žádný pokus 

o p evrat ze strany komunistů neudál.343  

  Roku 1ř25 se v obci Mirošov zformovaly skupiny mladistvých lupičů, kte í si dali 

jméno "Děti slunce" a "Černá ruka".344 Členové t chto lupičských skupin vykrádali výkladní 

sk ín , eznické krámy a podobn . Četníci zjistili jména členů skupiny D ti slunce, kterými 

byli: Josef Svoboda 18 let, zvaný také jako kančí zubák, Václav Pokorný 1Ř let, zvaný špek a 

posledním členem byl Josef Šnajdr zvaný blesk a hrom, kterému bylo 16 let.345 Dne 11. dubna 

1ř25 byli členové skupiny zatčeni pro krádež srážníkem Hrab tem a Šípkem a následn  

p edvedeni p ed okresní soud v Rokycanech. 

  Členové skupiny Černá ruka byli taktéž dopadeni a zatčeni strážníky a p edvedeni 

p ed okresní soud v Rokycanech. Jednalo se o Ladislava Fialu zvaného jalovice, Josefa 

Berdycha s p ezdívkou nedobytný, Františka Sýkoru známého jako ťuhýk a Václava Jacha, 

který si p ezdíval almara.346 

  Všichni zatčení byli p edány soudu do Rokycan, který je po dvoum síční vazb  

p edvolal k ízení ke krajskému soudu v Plzni. Všem viníkům byl určen trest ve form  

t žkého žalá e po dobu čty  m síců.  

                                                 
339 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
340 stužka nebo růžice ze stužek v národních nebo státních barvách nošená jako ozdoba nebo odznak 
341 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
342 služebn  p evelen 
343 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
344 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
345 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
346 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
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  Roku 1ř25 se sešlo n kolik tragických události, p i kterých muselo zdejší četnictvo 

zasahovat. Jednalo se o vraždu sedmi m síční dcery d lníka Josefa Veverky, který umístil 

m d nou kuličku do dce ina krku. Pro tento čin byl zatčen a p edvolán p ed krajský soud v 

Plzni, kde byl porotním soudem osvobozen. Více informací o p ípadu není ve spisu bohužel 

zaznamenáno a není tedy očividné z jakých důvodů byl zprošt n viny.347  

  Roku 1ř2Ř byly zavedeny nové normy ohledn  výkonu služby četnictva a úprava 

oficiální uniformy. Služební p ilbice byla op t zavedená jako povinná součást služební 

výzbroje spolu se služební šavlí.348  

  Ve stejný rok se dne 28. íjna 1ř2Ř konaly oslavy desetiletého výročí vzniku 

Československa, obcí prošel slavnostní průvod, kterého se zúčastnili i p íslušníci zdejšího 

četnictva.349  

  Oslavy 80. narozenin prezidenta republiky T. G. Masaryka dne 6. - 7. b ezna 1ř30 

po ádala místní osv tová komise, která zorganizovala lampionový průvod m stem ve 

spolupráci se všemi místními spolky. Četníci dohlíželi na průb h celé akce a byli po celou 

dobu k dispozici.350  

  B hem roku 1ř31 p esn  v m síci srpnu byl v Mirošov  ubytován t žký d lost elecký 

pluk č. 301 z Jarom e za účelem cvičné st elby z t žkých d l na brdské st elnici. D lo o ráži 

240 mm bylo zakopáno asi 1 kilometr východn  od Mirošova sm rem na Sko ice.351 V dob  

st elby m li zdejší četníci určeno rozkazem dohlížet na bezpečnost a zamezení průchodu 

lesem nebo po silnici od Mirošova ke Sko icím.  

  B hem 30. let 20. století byla v obci již znatelná hospodá ská krize a panovala vysoká 

nezam stnanost, zejména d lnických vrstev. Což byl důsledek masivního propoušt ní 

v hrádeckých železárnách a ve Škodových závodech v Plzni.352 Vliv nezam stnanosti d lníků 

poznamenal i zdejší obchodníky a živnostníky. Nezam stnaným d lníkům byla vyplácena 

finanční podpora, která je již popsána a zaznamenána v této práci na str. 1ř a 20. B hem roku 

1ř32 se hospodá ská situace ješt  ztížila. Z hrádeckých železáren a mirošovské parní pily byla 

následkem hospodá ské krize propušt na další velká část d lnictva, takže ve zdejším obvodu 

                                                 
347 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
348 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
349 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
350 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
351 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
352 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
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panovala vysoká míra nezam stnanosti.353 Roku 1ř33 byla nezam stnanost d lníků oproti 

p edešlému roku dvakrát v tší. Chování d lníků bylo ovšem akurátní, neboť stále pobírali 

podporu v nezam stnanosti. I roku 1935 byla v regionu stále znatelná hospodá ská krize 

spojená s nezam stnaností, která se dotkla všech občanských sektorů a povolání. 

  Vliv mezinárodní politiky byl z ejmý i na činnosti zdejší četnické stanice. Roku 1ř3Ř 

bylo na ízeno mimo ádné cvičení mladých ročníků. Mimo jiné místní četnictvo dostalo 

p id lené nové ocelové p ilby a plynové masky. Dne 23. zá í byla vyhlášená všeobecná 

mobilizace prezidentem Eduardem Benešem. O pár dní pozd ji se konala Mnichovská 

konference, na které bylo ustanoveno odstoupení českého pohraničí ve prosp ch N mecka. 

Za rok 1ř3Ř četnická stanice v Mirošov  učinila 5 zatčení a evidovala 175 udání.354 

  Zápis z roku 1939 byl skrovný, obsahuje obecné informace o politickém d ní v Evrop  

b hem daného roku. Odtržením Slovenska od českých zemí v jehož důsledku muselo být 

české obyvatelstvo evakuováno z území Slovenska. V místní četnické stanici se obm nily 

pozice strážníků za nové, byli p ijati čty i účastníci četnictva.355  

  Dne 22. ledna 1940 odjel za hranice republiky Ladislav Feierabend, ministr 

zem d lství v Háchov  vlád . Osudy Ladislava Feierabenda jsou p iblíženy podrobn ji na 

stran  5ř a stran  následující. Dalšího roku 1ř41 byl již zámek spolu s velkostatkem 

vyvlastn n N mci. Od roku 1943 fungoval kárný pracovní tábor, kde panovaly nelidské 

podmínky.  

  Od počátku Protektorátu Čechy a Morava bylo ve zdejším obvod  zatčeno pro 

politickou činnost celkem 21 osob, z toho 14 z nich pocházelo p ímo z Mirošova a zbylých 

7 občanů pocházelo z okolních vesnic. Z nichž byly 3 ženy.356 

  Rok 1ř45 byl zlomový ve všech ohledech. Do pracovního tábora bylo dopraveno 

n kolik set politických v zňů, kte í byli doprovázeni p ibližn  150 n meckými vojáky SS. 

Z jara docházelo ze strany p íslušníků n mecké armády k různým excesům. Nap íklad u obce 

Vísky byli zast eleni 2 civilisté, kte í v nákladním aut  p edjížd li kolonu zem d lských 

vozů. Auto sho elo na míst  a za ob ť padlo celkem 6 koní. Dne 5. kv tna dorazila zpráva 

                                                 
353 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
354 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
355 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1849 - 1947, nezpracováno. 
356 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
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o povstání českého lidu proti n meckým okupantům a o vyhlášení samostatné republiky. 

Zpráva p išla telegraficky a vyzývala k vyv šení praporů v národních barvách. 

  Do odboje proti n meckému živlu se na konci války p ipojili i členové četnické 

stanice Jan Sojka, Ludvík Ježek, Mat j Kulhánek, Antonín Mach a František Leška,357 kte í 

vstoupili i do služeb národního výboru.  

  Po n kolikaletém n meckém diktátu byl op t oslaven 2Ř. íjen za p ítomnosti místních 

ú adů, zájmových organizací a zejména za p ítomnosti Rudé armády. B hem roku odešla 

z Mirošova Rudá armáda, ale i občané, kte í byli vyst hováni z pohraničí po odstoupení 

Sudet. Na základ  toho se zmenšil počet obyvatel v daném četnickém obvodu asi o 1 300 

občanů.358 

  Ani četnictvu se ovšem nevyhnulo poválečné vypo ádání. Bývalý poručík četnictva 

Bo ivoj Eidelper, který b hem okupačních let byl velitelem četnického strážního oddílu ve 

výchovném pracovním tábo e v Mirošov , byl za své činy a protičeské chování vůči četníkům 

a chovancům tábora odsouzen lidovým soudem v Pardubicích k doživotnímu žalá i a z toho 

20 let si musel odpykal prost ednictvím nucených prací.359 Roku 1947 další bývalý p íslušník 

mirošovské četnické stanice strážmistr Emil Hašek, který p ed tím, než byl za azen na zdejší 

stanici působil u Zvláštního strážního oddílu protektorátního d lnictva v Terezín  byl za svou 

surovost odsouzen lidovým soudem v Praze k Ř letům žalá e.360  

  Roku 1ř47 byly zjišt ny 2 vraždy, první z nich se odehrála na Kolvín , kdy Hynek 

Bauer v afektu zavraždil svoji manželku, kterou poté poh bil v lese. Po důkladném prošet ení 

se t lo opravdu našlo a Bauer byl pravomocn  odsouzen. Druhá vražda se uskutečnila dne 

29. zá í, p i potyčce po návratu z taneční zábavy.361  

  

                                                 
357 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
358 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
359 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
360 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
361 SOKA RO, Fond Četnická stanice Mirošov, památník 1Ř4ř - 1947, nezpracováno. 
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10. Školství v obci Mirošov 

 První písemná zmínka o škole v Mirošov  pochází z k estního matričního záznamu 

z roku 166ř, je zde uveden školní správce Ji í Chmelíček.362  Původn  bývala zdejší škola 

vedená jako jednot ídní. V 1Ř. století je o ní zaznamenáváno jako o d ev né budov  

se zd nou podezdívkou. Roku 1734 však byla vystav ná nová budova školy, náklad na stavbu 

činil 105 zlatých a 75 krejcarů.363 Okolo roku 1Ř4Ř byla škola p em n na na dvout ídní a byla 

také vedená jako škola farní. V tomto období byla agenda školy vedena v n meckém jazyce. 

 Již roku 1Ř57 bylo ve zdejší škole zam stnán jeden pedagog a dva pomocní učitelé. 

Platové ohodnocení učitele činilo 257 zlatých a 40 krejcarů za rok. Pomocní učitelé m li plat 

okolo 150 zlatých ročn .364 Dalším mezníkem, co se týče místního školství, se stal rok 1867, 

kdy byla škola vyňata z církevní správy a nov  byla vzata pod správu státní. Úloha církve 

spočívala již jen v dohledu nad výukou náboženství. 

 Poté, s p ílivem obyvatelstva, se zvýšil počet t íd a roku 1Ř6Ř byly vedeny již t i t ídy 

p i zdejší škole. Na p elomu století roku 1ŘřŘ se počet t íd zvýšil dokonce na p t a škola 

se rozd lila na dívčí a chlapeckou.365 V 90. letech 19. století  nastal v obci hospodá ský 

rozmach a s tím související i demografický rozvoj. K roku 1891 bylo evidováno Ř04 žáků.366 

Místní škola nedisponovala tolika místnostmi, proto byly z ízeny t ídy i mimo školní budovu. 

Nap íklad byly dv  t ídy z ízeny v budov  radnice. 

 Již ke konci rakousko-uherské monarchie byla nutnost v Mirošov  z ídit m šťanskou 

školu. Tzv. m šťanka byla z ízena až b hem první republiky v provizorních prostorech, neboť 

již tehdy se počítalo s výstavnou nové účelové budovy. Roku 1ř23 byly tedy otev eny první 

dva ročníky. Výstavba nové budovy školy byla doprovázena t žkostmi, týkajících se 

nalezením vhodného pozemku, dalších stavebních prací a zejména s financemi. Prvním 

editelem m šťanské školy byl Roman Svoboda, kterého nahradil, pozd ji roku 1ř26, Josef 

Čmolík, aktivní člen místní školní rady, obecního zastupitelstva i člen t lovýchovné jednoty 

Sokol.367  

 

                                                 
362 Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 150, Profi-tisk group, 2016, str. 144. 
363 Tamtéž, str. 145. 
364 Tamtéž, str. 145. 
365 Tamtéž, str. 146. 
366 Tamtéž, str. 146. 
367 Tamtéž, str. 147. 
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10.1  Stavba nové budovy měšťanské školy 

Po skončení první sv tové války se obec potýkala se značnými finančními problémy. 

P esto se ale nov  ustanovené obecní zastupitelstvo rozhodlo vystav t novou budovu 

m šťanské školy a dalo si to jako za jeden z hlavních cílů svého volebního období. Nejprve 

byla obec podrobena komisionálnímu šet ení, na jehož základ  bylo z ízení m šťanské školy 

povoleno zemskou školní radou.368 Bohužel se v obci nenacházela žádná vhodná, již 

existující, budova a proto byla p istoupeno na ideu stavby zcela nové budovy. Dle původních 

plánů m l být p istav n p ístavek k budov  radnice, ve kterém by sídlila m šťanská škola. Ze 

zcela racionálních důvodů (nap íklad nevyhovující podmínky, malý prostor) bylo od tohoto 

nápadu upušt no a bylo p istoupeno k hledání vhodného pozemku pro stavbu. Škola 

m šťanská se m la v Mirošov  otev ít z toho důvodu, že v Rokycanech pro velký počet d tí a 

žáků nebrali žáky p espolní z okolních obcí.369 Z t chto závažných důvodů se ze stavbou 

pospíchalo a roku 1ř23 byla m šťanská škola provizorn  z ízena. Strana sociálních 

demokratů velmi tlačila na co nejrychlejší postupy pro stavbu budovy.370 

Jednání obecního zastupitelstva o roku otev ení m šťanské školy započaly již roku 

1ř1ř, ešily se otázky umíst ní školní budovy a také povolení o z ízení m šťanské školy.371 

Obecní zastupitelstvo bylo nuceno projednávat otázku m šťanské školy do hlouby, ať už její 

z ízení, stavbu a zejména financování chodu školy. B hem následujících let byla otázka 

stavby probírána mnohokrát, problematikou se zabývaly i n které obecní komise, nap íklad 

finanční komise, komise osv tová i školní a mimo jiné i m stská rada, jako další samosprávný 

orgán obce.372 Následná stavba budovy m šťanské školy byla doprovázena rovn ž adou 

komplikací, namátkou lze uvést stavbu vodovodu, kdy republikánská strana zem d lského 

a malorolnického lidu podala stížnost, že obec nevybrala nejvýhodn jší nabídku 

za co nejmén  pen z. P ičemž odmítla zdejšího živnostníka Františka Hájka, který podal 

nejvýhodn jší nabídku pro obec. Nakonec se vše vy ešilo smírem, neboť vybraná firma byla 

v mnohých otázkách více odborn jší.373  

Obecní zastupitelstvo pov ilo finanční komisi, aby vymyslela jak se uhradí náklady 

na stavbu nové budovy školy. Následn  bylo navrženo o požádání komunální zápůjčky 
                                                 
368 Karel JIND ICH, Mirošov brána do západních Brd, str. 51,  na vlastní náklad, 2009, str. 72. 
369 SOKA RO, AO Mirošov, Protokol schůzí obecního výboru v Mirošov  1ř04 - 1927, str.281. 
370 SOKA RO, AO Mirošov, Protokol schůzí obecního výboru v Mirošov  1ř04 - 1927, str. 326. 
371 SOKA RO, AO Mirošov, Protokol schůzí obecního výboru v Mirošov  1ř04 - 1927, str.250. 
372 SOKA RO, AO Mirošov, Protokol schůzí obecního výboru v Mirošov  1ř04 - 1927, str.447. 
373 SOKA RO, AO Mirošov, Protokol schůzí obecního výboru v Mirošov  1ř04 - 1927, str.550,551. 
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140 000 Kč u Obecní spo itelny m sta Rokycan s 6% úrokem a dále dlužní úpis u spo itelního 

a záložního spolku v Mirošov  ve výši 140 000 Kč na 5,5% úrok.374 Úrokování t chto půjček 

by se hradilo dávkou ze vstupného a obecní dávkou z lihových nápojů a zbytek sumy by 

se hradil obecní p irážkou. 

Jak již bylo zmín no výše, m šťanská škola byla otev ena již roku 1ř23 o dvou t ídách, 

které se nacházely v budov  radnice. Nakonec byl zakoupen pozemek o velikosti jednoho 

hektaru od Josefa Vrby za cenu 17 240 Kč, který byl vhodný pro výstavbu.375 Stavba jako 

taková byla zadána staviteli z Plzn , vlastním jménem Rudolf Pelc za 640 000 Kč. Návrh na 

vizualizaci budovy navrhl Václav Baxa z Plzn  a mimo jiné obstarával i technický dozor nad 

celou stavbou.376 Doba výstavby trvala p esn  jeden rok a slavnostní otev ení se konalo 5. zá í 

1ř26 za účasti okresního inspektora Rudolfa Svobody.377 Kolaudace nové budovy škola se 

konala jen dva dny p ed samotným otev ením ato 3.zá í 1ř26 za p ítomnosti odborných 

znalců z oblastí školství, kterým byl zastoupen okresní školní inspektor Rudolf Svoboda, za 

zdravotnictví Jan Drábek a léka  Norbert Neurat, za oblast stavitelství Rudolf Pelc. Dále pak 

byli p ítomni členové MŠR, starosta obce Jan Douša a n kte í členové obecního 

zastupitelstva.378 Prohlídka spojená s kolaudací nové budovy dopadla na výbornou, všichni 

byli spokojeni. Jak již bylo zmín no škola se otevírala pro výuku 5. zá í 1ř26, celá akce byla 

doprovázena proslovy týkajících se skrovnosti, aby se hled lo zejména na účelovost stavby 

a také byla vyzdvižena činnost MŠR od okresního školního inspektora, jmenovit  Josefa 

Čmolíka za jeho zásluhy. Po prohlídce školy následoval zp v státní hymny a tím byla sešlost 

ukončená.  

10.2  Škola, učitelé a žáci  

Informace, o které se lze op ít p i studiu zdejšího školství v daném časovém období, 

nepokrývají celou dobu, kterou se tato práce snaží p iblížit. Existuje Kronika obecní školy 

1923 - 1ř35 a také Kronika m šťanské školy vedená v letech 1ř40 - 1ř45. Dále je možno 

vycházet ze zápisů obecního zastupitelstva z daných let. Zápisy neobsahují žádné podrobné 

informace, ale naopak je zde zaznamenána agenda zdejších škol a obecní zastupitelstvo 

                                                 
374 SOKA RO, AO Mirošov, Protokol schůzí obecního výboru v Mirošov  1ř04 - 1927, str.479,480. 
375 Karel JIND ICH, Mirošov brána do západních Brd, str. 51,  na vlastní náklad, 200ř, str. 72. 
376 Tamtéž, str. 72.  
377 Tamtéž, str. 73. 
378 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1923-
 1935,str. 26. 
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se velmi sve ep  v nuje projednávání výstavby nové budovy m šťanské školy. Naopak 

podrobné činnosti a správ  škol se v nují jednotlivé kroniky. Následující kapitola se bude 

zam ovat na organizaci školství v letech 1ř23 - 1943.  

Již od 1.zá í 1ř23 probíhala na zdejší obecní škole společná výuka dívek i chlapců. 

Do první t ídy bylo zapsáno 112 d tí a proto bylo nutné otev ít tzv. pobočku. Obecní školu 

navšt vovali i žáci z okolních vesnic.379 Jednalo se o vesnice p iškolené k místnímu školnímu 

okresu. Vyučovalo zde n kolik učitelů a pomocných učitelů. Výčtem se jednalo o Aloise 

Brandtnera, Josefu Braunovou, Ludmilu Čermákovou, Bohumila Lindharta, Marii 

Meisnerovou, Antonína Staňka a Marii eznou. Dále zde vyučoval náboženství místní 

katecheta František Soukup. Dále zde působil Josef Čmolík, učitel matematiky a fyziky. 

Čmolík byl mimo jiné členem obecního zastupitelstva, aktivním členem Sokola a také 

se staral o zdejší knihovnický fond. editelem místní školy byl Josef Roman, učitel občanské 

výchovy, psaní a kreslení. František Suda, Marie Dolejší a František Soukup byli další 

vyučující, kte í zde působili.380  

Správa obecní i m šťanské školy byla spojená pod jednu společnou agendu 

a společného editele, jímž byl již zmín ný Josef Roman. Obecní škola byla umíst na ve staré 

školní budov , kde rozpažením t locvičny vznikla kuchyň a další t ída, kde se vyučovalo. 

Na škole se probíhala výuka náboženství a jiných nepovinných kurzů, mezi které pat ila 

nap íklad výuka n meckého jazyka či t snopis.  

Každý rok m l určité náležitosti, které se opakovaly. Jednalo se p edevším o svátky a 

školní slavnosti, ať tím byl d tský den či událost p ipomínající vybranou českou historickou 

postavu. Často tyto akce byly doprovázeny i divadelním p edstavením či promítáním 

biografu. Každoročn  se slavilo výročí vzniku samostatného Československa dne 2Ř. íjna. 

Tento slavnostní den byl provázen vždy zp vem hymny, slavnostními proslovy a průvody 

m stem, které mnohdy končili p ed budovou radnice, kde je umíst n pomník všem padlým. 

 Poté se ve ejn  každý rok slavili narozeniny T. G. Masaryka, které se datují 

na 7. b ezna. Jednalo se o další událost, která podporovala národní hrdost. Dle zápisů 

v kronice si lidé tohoto politického p edstavitele up ímn  vážili a s láskou slavili jeho životní 

                                                 
379 Z P íkosic, Dob íva, Kakejcova, Mešna, Sko ic, Vísek, Kolvína, Kornatic, Nevida, Štítova a Trokavce. 
380 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 3.  
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jubileum. Tyto akce byly doprovázeny lampionovými průvody, p ednáškami a celé m sto 

bylo slavnostn  vyzdobeno.381  

 Poté následovaly oslavy, které p ipomínaly důležité postavy a momenty českých d jin. 

Lze zmínit úmrtí mistra Jana Husa, postavu Jana Amose Komenského, 500. let výročí 

od smrti Jana Žižky z Trocnova apod.  P i všech t chto slavnostech se aktivn  zapojovali 

místní učitelé, kte í se starali i o kulturní život v obci382.  

K účelům a agend  škol byla z ízena místní školní rada, zkratka MŠR. Tato rada t sn  

spolupracovala s obecním zastupitelstvem a místní osv tovou komisí. Radu čítalo vždy 

15 členů, kte í byli voleni z ad učitelů a poté i z ad občanů. Pro p íklad dne 20. února 1ř25 

se volili zástupci do MŠR, zvoleni z ad učitelů byli: Alois Brandtner, Josefa Braunová, Josef 

Čmolík a Josef Roman.383 Školní rada po ádala vzd lávací p ednášky i pro ve ejnost, tedy i 

pro rodiče místních žáků. Často se jednalo o osv tu v oblasti zdravotnictví, zejména o 

infekčních chorobách a hygienických opat ení s tím spojené.384 Zdravotní stav žáku nebyl 

nikterak uspokojivý, často b hem roku propukaly epidemie ch ipky, dávivého kašle, p íušnic 

a spalniček. Bylo tomu tak nap íklad i ve školním roce 1ř27/1ř2Ř, ale i v roce následujícím 

1928/1929.385 V zim  roku 1ř2ř byly t eskuté mrazy a v důsledku toho byly zav eny všechny 

školy v Československu od 1Ř. - 28. února. Teploty nam ené v obci Mirošov p esáhly 

i hranici -32 stupňů celsia a to dne 11. února 1929.386 Následkem epidemie z roku 1929 

podlehli nemocem n kte í žáci.387 

Dne 1ř. června prob hly volby do MŠR, zvoleni byli za členy obecního zastupitelstva 

František Kasal a František Kova ík, oba ze strany agrární. Dále za sociální demokraty byli 

zvoleni Adolf Šaman a František Aleš. Za stranu nacionálních socialistů pak Petr Vacík a Jan 

Nedv d. Dále byli voleni noví členové z ad učitelů a zvoleni byli Josef Čmolík, Václav 

                                                 
381 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 7. 
382 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 10. 
383 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 14. 
384 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 33. 
385 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 33. 
386 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 39. 
387 Jitka Čmolíková, Marie Veverková, Emilie Svobodová a Miloslava K.  
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Holub, Alois Brandtner a Marie Meisnerová. P edsedou MŠR byl zvolen Josef Čmolík a jeho 

místop edsedou byl ustanoven Václav Holub.388 

B hem roku žáci po ádali různé akademie často určené i pro ve ejnost. Z t chto událostí 

byl vždy utržený výt žek v nován na dobročinné účely, nap íklad místnímu chorobinci nebo 

českému červenému k íži. D ti školou povinné se také v rámci vyučování vzd lávali formou 

populárn -naučných promítání ve zdejším biografu, který byl umíst n v sokolovn . P íkladem 

lze uvést film "Napříč východní Asií", tento film p ivezli do zem  českoslovenští legioná i. 

Film byl rozd len do 3 částí promítání o Kamčatce, Japonsku a Čín .389  

 Na konci školního roku žáci jezdili na výlety. Oblíbeným místem zejména pro nižší 

ročníky byla blízká oblast Brd, zvlášt  pak Padrťské rybníky, lovecký zámeček T í trubky, 

z ícenina hradu Lopata či Homberku. Starší žactvo jezdilo vlakem na K ivoklát nebo do okolí 

Domažlic, kde navšt vovali vrchol Čerchov.390  

 Zdejší školy podléhaly kontrole okresního školního inspektora, který pravideln  

kontroloval chod obecní i m šťanské školy. Prům rn  čty ikrát ročn  navštívil Mirošov 

za účelem kontroly. Nutno dodat, že byl s vedením školy, zejména pak s nov  zvoleným 

editelem Josefem Čmolíkem velmi spokojen a lze íci, že m li i p átelské vztahy. Lze 

to vypozorovat z toho, že se okresní inspektor z Rokycan Rudolf Svoboda pravideln  účastnil 

slavností organizovaných zdejšími učiteli a často zde p ednesl projev na vybrané téma, viz 

otev ení nové budovy m šťanské školy ze dne 5. zá í 1ř26.391  

Již b hem školního roku 1ř2ř/1ř30 lze pozorovat zhoršení hospodá ství a nárůst 

nezam stnanosti v obci jako důsledek ekonomické krize, která vládla sv tu v daném období. 

Ve školní kuchyni se za p isp ní matek392 d tí každý den va ila polévka a po ádaly 

se potravinové sbírky po okolních vesnicích. Místní učitelský sbor chápal situaci 

nezam stnaných rodičů a proto se snažili mírnit bídu u d tí alespoň prost ednictvím polévek 

a p ispíváním na školní pomůcky ze školního fondu. 

                                                 
388 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 40. 
389 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 15. 
390 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 24. 
391 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 26. 
392 za celkové pomoci 64 matek 
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Od školního roku 1ř31 zavedla nov  škola spoluúčast rodičů na organizaci školy 

a jejích akcí a z ídilo se rodičovské sdružení.393 Rodiče se podíleli na pomoci organizaci 

školních slavností a akademií a rovn ž se účastnili vzd lávacích p ednášek. 

V celém Československu roku 1ř30 prob hlo sčítání osob, půdy, stromů a zví at 

a v Mirošov  jsou dostupná data z noci 1. na 2. prosince 1ř30. Sčítání prob hlo za pomoci 

místních vyučujících. V obci bydlelo celkem 1770 osob394 z toho 1752 se hlásilo k národnosti 

československá, poté zde bydlelo 14 N mců a 4 Rumuni. Ke katolické ví e se hlásilo 1057 

osob, 478 osob  bylo bez vyznání víry, 190 lidí se hlásilo k ví e československých, 16 osob 

k českobratrskému evangeliu, Ř k Jednot  bratrské a 17 lidí bylo židovské víry.395 Co se týče 

půdy, v Mirošov  bylo 13ř zem d lských podniků a celkem ř1 341 arů půdy. Poté byli v obci 

také nezem d lci396 a ti vlastnili Ř053 arů. Celková vým ra katastru půdy na území obce bylo 

130 600 arů. Z této plochy 54 073 arů zabrala orná půda, 20 355 lesy a zastav ná plocha čítala 

167 arů.  

Ohledn  fauny a flóry v obci se počítala zem d lská zví ata a jednotlivé stropy zvlášť. 

V obci bylo napočítáno 45 koní, 133 telat a jalovic, 2ř6 koz, 144 vep ů 2 571 slepic a ješt  

další domácí zví ata k užitku. Po ničivé zim  roku 1ř2ř nebyly obnoveny veškeré stromy 

a zeleň v obci. Bylo napočítáno 1ř65 jabloní, 725 hrušní, 2046 švestek, 634 rybízu a další.397 

10.2.1  Kulturní akce, oslavy a další školní aktivity 

D ti a žáci místní obecní a m šťanské školy byli vedeni k lásce vlasti a loajalit . 

Učitelský sbor vedl žáky k úct  k národním hodnotám a také ke vzájemné toleranci. 

Prost ednictvím p ednášek a promítání v biografu a účastí na společenských slavnostech 

v obci byli žáci vedeni ke vztahu k hudb  a kultu e jako takové, ale i k finanční gramotnosti 

prost ednictvím dobročinných sbírek. Výuka se také v novala praktickému vyučování dívek 

i chlapců v dílnách či kuchyni, ale také na školní zahrad .  

                                                 
393 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 47. 
394 ŘŘ2 mužů a ŘŘŘ žen 
395 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 52. 
396 domka i se zahrádkou 
397 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, Školní kronika 1ř23-
1935,str. 52. 
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Jak již bylo zmín no učitelé byli aktivní i mimo školu a organizovali celou škálu 

společenských akcí pro celou obec.  Jednalo se o vzd lávací p ednášky s cílem ší ení osv ty, 

divadelní p edstavení, výstavy a další aktivity.  

K pravidelným společenským akcím pat ily oslavy narozenin T. G. Masaryka, vždy 

konané v termínu okolo 7. b ezna. Jednalo se opravdu o akci, na kterou se p ipravovala celá 

obec. Od výzdoby až po společenský program. Vždy se hovo ilo o zásluhách pana prezidenta, 

po ádaly se p ednášky a d ti si vždy nacvičili divadelní hru či recitovali básn . 

Další akcí, která se konala v podobném duchu byly oslavy na výročí dne 2Ř. íjna. 

T chto oslav se účastnily i všechny spolky působící na území obce. Tyto oslavy se konaly 

venku na plácku vedle sokolovny nebo za špatného počasí p ímo v sokolovn . 

Tabulka 3: Počet žáku v letech 1923 - 1932 (Kronika obecní školy 1923 - 1935) 

  počet žáků 

škol í rok o e í škola ěšťa ská škola 

1923/24 110 112 

1924/25 187 167 

1925/26 173 225 

1926/27 179 212 

1927/28 188 193 

1928/29 242 187 

1929/30 265 185 

1930/31 268 196 

1931/32 271 228 

1932/33 270 275 

1933/34 237 340 

1934/1935 251 336 
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10.2.2  Školství v Mirošově v době nacistické okupace 1940 - 1943 

V tomto období byl starostou Jan Hojer, který roku 1941 rezignoval ze zdravotních 

důvodů. Do té doby, než byl ustanoven starosta nový, vykonával funkci dočasn  I. nám stek 

starosty Eduard Broj, mirošovský d kan. Novým starostkou byl, v listopadu 1941, ustanoven 

Václav Sp váček povoláním strojvůdce. 

B hem prázdnin roku 1ř41 bylo v budov  místní m šťanské školy ubytováno vojsko 

íšské branné moci. T mto účelům byly propůjčeny i 2 místnosti ve škole obecní. Vojsko 

trénovalo st elbu na nedaleké st elnici v Brdech.398  

Co se týče školních akcí v tomto období, nekovaly se tém  žádné školní slavnosti 

z důvodu zákazu shromažďování. Jediné akce, které se oficiáln  konaly byly oslavy narozenin 

vůdce Adolfa Hitlera, vždy v m síci dubnu a také oslavy narozenin zastupujícího íšského 

protektora obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha. 

Od 1. zá í 1ř40 byla agenda obecní i m šťanské školy vedena každá zvlášť 

a od prosince stejného roku byl začátek vyučování posunut na 9. hodinu ranní. Zdravotní stav 

žáků byl v tomto období prům rný.399 

Kvůli dopadům války nebyla hospodá ská situace znovu nikterak veselá a z t chto 

důvodů fungovala na místních školách Fitzova nadace, která pomáhala d tem z nejchudším 

pom rů. Rozdávala školní pomůcky zdarma a podporovala polévkový fond. Organizování 

takových podpůrných akcí m la na starosti Anna Soukupová a František Skočil, kte í se 

o mnohé dobré zasloužili.400 

Školní rok 1ř42 - 1ř43 začal vzpomínkou na již zesnulého zastupujícího íšského 

protektora obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha, který byl zavražd n. 

Učitelský sbor učinil na dané téma slavnostní proslov.401 Učitelský sbor se tém  celý 

prom nil.  

Školní rozpočty b hem nacistické okupace byly v tísnivé situaci. V důsledku 

vyst hování obcí na hranicích vojenského prostoru, včetn  osady Myť nyní nehradily částky 

do t chto rozpočtů, takže nastal velký problém ve financování škol a rozpočet se každý rok 

                                                 
398 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 375, Obecná škola Mirošov, Školní kronika 1ř40 - 1945, str. 3. 
399 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 375, Obecná škola Mirošov, Školní kronika 1ř40 - 1945, str. 5. 
400 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 375, Obecná škola Mirošov, Školní kronika 1ř40 - 1945, str. 5. 
401 SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 375, Obecná škola Mirošov, Školní kronika 1ř40 - 1945, str. 9. 
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dostával do schodku. Výuka n meckého jazyka byla povinná pro všechny žáky a dokonce 

se konala oficiální p ezkoušení za p ítomnosti okresních školních inspektorů. Roku 1ř43 

z důvodu vyst hování obcí ve vojenském prostoru ubylo d tí v místních školách. B hem 

tohoto období žáci byli vystaveni nacistické propagand  a snahám o pon mčení. 
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11. Závěr 

Hlavním tématem této práce bylo zhodnocení činnosti správních a samosprávných 

institucí a orgánů v obci Mirošov mezi léty 1ř1Ř - 1950. Bylo zjišt no, zda se v daných 

obdobích činnost orgánů n jak výrazn  m nila s důrazem na danou dobu, ve které byla správa 

obce vykonávána.  

Cílem bakalá ské práce bylo p iblížit chod státní správy a místní samosprávy v daném 

období 1918 - 1950 a navázat na správu obce Mirošov. Tyto informace byly čerpány 

na základ  zkoumání z dostupných archivních pramenů a odborné literatury. Jednotlivé 

časové úseky byly podrobn  zkoumány z hlediska místní správy i celého chodu obce 

a nejvýrazn jší zm ny byly zdůrazn ny.  

Období po vzniku samostatného Československa až do období z ízení nuceného 

Protektorátu Čechy a Morava bylo pro obec velmi důležitým obdobím pro vývoj obce jako 

takové. Je tím myšleno zejména demokratický a samostatný ráz, kterého Československo 

dosáhlo. Politika na té nejnižší úrovni, tedy na úrovni obecních zastupitelstev na místní stupni 

správy a samosprávy navázala na již fungující model z dob minulých. V obci Mirošov m la 

komunální politika poklidný průb h, na kterém lze dob e vysledovat i d jiny v širším 

kontextu. Tím je myšleno dopad velké politiky na ten nejnižší stupeň správy. Jednalo se o 

státní oslavy, ale i zm ny režimu. 

 Navzdory tomu, že obec Mirošov byla na p elomu 1ř. - 20. století hornickou oblastí, 

za první republiky byla obec již zcela agrárn  založená. Z toho lze vypozorovat, že nejsiln jší 

stranou obce byla strana sociáln  demokratická, která vždy m la v čele obci zastoupeného 

starostu. Další zastoupené strany v obci byly národn  socialistická, lidová - st edostavovská, 

a další, které již nebyly tak siln  zastoupeny. Členové t chto politických stran byli často 

angažovaní i ve společenském a kulturním život  obce. Mnohdy byli členy n kterých spolků 

existujících na území obce. Činnost spolků podporoval společenský a kulturní život v obci 

a nejv tší rozkv t v této oblasti nastal v dob  první republiky do roku 1ř3Ř. Jednotlivé spolky 

m ly různý charakter, jednalo se o spolky ochotnické, t lovýchovné, hospodá ské i kulturní. 

Ve společenském d ní obce m la svoji nezastupitelnou roli i škola, jak obecní, 

tak i m šťanská. Místní učitelé se zasloužili o spoustu společenských akcí, ale i o podporu 

obyvatel ve chvílích nejhorších. 
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Obec Mirošov se snažila sledovat pokrok, lze poukázat na zavedení elektrické sít  

v obci a také na stavbu nové budovy m šťanské školy, která byla slavnostn  otev ena roku 

1926. 

Velký zlom ve vývoji obce nastal s rokem 1939, kdy se p erušila kontinuita 

společenského a kulturního rozvoje. Nové zm ny spojené s okupací se staly každodenní 

součástí všech občanů. V obci Mirošov tento fakt byl podtržen i z ízením tábora nucených 

prací, pozd ji transformovaný na tábor koncentrační. V dob  války místní učitelský sbor 

organizoval výva ovnu polévek ve školní kuchyni a n kte í z pedagogů se tajn  zapojili 

do odboje. 

 Mimo jiné se tato bakalá ská práce zam uje na chod obecního zastupitelstva obce 

Mirošov. Byly sledovány jednotlivé schůze, z nichž byly popsány nejdůležit jší informace 

vždy za dané období. Práce je zam ená na zlomová období naší historie. Získané informace 

vycházejí z čerpání archivní pramenů, zejména z knihy zápisů obecního zastupitelstva obce 

Mirošov a také z kroniky obce, která je p ístupná v PDF formátu na portálu Porta fontium.  

V teoretické části práci je stručn  p iblížena historie obce Mirošov. Dále práce navazuje 

na popis politické správy v dílčích časových obdobích. V jednotlivých kapitolách je vždy 

popsána celostátní správa politická, která je dopln na práv  komentá em o územní 

samospráv  a jejích náležitostech.  

V práci je sledováno období od první republiky a meziválečné období. V tomto období 

bylo na schůzích obecního zastupitelstva obce Mirošov nejčast ji projednávaným bodem 

výstavba nové m šťanské školy na území obce. Pro územní samosprávu po skončení války 

byla typická špatná finanční situace, proto se hledaly způsoby jak nákladnou stavbu uhradit. 

Mimo jiné se obec v novala modernizaci částí m sta tím, že na svém území zavád la 

elektrickou síť nebo provoz biografu. Práce poté navazuje na válečná léta. V t chto kapitolách 

je obsažena organizace státní správy a samosprávy, které pat ily pod íšskou nebo 

protektorátní správu. Následuje popis výkonu politické správy po skončení války, který 

je rozčlen n do n kolika sekcí. Velké d jiny často dopadly i na místní úroveň, lze uvést 

p íklad po podepsání mnichovské dohody, kdy starosta obce Josef Rybák osv tlil události, 

které se udály na poli mezinárodní politiky. Na území m sta byli p ijati uprchlíci 

pohraničních oblastí, které p ešly pod správu íše. Pro podporu t chto lidí byly uspo ádány 

potravinové i jiné materiální sbírky. B hem války se schůze obecního zastupitelstva konaly 
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nepravideln  a velmi z ídka. Výrazný vliv m ly tendence omezovat územní samosprávu 

n meckými orgány, neboť to bylo v jejich zájmu. Zápisy z obecního zastupitelstva z dob 

b hem války neobsahovaly žádné politické zmínky a narážky, jednalo se vždy 

jen o stanovených otázkách.  

V poválečných rocích nastaly výrazné zm ny v místní samospráv , neboť obecní ú ady 

se transformovaly do národních výborů. Obecní zastupitelstvo bylo nahrazeno plénem 

národního výboru. V zápisech je zaznamenáno oslovení, které mezi sebou všichni členové 

pléna užívali, bylo jím oslovení bratr. Roku 1ř45 je velmi znatelné uvoln ní celkové situace 

práv  z konce války. Zápisy kroniky dobrou společenskou náladu potvrzují.  

Na druhé stran  v roce 1ř4Ř byla znatelná zm na politických pom rů. Bohužel se 

zápisy ze schůzí pléna místního národního výboru nedochovaly, dokonce se ani nedochovaly 

dobové zápisy z kroniky. Všechny tyto události byly zp tn  sepsány z pam tí občanů 

do místní kroniky. Z t chto pam tí je již patrný vliv komunistické ideologie. Ostatn , bylo 

tomu tak na celém území Československa.  

Další z kapitol sleduje vývoj zámku a Velkostatku v obci Mirošov. Je zde popsána 

historie majitelů, mezi kterými byl i takzvaný král železnic dr. B. H. Strousberg. Strousberg 

cht l profitovat na místním nerostném bohatství, zejména na t žb  černého uhlí. Dalším velmi 

významným majitelem byl JUDr. Ladislav Feierabend, který byl mimo jiné ministrem 

zem d lství v Československu, ale zastával i funkci ministra financí v londýnské exilové 

vlád . Jeho osud je s Mirošovem bezesporu spjat. Roku 1ř4Ř emigroval a správa majetku 

p ipadla do státních rukou. B hem komunistické éry došlo k devastaci zámeckého komplexu, 

neboť v budov  zámku došlo k p estavb  na byty. Nakonec po roce 1989 byl zámecký areál 

v restitucích navrácen dce i JUDr. Ladislava Feierabenda, paní Han  Ludikarové. B hem 

jejího vlastnictví došlo k četným opravám zámeckého komplexu. Nyní je zámek v rukou 

soukromé firmy. 

Mimo jiné je v práci v nována kapitola četnické stanici Mirošov, která vyhodnocuje 

kriminalitu v obci v prů ezu n kolika dekád. Poslední kapitola se zabývá školstvím, zejména 

pak výstavbou nové budovy m šťanské školy. 

Celá část práce ohledn  správy a chodu obce Mirošov je čerpána z archivních zdrojů, 

neboť literární zdroje na toto lokální téma neexistují nebo jsou vytyčeny jen ve velmi hrubých 
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základech. Pro výsledky sepsání bakalá ské práce lze zhodnotit tyto archivní zdroje za 

dostačující. 

Záv rem je nutno zmínit, že fond OA Mirošov je nezpracovaný a n které informace 

musely být dohledávány v jiných fondech. Jedná se o fond Okresního ú adu Rokycany, který 

je již zpracován. Tento fond obsahuje inventá  s popisem, který obsahuje informace 

obsažených ve fondu. Bohužel u OA Mirošov tomu tak není a proto bylo náročné bádání ve 

více zdrojích, které často nebyly zcela p ístupné. Po zpracování fondu OA Mirošov bude 

možnost práci ješt  více rozší it a doplnit o další poutavé informace o chodu obce Mirošov 

a událostí sním spojené.  

 

  



 
103 

 

12. Seznam archivních pramenů, literatury a 

internetových zdrojů 
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• SOKA RO, Fond OA Mirošov, Kronika obce Mirošov 1905 - 1951.  

• SOKA RO, AO Mirošov, Protokol schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  

1904 - 1927. 

• SOKA RO, AO Mirošov, Protokol schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  

1927 - 1934. 

• SOKA RO, AO Mirošov, Zápis schůzí obecního zastupitelstva v Mirošov  

1936 - 1948. 

• SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 374, Obecná škola smíšená Mirošov, 

Školní kronika 1ř23-1935. 

• SOKA RO, Fond NŠ Mirošov, inv. č. 375, Obecná škola Mirošov, Školní 

kronika 1940 - 1945. 

• SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 59. signatura 8-5/70. 

• SOKA RO, FOND Četnická stanice Mirošov, památník 1849 - 1947, 

nezpracováno. 

• SOKA ROKYCANY, Fond M NV Mirošov, Fotoalbum starých domů, datace 

1873 - 1971. 

 

12.2  Seznam literatury  

 

• Jaroslav FALC, Minulostí Mirošovska. KC Solid Rokycany, 1998. 

• Ladislav Karel FEIERANEBD. Politické vzpomínky I. Atlantis, 1994. 

• Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých 

zemích. Lidové noviny, 2007. 

• Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově. Profi-tisk Group, 2016. 



 
104 

 

• Karel LACINA - Vladimír ČECHÁK, Evropské systémy veřejné správy. Praha, 

2005. 

• Vladimír ČECHÁK, Vývoj veřejné správy v Československu a České republice 

(1945-2004). Praha 2004. 

• Karel SCHELLE, Organizace veřejné správy v letech 1848 - 1948. MU Brno, 

1993. 

• Milan HLAVAČKA, Zlatý věk české samosprávy. Libri, 2006. 

• Denisa VLAŽNÁ, Veřejná správa Československa 1948 - 1989. Bakalá ská 

práce obhájená na kated e společenských v d pedagogické fakulty na Jihočeské 

univerzit  v Českých Bud jovicích, 2011.  

• Tereza KOVAČKOVÁ, Proměny územní samosprávy města Chotěboř (1948-

1945). Bakalá ská práce obhájena na kated e d jin a státu Masarykovy 

univerzity v Brn  roku 2014. 

• Marek LAŠTOVKA a kol., Pražské spolky, Praha, Skriptorium 1998, úvodní 

studie. 

• Pavel B lina a kolektiv, Dějiny zemí koruny České II., Paseka, 1992 

• Karel JIND ICH, Mirošov, brána do západních Brd. Na vlastní náklad, 2009. 

• Karel FOUND, Vesnice plzeňského kraje. Typos 2016. 

• Václav CÍLEK a kolektiv, Střední Brdy. P íbram, 2005. 

• Jan HAJŠMAN, Brdy op t otev ené. Starý most, 2015. 

• Václav KURAL, Zden k Radvanovský a kolektiv, "Sudety" po hákovým křížem. 

Albis international, 2002. 

• Václav KRÁL, Otázky hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v 

letech 1938 - 1945. Akademie v d, 1ř5ř. 



 
105 

 

• Miroslav HROCH a kolektiv, Úvod do studia dějepisu. Státní pedagogické 

nakladatelství Praha. 

• Ji í ZOUNEK, Michal ŠIMÁN , Úvod do studia dějin pedagogiky a školství, 

MUNI, 2004. 

• Martin LANG, Sága černého zlata pod Brdy, Milpo 2004. 

• Ottův slovník naučný. p ístupno online na google knihovn . P istoupeno 

16.8.2017. 

 

12.3  Seznam internetových zdrojů 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolek; 

 p istoupeno dne 15.7. 2017 

• http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?zuj=559997&zsj=095435  

p istoupeno: 15.7.2017 

• https://video.aktualne.cz/dvtv/po-unoru-1948-utekl-manzel-do-anglie-se-dvema-

kapesniky-ja-n/r~cced08a675d311e793d0002590604f2e/  

p istoupeno dne 31.7. 2017 

• http://www.portafontium.eu/iipimage/30760460/soap-ro_00762_cetnici-

mirosov-1849-1947_0010?x=-167&y=170&w=1242&h=473  

p istoupeno 16.7. 2017 

• http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t1163_00.htm;  

p istoupeno 11.5. 2017. 

• http://www.totalita.cz/volby/volby_1948.php;  

p istoupeno 11.5.2017 

 

 

 

  



 
106 

 

13. Seznam zkratek 

NV - národní výbor 

ČSR - Československá republika 
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NS - národní souručenství 

MV - ministerstvo vnitra 

č.j. - číslo jednací 

AV - akční výbor 

          MŠR - místní školní rada 
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14. Seznam příloh 

Obr. 1  

Vý ez mapy Mirošova ze stabilního katastru.  

Zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query_01.html?mapno_cm=c4698-1 

p istoupeno: 17.7. 2017 

 

Obr. 2 

Mapa Mirošova z roku 1952. 

Zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/ 

p istoupeno: 17.7. 2017 

 

Obr. 3 

Fotografie zámku v Mirošov , datace na p elomu 1ř. a 20. století 

Zdroj: http://www.sberatelstvi.cz/23-pohlednice/17-plzensky-kraj/152-rokycany-vf/30/ 

p istoupeno: 16.Ř. 2017 

 

Obr. 4 

Fotografie zámku v Mirošov , aktuální stav - již opravený. 

Zdroj: http://www.turisturaj.cz/cil/P016 

p istoupeno: 16.8. 2017 
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Obr. 5  

Fotografie budovy obecní školy, dnes m stská knihovna Mirošov. 

Zdroj: foto autorka 12.7. 2017 

 

Obr. 6 

Fotografie bývalé m šťanské školy v Mirošov , dnes základní škola Mirošov. 

Zdroj: http://www.zsmirosov.cz/ 

p istoupeno: 16.Ř.2017 

 

Obr. 7 

Fotografie budovy fary v Mirošov . 

Zdroj: foto autorka ze dne 12.7. 2017 

 

Obr. 8 

Fotografie obecního chorobince 

Zdroj: Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 82, Profi-tisk group, 2016, str,126. 

p istoupeno: 16.Ř. 2017 
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Obr. 9 

Fotografie busty Ladislava Feierabenda vystavená na mirošovském zámku. 

Zdroj: foto autorka, ze dne 30.7. 2017 

 

Obr. 10.  

Fotografie starosty Václava Sp váčka. 

Zdroj: Martin LANG, Velká kniha o městě Mirošově, str. 82, Profi-tisk group, 2016, str,101. 

p istoupeno: 16.Ř.2017 

 

Obr. 11 

Fotografie sokolovny v obci Mirošov. 

Zdroj: foto autorky, ze dne 12.7. 2017 

 

Obr. 12 

Portrét Vojt cha Nejedlého. 

Zdroj: http://muzeum-beroun.cz/04/2011/zebrak/ 

p istoupeno: 16.Ř. 2017 

 

Obr. 13 

Fotografie razítka T lovýchovné jednoty Sokol v Mirošov . 

Zdroj: SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 88. signatura 8-5/1355 

foto autorka 7.8. 2017 
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Obr. 14 

Návrhy uniforem pro sbor dobrovolných hasičů v Mirošov , kolorováno ručn , datováno k 
dob  vzniku SDH n kdy v 60. letech 1ř. století. 

Zdroj: SOKA ROKYCANY, Fond OkÚ Rokycany I., karton 88. signatura 8-5/1355 

foto autorka ze dne 7.8. 2017 

 

Obr. 15 

Fotografie mirošovského nám stí, vyfocená z v že kostela. Datace p elom 1ř. a 20. století. 

Zdroj: SOKA ROKYCANY, Fond MěNV Mirošov, Fotoalbum starých domů, datace 1873 - 

1971.  
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