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ANOTACE 

 Rok 2018 se stal významnou připomínkou hned několika klíčových historických 

výročí, která spojuje mimo jiné „magická osmička“ na konci jejich letopočtu. V případě 

českých dějin dvacátého století se jedná především o roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Cílem 

této publikace je ukázat na méně známé podrobnosti těchto důležitých let, a to na jejich 

konkrétní průběh ve vybraných českých městech a regionech. Největší pozornost je věnována 

vzniku Československa. Nechybí ale ani další výročí. Zajímavým příspěvkem knihy jsou také 

diskuse o podobě územní veřejné správy jako jednom z podstatných projevů probíhajících 

politických změn. 

 

Klíčová slova:  

Město, region, historická výročí, 1918, 1938, 1948, 1968, Klatovy, České Budějovice 

 

 

ANNOTATION  

 The year 2018 has become a remarkable reminder of several key historical 

anniversaries that combine, among other things, the "Magic Eighth" at the end of their era. In 

the case of the Czech history of the twentieth century, it is mainly about the years 1918, 1938, 

1948 and 1968. The aim of this publication is to show the lesser known details of these 

important years, namely their particular course in selected Czech cities and regions. The 

greatest attention is paid to the rise of Czechoslovakia. There are also another anniversaries. 

An interesting contribution to the book is also the discussion on the form of territorial public 

administration as one of the significant manifestations of ongoing political changes. 

 

Key words:  

The City (Town), Region, Historic Anniversaries, The Years 1918, 1938, 1948, 1968, 

Klatovy, České Budějovice 
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ÚVOD 

 Rok 2018 se stal „rokem osmiček“. Právě na letošní rok připadá řada historických 

výročí, která zásadním způsobem ovlivnila české dějiny a která jsou spojena „magickou 

osmičkou“ na svém konci. Z celé série těchto „osudových osmiček“ připomeňme například 

rok 1108, kdy Přemyslovci zlikvidovali posledního mocenského konkurenta v českých 

zemích – rod Vršovců. Nebo rok 1158, kdy se dosud český kníže Vladislav II. stává druhým 

českým králem. Osmičkou končí také nešťastný rok 1278, kdy král „železný a zlatý“, Přemysl 

Otakar II., padl v bitvě na Moravském poli a země poprvé zažila německou, resp. německo-

rakouskou okupaci („Braniboři v Čechách“). Přesně sto let nato umírá nejúspěšnější český 

král a zároveň římský císař Karel IV., a i poté došlo na dlouhá desetiletí k destabilizaci zemí 

České koruny. Na druhé straně s Karlovým jménem je spojena i „šťastná osmička“, když 

v roce 1348 zakládá pražské Nové Město jako nový pozemský Jeruzalém a především 

univerzitu, která dodnes nese jeho jméno. A také Karlštejn. 

 Roku 1458 byl zase dosavadní zemský správce Jiří z Poděbrad korunován za českého 

krále a v témže roce byla v Plzni vydána první česká tištěná kniha – Kronika Trojánská. Jak je 

tedy patrné, ony osmičky nemusí být vždy spojeny jen s dějinami politickými, ale mohou 

zanechat i pozitivní uměleckou, kulturní a duchovní stopu. O tom svědčí i datum vzniku 

českého zemského muzea – rok 1818. Anebo letopočet vzniku první stálé pražské divadelní 

scény – divadlo v Kotcích bylo založeno již v roce 1738. Osmičky byly pro české divadelní 

umění vůbec osudové. Vždyť v roce 1868 byl položen základní kámen, resp. kameny ke 

stavbě Národního divadla. Nicméně bohužel ty politické převažovaly. Přímo klasickou 

ukázku nabízí bouřlivé 17. století – na rok 1618 připadá slavná pražská defenestrace (v pořadí 

již třetí), kterou započala třicetiletá válka, a na rok 1648 zase její ukončení (a třeba také 

obléhání Prahy Švédy a odvezení pokladů Rudolfových sbírek do Švédska, a to včetně 

Codexu Gigas, největší rukopisné knihy na světě, která vznikala v tajuplném klášteře 

v Podlažicích u Chrudimi ve 13. století). Nejen do českých dějin pak vstoupilo „jaro národů“ 

v roce 1848 a s ním i série revolucí za občanská a národní práva, které se v českých 

podmínkách opakovalo o dvacet let později – v roce 1868. Z politických dějin 19. století 

můžeme ještě nabídnout rok 1878, kdy byla v pražském hostinci U Kaštanu založena nejstarší 

kontinuálně existující česká politická strana – sociální demokracie.  

 Pravá erupce „osudových osmiček“ pak české dějiny čekala v „krátkém“ dvacátém 

století. Ty nejpodstatnější – 1918, 1938, 1948 a 1968 – se staly objektem zájmu autorů této 
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knihy.1 Na rozdíl od valné většiny historiků ale není jejich snahou zachytit zlomové události 

těchto let na celostátní či celonárodní úrovni. Naopak. V duchu předchozích knih tohoto 

autorského kolektivu jsme se opět zaměřili na zachycení průběhu, podmínek a specifických 

okolností „celostátních osmiček“ ve vybraných českých městech a regionech. Stranou naší 

pozornosti nezůstala ani veřejná správa a změny v její teritoriální koncepci jako věrného 

obrazu zásadních politických změn. Největší zájem vzbudil vznik Československa (viz 

kapitoly Lukáše Valeše, Vladimíra Srba a Jitky a Lenky Vandrovcových). Zastoupen je i rok 

1938 (Dalibor Státník a Aleš Binar), a to jak z české, tak i německé perspektivy. Rok 1948 je 

demonstrován zajímavou kapitolou z pera Martina Šikuly Zapomenuté územně správní 

epizody v poválečných letech s osudovou osmičkou a údobí Pražského jara je zachyceno 

v podmínkách Českých Budějovic studií Jiřího Petráše. Vnikla tak publikace, která poskytuje 

nevšední a velmi cenné pohledy na tato historická výročí z netradičních perspektiv. Ukazuje 

mimo jiné na důležitou skutečnost, a to sice, že lidé v českých městech a regionech rozhodně 

nebyli jen pasivními příjemci zpráv z Prahy. Naopak, i mimopražské obyvatelstvo ve všech 

zlomových okamžicích dokázalo vzít svůj osud do svých rukou, a i když šlo často o události 

pro českou společnost nešťastné, kdy mimo jiné selhávali jak naši tehdejší spojenci a 

spojenecké vazby, lhostejno na Západ či na Východ, tak především české (a československé) 

politické elity, česká společnost jako celek i čeští občané jako jednotlivci ukázali 

pozoruhodnou míru politického citu i odhodlání bránit svou věc i za cenu materiálních a 

osobních obětí, včetně oběti nejvyšší. Bohužel byly to politické elity, které nevěřily ani sobě 

ani lidem, kteří je zvolili a kteří prokazovali několikanásobně větší odvahu a statečnost, když 

šlo opravdu „do tuhého“. V tomto kontextu je vlastně rok 1918 jakousi vzácnou a ojedinělou 

symbiózou, kdy česká společnost, národ i politika (doma i v zahraničí) byly ochotny a 

schopny najít společnou řeč a dosáhnout úspěšně stanoveného cíle – samostatného a 

nezávislého státu, i přes řadu překážek a protivenství. Tento fakt pro nás, pro Čechy, mimo 

jiné také znamená, že víra v sebe sama a také ochota a připravenost ve správný okamžik 

vstoupit do veřejného prostoru je nezbytnou podmínkou naší úspěšné budoucnosti. 

 

 

V Plzni, 21. 8. 2018                                         doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. 

                                                                Katedra veřejné správy FPR ZČU v Plzni 

 

                                                           
1 Z těch dalších, nepolitických, připomeňme například rok 1978, kdy první Čech vystoupal „ke hvězdám“. 
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1 VZNIK ČESKOSLOVENSKA A ROLE ČESKÉ OBECNÍ 

SAMOSPRÁVY – PŘÍKLAD MĚSTA KLATOV 
 

Období první světové války, které pro nás vyvrcholilo vznikem nového státu – 

Československa, je historickou etapou rozhodujícího významu pro dějiny 20. století, a také 

pro dějiny české samosprávy, českých politických stran a především české státnosti. 

Obnovení českého státu, resp. vytvoření Československa však bylo výsledkem velmi 

složitého procesu, který rozhodně nebyl předem určenou a přímou cestou. Zásadní roli na 

jejím úspěchu má právě česká obecní samospráva. Samozřejmě vedle zahraničního 

Masarykova odboje, jeho domácích spojenců a především miliónů Čechů, kteří už nechtěli 

dále existovat v Rakousko-uherské monarchii. Hlavním důvodem jejího rozpadu byla její 

přeměna z multietnického státu, který občanům poskytuje bezpečí i prosperitu, 

v nacionalistický německo-maďarský stát, jenž se právě v letech války stal pověstným 

žalářem národů. Naděje vkládané do demokratické federalizace monarchie, která by zajistila 

její další vývoj, právě nesmyslná „Velká válka“ zhatila. Německé a maďarské elity ji naopak 

využily k „definitivnímu“ vyřešení, resp. podrobení neněmeckých a nemaďarských národů 

svému diktátu. Řečeno slovy českého historika a původně nadšeného zastánce Rakousko-

uherské monarchie Josefa Pekaře (Kučera, 2005): „(Před válkou) neubývalo ani doma ani v 

cizině hlasů, tlumočících naději, že se podaří přece najiti základ dorozumění mezi národy a 

dáti říši formu, která by umožnila svobodný a klidný vývoj kmenů jejích. Ale chorobná 

panstvílačnost Maďarů a Němců naděje tyto rázem zmařila — a ve velké zkoušce z let 1914 — 

1918 vynesl osud nad starou monarchií Habsburků ortel smrtelný“ (Pekař, 1991 s. 206). 

 Cesta od převážně prorakouského, byť velmi kritického českého smýšlení 

k jednoznačné podpoře nového, samostatného státu trvala přesně 4 roky. A v tomto období – 

zejména v letech 1914-1917 – hrála česká obecní samospráva klíčovou roli v české politice – 

mnohem zásadnější a významnější, než by tomu bylo za mírových poměrů. Důvody můžeme 

shrnout do tří základních bodů:  

1. Samospráva byla v té době jedinou existující legální platformou české politiky 

 Již těsně před vypuknutím války přišla česká politika o své hlavní parlamentní kolbiště 

– český zemský sněm. V roce 1913 byl dvěma císařským patenty, tzv. Anenskými, vydanými 

z iniciativy vlády císařem, rozpuštěn český zemský sněm a volby do tohoto orgánu odročil na 

neurčito. Navíc byla suspendována sněmem volená zemská vláda, resp. zemský výbor 

císařem jmenovanou zemskou správní komisí. Tento stav, kdy byly české volené orgány 
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fakticky i právně zlikvidovány, byl vyústěním dlouhodobé obstrukce německých poslanců, 

kterým takto vláda vyšla vstříc proti české většině. To si ale čeští politici nedali líbit a pod 

heslem „Bez ústavnosti v Čechách nebude ústavnosti ani v Rakousku“ zahájili obstrukci 

zasedání rakouského parlamentu – Říšské rady. Vláda sáhla opět k represivnímu a 

protiparlamentnímu opatření a Říšskou radu 16. března 1914 odročila. Problém byl, že 

rakouský parlament se díky vládnímu zásahu nesešel plné tři roky – mimo jiné ani nevyslovil 

souhlas s vyhlášením války Srbsku a dalším zemím, a rakouská část monarchie se tak stala 

jedinou bojující zemí bez jakékoliv parlamentní kontroly a bez možnosti toho, aby zvolení 

zástupci rakouských národů mohli svobodně na parlamentní půdě obhajovat politické zájmy 

svých voličů. Jedinými volenými orgány tak v Čechách zůstala obecní zastupitelstva – stejně 

jako tomu bylo v době nechvalně proslulého Bachovského neoabsolutismu v 50. letech  

19. století. Jedině tato zastupitelstva byla legálními a přitom ještě tolerovanými orgány 

s relativně demokratickou legitimitou - byť volby do nich ještě neprobíhaly podle 

všeobecného volebního práva – to se stalo součástí komunálních voleb až se vznikem nové 

republiky v roce 1919. Složení zastupitelstev tedy neodpovídalo politickému složení české 

společnosti – bohatší a lépe společensky situované vrstvy zde měly podstatně silnější politické 

zastoupení (viz Čopík, 2014).  

I to se ale právě v průběhu války, resp. v posledním roce 1918 podařilo alespoň 

některým českým městům změnit. Svědčí o tom například únorová iniciativa vedení města 

Klatov, kde v únoru 1918 podmínil své další setrvání ve funkci dosavadní úspěšný starosta, 

člen nově zformované státoprávně demokratické iniciativy Karel Hostaš, zásadní 

demokratizací výborů zastupitelstva a jejich rozšíření zejména o zástupce dělnictva z řad 

sociální demokracie a národních socialistů. Tuto iniciativu následně 20. února podpořilo i 

městské zastupitelstvo. Smyslem této reorganizace mělo být přenesení zodpovědnosti i na jiné 

politické síly - především na sociální demokraty, ale i zapojení co možná nejširšího počtu 

občanů do obecní správy. Na schůzi obecního zastupitelstva 27. března byly poprvé odbory 

zastupitelstva doplněny také osobami, stojícími mimo zastupitelstvo, a to i z řad nevoličů. 

Mezi nově jmenovanými členy odborů byli sociální demokraté E. Kasík, A. Nevláčil, V. 

Krofta, A. Řezáč, klatovský děkan Msgr. A. Miláček, vůdce klatovských lidovců apod. I tento 

správně politický akt lze pokládat za další z projevů odmítnutí rakouského státu. Požadavek 

na demokratizaci voleb do samosprávy zazněl již v projevu klatovského zastupitelstva v 

květnu 1917. Jestliže rakouský stát na tento požadavek nereagoval, česká samospráva si 

"poradila" bez něj a zahájila tuto demokratizaci sama ze svého podnětu. Tento čin vedle jeho 

věcného záměru lze chápat i jako protest jak proti nevypisování voleb do obecních 
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zastupitelstev, tak proti stávajícímu nedemokratickému volebnímu řádu a tím opět proti 

celému rakouskému politickému systému. Klatovská samospráva procházela demokratizační 

reformou ještě před zavedením zákona o všeobecném volebním právu do obcí, který byl 

plodem října 1918, a i tato reforma byla svým způsobem přípravou na vznik samostatného 

státu a budoucí fungování samosprávy v něm. 

2. České samosprávy navíc měly jako nejnižší a občanovi nejbližší prvek veřejné správy také 

nejkonkrétnější představu o prohlubujících se problémech Rakousko-Uherska jako státu, které 

vyvrcholily jeho faktickým rozkladem v roce 1918 

 Pravděpodobně nejzávažnějším problémem první světové války bylo zásobování 

zbožím, zejména pak základními potravinami, uhlím apod. Nezvládnutí této otázky bylo pro 

legitimitu Rakousko-uherského státu stejnou ranou jako neúspěchy na frontě a nekončící 

seznamy zbytečně padlých a raněných. Zejména v roce 1918 dosáhla situace skutečně 

katastrofální úrovně a české samosprávy byly nuceny obstarávat potraviny za 

několikanásobně vyšší cenu na černém trhu, třebaže se tím dostávaly za pověstnou hranu 

zákona. Autorita státu jako instituce ale již byla natolik nízká, že ani porušování zákonů a 

nařízení, které vydával, již nebylo považováno za problém. Česká města a obce tak 

definitivně nahradily nefunkční a kolabující rakouský stát v jeho primární funkci – zajistit 

minimální životní standard, resp. doslova podmínky pro přežití pro své občany. Odpor a 

nenávist k Rakousku tak v české společnosti dále rostly a i zde sehrála česká samospráva – 

starostové, rady a zastupitelstva – roli přirozené autority a především mluvčího zbídačeného a 

vyhladovělého obyvatelstva vůči orgánům kolabujícího rakouského státu – zejména vůči 

okresním hejtmanstvím a centrální vládě. Ani opakované apely samosprávy a důrazná 

upozornění na bídu, podvýživu a z toho plynoucí rostoucí neklid, stávky, demonstrace a 

nebezpečí rabování, zejména ve čtvrtích lépe situovaných občanů však bohužel nepomáhaly. 

Rakousko jako státní systém, který má chránit své občany, zejména ty sociálně slabé a 

nemohoucí, se zhroutilo dávno před tím, než došlo k jeho oficiálnímu rozpadu. Z hlediska 

teorie státu je zajímavé, že ani v případě jeho zhroucení nedochází k likvidaci jakýchkoliv 

státních, resp. veřejných struktur – samospráva jako součást veřejné moci jen dočasně 

převezme i funkce, které za normálních okolností vykonává stát. Velmi důležitou složkou 

motivace místních představitelů veřejné moci je právě dokonalá znalost skutečných problémů 

státu, které se radikálně rozcházejí především s oficiální státní propagandou, která má 

tendenci líčit věci ne-li v ideálním, pak v podstatně lepším světle. Tím ale stát sám sobě „lže 

do kapsy“ a jeho představitelé podléhají iluzi, že věci nejsou tak špatné, jak ve skutečnosti 
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jsou. To jim pak brání v přijímání zásadních změn a rozhodnutí, což dále podporuje 

pokračující kolaps státního mechanismu, popř. rozklad daného politického režimu a jeho 

delegitimizaci v očích široké veřejnosti. To byl případ jak rakouského státu v roce 1918 (resp. 

po celé období první světové války), tak i například rozkladu československého 

komunistického režimu. I tam byli představitelé městských a místních národních výborů jedni 

z prvních, kteří chápali pokračující, vleklé a neřešené problémy v zásobování čímkoliv jako 

jasný důkaz o nefunkčnosti dosavadního systému a potřebu jej nahradit jiným. Ačkoliv patřili 

k prověřeným kádrům – často z řad státní bezpečnosti, armády apod. – byli jako jedni 

z prvních představitelů režimu ochotni jednat se vznikajícími opozičními strukturami 

v listopadu 1989. Tlak zdola i výše zmiňovaná skutečná znalost hlubokých problémů režimu 

byly silnější než stranická legitimace člena KSČ či vliv stranických orgánů (viz blíže Valeš, 

2005; Valeš, Petráš a kol., 2017; Valeš, Petráš a kol., 2018 apod.). 

3. Česká samospráva se tak během první světové války stala nejen nositelem kontinuity české 

politiky a správy, ale i státnosti 

  V tomto směru se pak následně stala konstitutivním prvkem nového československého 

státu a významnou součástí jeho legitimity jako pokračování dosavadního státního vývoje 

českých zemí. Jedině orgány české samosprávy totiž „přežily“ válku, zánik Rakouska a vznik 

nového státního společenství. A to prakticky v nezměněné politické, organizační i personální 

podobě. Nebylo to přitom ani jednoduché ani zcela samozřejmé. Jak už jsme nastínili, začátek 

první světové války byl spjat nejen s dočasným zánikem rakouského i českého 

parlamentarismu a parlamentní kontroly vlády, která načas převzala i moc zákonodárnou, ale i 

s bezpříkladným suspendováním všech demokratických a občansko-právních výdobytků, 

které byly zaručeny platnou rakouskou ústavou. Zrušena byla práva spolčovací, 

shromažďovací, volební atd. Rakousko se proměnilo ve stát vojensko-byrokratické diktatury, 

kde měla rozhodující a klíčové slovo v jeho řízení armáda a nejvyšší státní byrokracie. 

Vzhledem k převaze německého živlu v této řídící struktuře i vzhledem k vlastní povaze 

války jako „války Germánů proti Slovanům“ (německý císař Vilém II.), došlo také k dosud 

nevídanému a cílenému národnostnímu útlaku německých národů Předlitavska, včetně 

nejvyspělejšího slovanského národa monarchie – Čech. Řada klíčových českých politiků bez 

ohledu, zda skutečně pracovali v protirakouském odboji či nikoliv, byla zatčena a často i 

odsouzena k těžkým trestům, včetně trestu smrti. Zmiňme mimo jiné nejznámější jména jako 

Václav Klofáč, Karel Kramář či Alois Rašín. České politické strany byly donuceny omezit 

svou činnost, tisk obecně a zejména český byl podroben ostré cenzuře, řada novin, včetně 
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regionálních jako byl klatovský Šumavan, byla úředně zakázána. Z multinárodní monarchie, 

která – alespoň nominálně – nerozlišovala mezi „svými“ národy se během války stal 

definitivně německy smýšlející a protičesky jednající stát, jakési druhé Německo. Tím 

Rakousko zároveň popřelo samý smysl své existence jako nadnárodní monarchie, jež má své 

národy a obyvatele bránit jak proti rozpínavosti z Východu (proti Rusku), tak proti Západu 

(Německo). Střední Evropa a s ní i Češi se měla stát s konečnou platností německým 

prostorem. 

 Česká samospráva byla jen v o něco málo příznivějším postavení. Rakouský stát ji 

nadále potřeboval – mimo jiné pro zajištění nevděčné role distributora zásobování, 

administrace a udržení základní správy. I ona ale byla vystavena ostré perzekuci – nebyla-li 

dostatečně „loajální“, mohly být její samosprávné orgány rozpuštěny a nahrazeny správní 

komisí. Po celou dobu války tak čeští starostové, členové rad a zastupitelstev, která přitom 

významně prořídla vzhledem ke stále rostoucímu počtu odvedených branců také z řad členů 

obecních orgánů, balancovala na velmi tenkém ledě mezi oprávněným prosazováním českých 

i obecních zájmů, včetně organizačních příprav na vznik nového státu, a alespoň občasnou 

demonstrací loajálního vztahu k Rakousku (jako bylo například upisování státních válečných 

půjček, vyvěšování rakouských praporů, oficiálních oslav narozenin a jmenin členů 

habsburské dynastie apod.). Díky tomu se podařilo válku nejen „přežít“, ale zachovat již 

zmíněnou potřebnou míru kontinuity, včetně kontinuity politické a personální, která pak byla 

plně využita jak v okamžicích říjnového převratu a bezprostředního vzniku nového státu, tak i 

během prvních měsíců jeho budování. Paradoxně k „revolučním“ změnám – jak stranicko-

politickým, tak i personálním – došlo na úrovni obecní samosprávy až s prvními svobodnými 

a prvními skutečně všeobecnými volbami v novém státě, kterými byly komunální volby 

v roce 1919. Těch se poprvé v českých dějinách mohly účastnit – volit a být voleny – i české 

ženy. Vzhledem k přetrvávající poválečné bídě a sociální nouzi tyto volby drtivě vyhrála 

sociální demokracie a naopak zásadní ztráty utrpěla ve městech doposud dominující národní 

demokracie (dříve mladočeši). 

 Jak tedy vypadal konec války pohledem české samosprávy? Jako vhodný 

demonstrační příklad nám může posloužit vývoj v typickém českém městě Klatovech. Počet 

jeho obyvatel v té době kolísal kolem 14 tisíc, z nichž pouze zhruba 132 byli Němci. Šlo tedy 

o skutečně české město, které v mnohém dobře ilustruje celkové postoje a také problémy 

české samosprávy v posledních měsících první světové války. 
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Tříkrálová deklarace 

6. ledna 1918 přijali poslanci na všeobecném sněmu říšských a zemských poslanců z 

českých zemí v pražském Obecním domě tzv. Tříkrálovou deklaraci, která byla definitivním 

potvrzením, že česká politika – i ta domácí – je rozhodnutá pro vytvoření samostatného a 

nezávislého státu: „Národ náš se hlásí o svou samostatnost, opíraje se o své historické právo 

státní a jsa všecek prodchnut vřelou touhou, aby ve svobodné soutěži s jinými národy 

svobodnými a ve státě svobodném, plnoprávném, demokratickém, sociálně spravedlivém i na 

rovnosti všeho občanstva a v hranicích historických zemí a sídel svých a své větve slovenské 

přispěti mohl k novému velkému rozvoji lidstva, založenému na volnosti a bratrství, 

přiznávaje v tomto státě národním menšinám plná, rovná práva národní“ (Soukup, 1928, s. 

594-595). 

V reakci na přijetí Tříkrálové deklarace se 14. ledna 1918 konala mimořádná schůze 

obecního zastupitelstva města Klatov: „V níž dalo toto výraz svému politování, že působením 

cenzury nemohlo slyšeti to, co jeho političtí zástupci shromáždění dne 6. ledna v obecním 

domě v Praze, a usneslo se o tom podati zprávu předsednictvu Českého svazu se žádostí, aby 

projev tento vzalo na vědomí“ (Kronika Klatov, 1918, s. 57). V celé zemi se zvedla vlna 

protestů požadujících zveřejnění Deklarace. Čeští poslanci ji učinili předmětem 

parlamentního jednání a po ostrých výměnách názorů mezi českými poslanci a premiérem 

Seidlerem byla vláda donucena konfiskaci stáhnout. Klatovské listy uveřejnily plné znění 

deklarace 2. února 1918. A klatovský tisk k tomu poznamenal: „Jako byla vynucena publikace 

potlačené naší deklarace, tak stejně přijde den, kdy se splní její program, její požadavky“ 

(Klatovské listy, 1918, č. 5, s. 2). 

 

Generální stávka 

Z pohledu většiny obyvatelstva českých měst nebyla ale deklarace a s ní spojené 

politické hrátky zdaleka to nejdůležitější: „Zima 1918 zdála se být nejkrutější z dosud 

prožitých. Ta únava, vyčerpanost všeobecná, to nervové podráždění dostoupilo vrcholu a bylo 

takřka nemyslitelno, že by všecky ty útrapy, jak vojska na frontách, tak lidu v zázemí mohly 

ještě stupňovat. Struna lidské trpělivosti byla natažena k prasknutí a jest jenom s podivem, že 

to týrání se mohlo tak dlouho trpět“ (Kronika Horažďovic, 1918, s. 46). Klatovy 4 týdny 

neobdržely žádnou mouku, 5 týdnů se v klatovských školách neučilo, protože nebylo uhlí. 

Mělo-li na osobu a týden připadnout 10 dkg tuků, skutečná dávka byly pouhé 2 gramy. Tyto 

vybrané údaje z dlouhé řady zásobovacích neduhů hovoří jasnou řečí. Další snížení přídělu 

chleba a mouky způsobilo ve všech částech monarchie generální stávku. K té došlo ve dnech 
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17. - 25. ledna. Heslo znělo v celém Rakousku "chléb a všeobecný mír", v českých zemích 

přibylo ještě slovo "svoboda národů". Stávka tak zde byla nejen hnutím sociálním a 

politickým, ale také hnutím národním. Proto celý český politický tábor stávku přivítal, 

zatímco německé občanské strany v Rakousku ji odmítly. 

Klatovy sice generální stávku v těchto dnech nezažily, klatovští dělníci všech 

průmyslových podniků však předali 29. ledna okresnímu hejtmanovi písemný protest proti 

snížení přídělu mouky s požadavkem okamžitého uzavření míru, uznání práva národů na 

sebeurčení, zavedení všeobecného volebního práva do obcí, okresů a zemí a zrušení 

zmilitarizování dělnictva. Dělnický protest tedy obsahuje také nároky, které vznesly 

zastupitelské orgány města na jaře 1917 - zavedení všeobecného volebního práva do obcí, 

okresů a zemí. Tento požadavek byl pravděpodobně zapracován kvůli klatovské sociální 

demokracii, jejíž pozice mezi dělnictvem a především odborově organizovaným dělnictvem 

byla velmi silná - představitelé sociálních demokratů nechyběli při žádném jednání mezi 

dělníky a státní správou. Při těchto jednáních se pasovali do role politických protektorů 

dělnických zájmů a naopak využívali dělnické protesty k prosazení svých názorů. Proto se 

objevil v dělnickém memorandu zmiňovaný požadavek, protože při volbách do těchto orgánů 

platil kuriový systém, který sociální demokraty výrazně znevýhodňoval a neodrážel jejich 

reálnou politickou sílu. Ke cti českých občanských stran a klatovské městské samosprávy 

slouží, že, jak už bylo řečeno, tento požadavek zazněl již v usnesení městské rady a 

zastupitelstva z května 1917, i když tehdy v Klatovech vládnoucím státoprávním demokratům 

muselo být jasné, že jejich drtivá převaha v klatovských samosprávných orgánech vezme jeho 

splněním za své. 

V troskách nebylo jen rakouské zásobování, také rakouský státní rozpočet směřoval k 

totálnímu krachu. Státní dluh začal dosahovat desítek miliard. Pokračoval obrovský propad 

příjmů a astronomický růst výdajů. Rakousko se tedy nerozkládalo jen politicky, ale také 

ekonomicky. 

Nebyly to také jen neněmecké národy, které se stavěly proti rakouskému státu. V 

březnu 1918 se ve Vídni sešli zemští maršálkové a hejtmani všech 17 korunních zemí 

Předlitavska, aby podali: „Slavnostní protest proti vládě a proti snahám vlády zmenšovati 

práva zemí, státními základními zákony stanovené, a zužovati jejich obor působnosti“ 

(Klatovské listy 1918, č. 12, s. 1). Císařem jmenovaní představitelé jednotlivých zemských 

správ odsuzovali protiústavní centralistickou politiku Seidlerovy vlády, která okrádá země o 

jejich kompetence a příjmové zdroje. Okruh odpůrců vládní politiky byl opravdu velký. 

Českou veřejnost tato informace jen posílila v jejím protirakouském názoru. „Ukazuje se, že 
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nelze Vídni věřiti ani v těžké přítomné době a že je omylem domnívat se, že od vlády vídeňské 

možno očekávati jakoukoliv přestavbu říše a jakékoliv uspokojení národů, v nichž byl vždycky 

živelný odpor proti jakémukoliv státnímu centralismu“ (Klatovské listy 1918, č. 12, s. 1). 

Česká názorová konzistence byla o to cennější, že v téže době - 21. března 1918 - 

zahájila německá armáda rozsáhlou ofenzívu na západní frontě, která byla zpočátku velmi 

úspěšná. To mělo na českou veřejnost depresivní účinek. „Když potom 21. března 1918 začala 

německá ofenzíva, když v blízké Železné Rudě (osídlené Němci) zvonili na znamení vítězství, 

nebylo nám u srdce volno“ (Šumavan 1928, č. 82, s. 3). Na českých politických cílech to ale 

nic neměnilo. Paradoxně také zprávy z bojiště vlévaly do žil klatovských občanů optimismus. 

Od počátku roku 1918 docházely do Klatov opět informace o činnosti československých legií 

v Rusku a Masarykově ruské misi. „Byli jsme doopravdy dobře zpraveni v Klatovech o našich 

milých, byli jsme na ně také hrdi“ (Šumavan 1918, č. 12, s. 1). Velký ohlas měla také jména 

řady Klatovanů sloužících v legiích a to, že jeden z vozů československých transsibiřských 

transportů nesl nápis Klatovy. S ulehčením a radostí byly pak přijímány zprávy o zastavování 

německého západního útoku. 

K podpoře ostře protirakouské české politiky významně přispěla jednak tzv. Národní 

přísaha v Obecním domě 13. dubna 1918, kterou přednesl „stařičký, ale nezlomný vypravěč 

české slávy, ponížení i z mrtvých vstání, Alois Jirásek“, oslavy 50. výročí položení základního 

kamene Národního divadla 16. května a především oslavy 1. máje, na kterých se tentokrát 

propojila hesla o sociální rovnosti a spravedlnosti, odpor k válce s požadavkem dělnictva na 

samostatný stát. Zatímco Národní přísaha a oslavy Národního divadla byly především 

pražskou záležitostí, byť hojně navštívenou i z „venkova“, včetně oficiálních delegací 

českých měst a obcí, mohutné oslavy 1. máje proběhly ve všech českých městech i v řadě 

obcí, a to za účasti nejen dělnictva, ale všech vrstev společnosti. Klatovy nebyly výjimkou.     

Zatímco v roce 1917 byl v celých Klatovech klid a všude se pilně pracovalo, o rok 

později už bylo všechno jinak. K účasti na májové oslavě vyzývali nejen jako tradičně 

sociální demokraté, ke kterým se poprvé připojili také národní socialisté, ale rovněž 

státoprávní demokraté, kteří chápali tento svátek jako „manifestaci požadavku sebeurčení 

národů a samostatnosti československého státu“, a i oni vyzývali k všeobecnému zastavení 

práce v tento den. K politickým stranám se přidalo „veškeré obyvatelstvo klatovské, takže 

májová tato manifestace byla mohutným projevem svornosti všech tříd občanských a zároveň 

všeobecné nespokojenosti nad nesnesitelnými dnešními poměry“ (Klatovské listy 1918, č. 18, 

s. 1). Vedle dělnických demonstrací proti zásobovacím poměrům a za rychlé uzavření míru, z 

nichž nejmohutnější se v Klatovech konala 29. března 1918 za účasti 1200 lidí, představuje 
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klatovská prvomájová slavnost největší, skutečně masové vystoupení klatovského 

obyvatelstva za války. Manifestace se zúčastnilo asi 4500 lidí (podle sociálně demokratické 

Obrany Pošumaví 1918, č. 4, s. 2).  

Pod rudými standartami s hesly Mír a chléb (nesly ženy) a Sebeurčení národů (nesli 

muži) a za citelného chladu procházel od 9.30 hodin dělnický průvod městem od Domažlické 

ulice směrem k náměstí v čele s představiteli klatovských sociálních demokratů Řezáčem a 

Nevláčilem a pražským "soudruhem" Teskou, a to "za hrobového ticha". Na náměstí se k 

sociálním demokratům přidali členové Státoprávní demokracie a "velký počet všech tříd 

občanských" a průvod pokračoval k sociálně demokratickému domu "U Slunce", kde 

promluvil Josef Teska z Prahy. Státoprávně demokratické KL zaznamenaly, že hovořil o 

postupu dělnictva za své ideály i požadavky celého československého národa, sociálně 

demokratická Obrana Pošumaví zase zdůrazňovala, že řečník volal po okamžitém míru, 

kritizoval dnešní výrobní poměry a plédoval pro společný zápas za "český, ale socialistický 

stát". Oba listy se shodovaly, že jeho řeč byla přerušována projevy souhlasu a odměněna 

bouřlivým potleskem. Po projevu národního socialisty B. Zýky o společném postupu obou 

dělnických stran a jejich možném splynutí a přečtení rezoluce, která byla všemi přítomnými 

schválena, byl "tábor lidu" ve 12 hodin ukončen. „Po skončeném táboru lidu byly již zpívány 

české písně, které nám v prvním roce války Němci zakazovali“ (Kronika Bolešin 1918, s. 67). 

Odpoledne pokračovala oslava prvního máje kulturním programem. Sociální demokraté 

uspořádali koncert kapely Františka Marka U Slunce a večer „přátelský večírek za velké 

účasti hlavně tancechtivé mládeže“. Národní socialisté, respektive jejich kulturní spolek 

Barák, zorganizovali v 8 hodin večer ve svém spolkovém domě v Besedě lidovou akademii za 

řízení učitele K. Valenty. Zastavení práce v celém městě i okolí bylo projevem, že „jsme dnes 

všichni jednoho náhledu a to v celém československém národě, že další útrapy nesneseme a 

snášeti k vůli některých jednotlivců také nebudeme“ (Klatovské listy 1918, č. 18, s. 1). „Jen 

teplo chybělo, aby tento 1. máj roku 1918 byl pro nás nezapomenutelným!“ (Obrana Pošumaví 

1918, č. 4, s. 2). Toto politické souznění mezi stranami, majícími jinak naprosto odlišné 

představy, cíle a ideály, bylo nejen v klatovských dějinách naprosto unikátní. Fakt, že tyto 

strany přes neustálé střety, které zaplňovaly stránky obojích klatovských stranických novin, 

byly schopny jít v tomtéž průvodu a tleskat týmž myšlenkám, svědčil o vysoké míře shody v 

požadavcích české společnosti na jaře 1918. 

            Klatovům se ale nevyhnuly ani oslavy 50. výročí položení základního kamene 

Národního divadla, byť s určitým zpožděním. 6. června 1918 se uskutečnilo vzpomínkové 

shromáždění v prostorách klatovské Sokolovny. Hlavním bodem kulturního programu bylo 
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představení zdramatizované básně Svatopluka Čecha Ve stínu lípy. Před jeho uvedením 

přednesl profesor klatovského gymnázia Vratislav Čermák historickou přednášku o založení 

Národního divadla, kterou zakončil „větami, jež jakoby vyzařovaly z očí napjatého 

posluchačstva, vyplňujícího sál ve všech jeho prostorách: „Nechť tedy šťastně ujme se ono 

símě samostatnosti národní a dobrého našeho srozumění se všemi ostatními národy, nechť 

tedy šťastně ujme se símě rekovné obětavosti za práva vlasti a národa, nechť šťastně ujme se 

símě národního umění a osvěty naší, nechť veškeré toto símě klíčí a vzejde, aby z nádherného 

chrámu národního našeho umění v plné síle rozvíjel se strom národního našeho života jako 

hrdý kmen mohutné, velebné, krásné lípy československé! Nadšený potlesk propukl na 

znamení, že všichni porozuměli. S nadšením a touhou vlasteneckou odcházeli k domovům“ 

(Vratislav Čermák v knize Jana Biskupa 28. říjen - Hrst vzpomínek, s. 28). 

Paralelně s českými demonstracemi jednoznačné vůle po samostatném státu rakouská 

vláda posilovala své vazby na Německo a také v domácí politice se zcela orientovala na 

německé politiky. Vnitropolitický německý kurz vlády se projevil v projektu premiéra 

Seidlera na vytvoření krajského zřízení v Čechách. Země měla být podle národnostního klíče 

rozdělena na 14 krajů, jejichž představitelé, krajští hejtmani, by nepodléhali místodržitelství, 

ale přímo vídeňské vládě. Provedení tohoto kroku, zveřejněného 3. května, mělo být pokud 

možno realizováno mimoparlamentní cestou - tj. oktrojem. Měl tak být splněn dlouhodobý 

požadavek německých poslanců z Čech na národnostní rozdělení Českého království „jako 

první splátka na samostatnou provincii Deutschböhmen“. Česká reakce byla jednoznačná: 

„Český národ společně s Jihoslovany oznámil ze své strany nejpříkřejší odpor proti 

opatřením, jichž se nikdo neleká“ (Klatovské listy 1918, č. 20, s. 1). Protestovali čeští 

poslanci proti zavedení krajského zřízení, "myšlence na roztrhání odvěkého, našim srdcím 

drahého Českého království", protestovaly klatovské organizace státoprávních demokratů i 

sociálních demokratů, zásadně proti se postavila i klatovská samospráva. Okresní výbor v 

Klatovech 8. května 1918 „přihlížeje k tomu, že zasedání parlamentu v nynější vážné době 

opět bylo odloženo a že projekt krajského zřízení v království Českém proveden má býti cestou 

mimoparlamentní, usnesl se vznésti protest svůj proti tomu, aby o tak důležitém opatření, jako 

je projekt krajského zřízení v království Českém-který jeví se jako pokus o roztržení království 

Českého a který národ český již víckráte prohlásil za naprosto nepřijatelný-bylo rozhodováno 

bez slyšení ústavou k tomu povolaných zástupců národa našeho“ (Klatovské listy 1918, č. 19, 

s. 4). Formou protestu byly také finanční příspěvky Českému srdci a české lidové škole v 

Praze. 
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Protičeský kurs rakouské vlády pokračoval dále. Státoprávní demokracii vzhledem k 

jejímu podílu na přípravě všech národních akcí byly zastaveny oba stranické deníky - Národní 

listy i Národní noviny. Straně bylo zakázáno pořádat jakékoliv schůze a shromáždění, včetně 

připravovaného stranického sjezdu. Celé české politice se mělo dostat lekce. Ta tento čin zase 

chápala jako útok nejen na jednu stranu, ale na celý český politický tábor, český politický 

program a protiprávní omezení občanských svobod garantovaných ústavou. Snaha vzbudit u 

českého obyvatelstva strach německo-rakouskou smlouvou, krajským zřízením a 

potlačováním politických práv a přimět tak Čechy k větší povolnosti však u české veřejnosti 

naprosto selhala. Českou společnost nechávala taková opatření rakouské vlády naprosto 

klidnou. „Politika českého národa za války světové jest už přesně vytýčena a jediná politika, 

jejíž dráhy národ český vzdor všem perzekucím nikdy nenastoupí, je politika strachu“ 

(Klatovské listy 1918, č. 21, s. 1). Jako důkaz odhodlanosti vytrvat na vytýčené cestě a 

solidarity s pronásledovanou stranou jmenovalo klatovské zastupitelstvo Aloise Jiráska a 

JUDr. Aloise Rašína čestnými občany města "v uznání zásluh o věci národa českého". Karel 

Kramář nebyl jmenován jen proto, že titul čestného občana Klatov obdržel ještě před válkou. 

Potvrzením německého kurzu rakouské vlády byl projev premiéra Seidlera  

16. července 1918 v říšské radě, kdy prokázal naprosté nepochopení situace: „Páteří tohoto 

státu je a vždycky bude německý národ“ (Galandauer 1998, s. 237). Tato premiérova slova 

znamenala jeho politickou smrt. Proti vládě se vedle Čechů a Jihoslovanů postavili také 

Poláci a Seidler musel podat demisi. To už český rozchod s Rakouskem nabyl i institucionální 

podobu. 13. července byl ustaven Národní výbor, který měl organizačně a personálně 

připravit vznik samostatného státu. Do jeho čela byl zvolen Karel Kramář jako symbol 

protirakouského odboje a zároveň předseda perzekuované státoprávní demokracie. 

Ruku v ruce s dalšími projevy českého odhodlání vybudovat samostatný stát 

docházelo k dalšímu zhoršování sociálně ekonomické situace české společnosti.  Klatovské 

zastupitelstvo se na svém zasedání 8. května usneslo, že bude zaslán telegram adresovaný 

pražskému místodržitelství a vídeňskému úřadu pro výživu lidu v tomto znění: „Stěží bráníme 

výtržnostem z nedostatku potravin. Důrazně žádáme o jejich příděl. Není mouky, není chleba, 

není nejnutnějších tuků. Ohrazujeme se proti tomu, aby z okresu klatovského vyváženo bylo z 

něho stále bez ohledu na nejnutnější jeho vlastní potřebu i z poslední rekvizice obilí a 

brambor, jichž je rovněž nedostatek. Bezodkladná náprava a odpomoc je nutná“ (Klatovské 

listy 1918, č. 20, s. 2). V Klatovech od března probíhaly každodenní protestní demonstrace 

před okresním hejtmanstvím kvůli nedostatku základních potravin, zejména mouky.  

29. března vyvrcholilo sociální napětí ve městě stávkou všech 1200 zaměstnanců  
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6 průmyslových podniků pod vojenským dozorem z téhož důvodu. Další velké shromáždění 

lidu - nyní několika set dělnic - se konalo ve dnech 6. a 7. května opět před budovou 

okresního hejtmanství. Vedle nedostatku mouky byli příčinou nespokojenosti i haličští 

uprchlíci, kteří svou početností ve městě rovněž zhoršovali jeho zásobovací situaci, ale 

především na venkově přepláceli potraviny, aby je ve městě s několikanásobným ziskem 

prodali. Toto tzv. "keťasení" se stalo bohužel velice častým jevem a jen přilévalo do ohně 

sociálního neklidu. Shovívavost rakouských orgánů k válečné lichvě, katastrofální stav 

zásobování a neschopnost státních úřadů vymoci dodržování státem stanovených 

maximálních cen dále situaci zhoršovaly nehledě na to, že dále podlamovaly zbytky autority 

Rakouska jako státu. Pokračovala každodenní shromáždění před okresním hejtmanstvím proti 

stavu zásobování, takže klatovský okresní hejtman musel ve své květnové situační zprávě 

napsat: „K porušení veřejného pořádku může dojít každým okamžikem“ (Otáhalová 1957, 

359/2732). „Celé zásobování spěje již  přímo ku katastrofálnímu konci“ (Kronika Klatov 

1918, s. 62). Důkazem toho byla další masová stávka 1200 dělníků klatovských podniků pod 

vojenským dozorem za zlepšení zásobování 8. června. 

Dne 1. července 1918 se do schůze klatovského zastupitelstva dostavila 

několikačlenná deputace žen „dožadujících se ochrany zastupitelstva v nynější době 

naprostého nedostatku všech potřeb životních“. Byl to projev další zásobovací krize, kdy do 

města přestaly docházet jakékoliv dodávky mouky a byly vyčerpány poslední zásoby 

brambor. Za celý červen bylo dodáno do Klatov 50,5 kg margarinu a 3,5 kg másla, ačkoliv 

týdenní tuková dávka pro město byla 7 q na týden. Intervence starosty Hostaše u pražského 

místodržitelství byly vyslyšeny. Přesto zastupitelstvo znovu zaslalo telegramy na vyživovací 

inspektorát místodržitelství do Prahy a úřadu pro výživu lidu do Vídně: „Obecní 

zastupitelstvo královského města Klatov v době převeliké bídy a nouze, kdy potravin 

nejnezbytnějších k zachování života obyvatelstvu sehnati nelze“, žádá důtklivě a naléhavě o 

opatření potravin pro město. „Zástupy strádajících a hladovících dožadují se - dosud cestou 

legální - potravin“. Po kritice odvozu potravin z vyhladovělého kraje končil telegram 

varováním: „Obecní zastupitelstvo učinilo vše, co v silách a moci jeho bylo. Odmítáme proto 

veškerou zodpovědnost za následky a žádáme ve chvíli nejvýš napjaté o bezodkladný příděl 

nutných potravin“ (Klatovské listy 1918, č. 28, s. 1). Toto varování přišlo pozdě.  Ještě tentýž 

den odpoledne se shromáždilo 200 - 300 žen, které se vydaly do místní vilové čtvrti s 

úmyslem vniknout do rodinných domů. Tomu jim zabránila policie a četnictvo, které ženy 

rozehnalo. Ani policejní zásah však situaci ve městě nezklidnil. Hladové demonstrace byly na 

denním pořádku. 
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Zásobovací krizí se 2. července zabývala také schůze starostů klatovského okresu, 

která vyzvala vládu k okamžitému řešení aprovizační situace a skončení vývozu potravin. 

Starostové se také ohradili proti připravovanému krajskému zřízení a protestovali proti tomu, 

aby dvě české obce - Březí a Jesení - byly odtrženy od Klatov a přičleněny proti své vůli  

k připravovanému německému okresnímu hejtmanství v Nýrsku. Všichni zúčastnění na závěr 

vyzvali své spoluobčany, aby v rámci akce České srdce brali do svých rodin české děti z 

velkých měst, které tam trpí dlouhodobou podvýživou. 

Zásobovací obtíže neměly všechny skupiny obyvatelstva stejné. Profesor gymnázia 

Karel Peters ve svých vzpomínkách napsal: „O tom, že blížil se konec války, svědčily i poměry 

zásobovací. Přímo humoristicky působilo, když klatovský obecní úřad na základě výnosu 

okresního hejtmanství rozesílal oznámení, že majetnější jsou vyloučeni z veřejného 

zásobování. A těm majetnějším byl každý druhý. Lidé se tomu smáli, z veřejné aprovizace 

málo dostávali, a i z toho mála byli vylučováni v předpokladu, že si pomohou sami. A jakoby 

příroda sama chtěla napomáhati našemu bankrotu zásobovacímu, koncem května a počátkem 

června udeřily tak citelné mrazíky, že pomrzly brambory i žitný květ“ (Šumavan 1928, č. 28, s. 

3). Zásobovací krize tedy měla jeden pozitivní efekt - byla chápána jako signál brzkého 

ukončení války. 

Důkazem pro racionálně uvažující občany byly zase zprávy z bojiště. Neúspěchy 

ústředních mocností v boji proti Itálii a Francii v červnu „zesílily dojem, že na straně 

centrálních mocností se objevuje vyčerpanost“. Červencové konečné zastavení německého 

útoku na francouzském bojišti a mohutná dohodová protiofenzíva zahájená 18. července, 

která znamenala německý ústup, byly momentem, kdy: „viděli již i ti nejzatvrzelejší 

pochybovači, že vítězství chýlí se na stranu Dohody a tím i na stranu naši. Velikost příštích 

událostí se tušila“ (Šumavan 1928, č. 82, s. 3). Velké povzbuzení v červenci přinesly do 

Klatov i zahraniční noviny. První byl francouzský Journal z 2. července, ve kterém byla 

otištěna řeč francouzského prezidenta Poincarého k československým legiím při předávání 

praporu 21. pluku. „Řeč tato působila jako jasný paprsek sluneční, který temnotou mlh ozáří 

krajinu... první záblesky 28. října, neb den osvobození se blížil“ (Šumavan 1928, č. 82. s. 1). 

„Obsahem i formou působila na nás jako zjevení“ (tamtéž). Druhým zahraničním periodikem 

byl Zpravodaj, vydávaný Československou národní radou v Paříži. Zásluhou poslance Prunara 

se do Klatov dostalo 10 čísel: „Přečetl jsem těch 10 čísel Zpravodaje téměř s nábožností... 

mnoho jsem se dozvěděl o osudech a činnosti naší emigrace a našich zajatců za hranicemi“ 

(Šumavan 1928, č. 82, s. 3), napsal profesor Peters. 
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26. července se v Obraně Pošumaví a 27. července v Klatovských listech objevily 

první informace o československých legiích v klatovském tisku a to v souvislosti s rychlou 

popravou ruského cara Mikuláše bolševiky v Jekatěrinburgu, aby se nedostal do rukou právě 

postupujících československých vojsk. V souvislosti s občanskou válkou v Rusku přinášely 

KL v srpnových číslech řadu podrobností o československé protibolševické akci ve prospěch 

Dohody. „Armáda českoslovácká dodala pouze potřebný tmel, k zcelení všech rozptýlených 

odpůrců vlády bolševické. Jest to dnes už armáda jen původem českoslovácká, ale za to 

strašná bolševikům proto, že svou ukázněností a vypraveností stala se chaosu bezvládí 

krystalizačním bodem všeho, co touží po zničení nepořádků“ (Klatovské listy 1918, č. 32, s. 

1). Zprávy o legiích a celé české zahraniční akci byly stále častější. Klatovský čtenář se 

seznámil s prohlášením britské vlády z 9. srpna, ve kterém Britové uznali Čechy "za 

spojenecký národ" a vrcholný orgán českého zahraničního odboje - Národní radu 

československou - za "nejvyšší zastupitelstvo českého národa" a přiznali jí „veškeré plné 

moci příští vlády českoslovácké“ (Klatovské listy 1918, č. 34, s. 1). Klatovské listy otiskly 

také zprávu o české účasti při poslední obraně Paříže u Amiens, kdy „vrchní velitel Foch po 

bitvě sejmuv nejvyšší svůj řád a připjal ho jménem anglického krále na prsa velitele 

Čechoslováků generála Kestřánka. Na to defilovaly francouzské a anglické oddíly před 

československou armádou. Clémenceau poklekl před praporem českým, který ušily pařížské 

ženy a políbil jeho okraj“ (Klatovské listy 1918, č. 34, s. 3). 

Závěr války odhaloval v české společnosti i řadu problematických sociálních jevů. 

Vedle lichvy a „keťasení“ především s potravinami se ve velkém rozmáhala kriminalita. 

Zprávy o krádežích naplnily značnou část zpravodajství obou klatovských týdeníků. Obrana 

Pošumaví např. v jednom srpnovém čísle ze 14 zpráv o dění v Klatovech 8 věnovala právě 

nárůstu zločinnosti ve městě. Důvody dosud nepoznané vysoké míry kriminality byly 

spatřovány jednak v nedostatku jakéhokoliv zboží - především ale životně nezbytného - od 

potravin, uhlí až po byty, jednak v jeho vysokých cenách jak v obchodech, tak především na 

černém trhu. Kradlo se i v kostelech, ke krádežím byli z důvodu životní nouze přinuceni i lidé 

všeobecně považovaní za slušné a bezúhonné občany: „Následkem drahoty přistiženi jsou 

častokráte při polní nebo zahradní krádeži lidé, kteří byli považováni za bezpečné pro majetek 

veřejný“ (Klatovské listy 1918, č. 35, s. 3). Odcizovány byly především potraviny, méně už 

peníze. Krádeže potravin se často odehrávaly přímo na polích, kde byla zloději odnášena ještě 

nesklizená úroda. To vyvolávalo naopak agresivitu u vlastníků, kteří neváhali použít i střelnou 

zbraň k obraně svého majetku. Vedle místních se na krádežích podíleli velkou měrou i lidé z 

průmyslových oblastí Čech - z Plzně, ale především ze severočeského uhelného revíru: 
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Duchcova, Mostu apod. Vzhledem k minimální schopnosti státního aparátu čelit těmto 

patologickým jevům pokračovala i nadále mezi obyvatelstvem krize státní autority. 

„Nepořádek, krádeže a lichva podkopávají autoritu všech nařízení státních i obecních“ 

(tamtéž). 

Průvodními jevy zhoršování zásobovací situace byly agresivita a necitelnost. 

Projevovaly se ve frontách na potraviny, při jednání na úřadech apod. Obecným jevem byl 

také sílící egoismus, alkoholismus a "požitkářství". Lidé - především slušně placení dělníci - 

ve snaze zapomenout na válečné útrapy vyhledávali taneční zábavy a hostince, kde kořalka 

tekla proudem, a po hostincích byly utráceny sumy, „jež za normální doby znamenaly značný 

obnos“. „Charakter lidu vykazoval stále větší a větší dekadenci... Požitkářství zahnízdilo se 

zde měrou povážlivou“ (Plánička, s. 46). 

Vedle dalšího poklesu potravinových dodávek zhoršilo sociální situaci v srpnu i 

zdražení potravin a to v dosud nebývalé výši 100 %. To znamenalo další eskalaci sociálního 

napětí. Již před zveřejněním zdražení zorganizovali sociální demokraté 9. srpna U Slunce 

protestní shromáždění a požadovali jménem dělníků vyšší mzdy na pokrytí vyšších cen. Vedle 

každodenních protestních shromáždění proti nedostatku potravin se 9. a 10. září shromáždilo 

200 lidí, kteří chtěli zaútočit na vilovou čtvrť. Proti nim zasáhlo četnictvo a okresní hejtman 

nařídil uzavření domů a hospod po 9. hodině večerní a omezení pohybu obyvatelstva po této 

hodině. V září se na protest proti zdražení potravin připravovala v Klatovech stávka všech 

továrních dělníků, k níž nedošlo jen kvůli urychlené dodávce mouky do města a zvýšení jejích 

přídělů. V souvislosti s připravovanou stávkou se šířily i pověsti, že 28. září bude 

proklamován český stát. O prioritě hospodářských otázek svědčí i výsledky porad starostů 

klatovského okresu 3. září, kdy starosta Klatov Dr. Hostaš navrhl zřízení okresní hospodářské 

rady v Klatovech. Vznik těchto rad inicioval pražský Národní výbor k zabezpečení 

zásobování a zabránění vývozu potravin z Čech. Orgán řešící ekonomické problémy - Okresní 

hospodářská rada v čele s agrárníky tak vznikla před druhým zárodečným orgánem nového 

státu řešícím politické otázky - Okresním národním výborem. I tento fakt vypovídá o žebříčku 

priorit na konci války. 

Nicméně ani rychlý vývoj na bojištích Velké války nenechával Klatovy v klidu. 

Klatovský tisk podrobně informoval o ústupu německých vojsk na západní frontě, kapitulaci 

Bulharska, postupu Dohody na balkánské a palestinské frontě, kritice německých válečných 

cílů v německém parlamentu, rakouské mírové nabídce, o boji československých legií s 

bolševiky apod. S napětím se očekávalo, co bude: „Z bojišť přicházely zprávy o rozvratu v 

armádě, o neudržitelnosti toho stavu a my už mluvili v kroužcích přátel o těch věcech jako o 
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samozřejmosti a dělaly se kombinace... A už nikoho nezajímalo, budou-li odvody či nic, bude-

li zítra o jeden lístek na něco víc či ne, větší zájmy tu byly a sice horečné napětí, jaké 

rozuzlení přinesou dny příští “ (Kronika Horažďovic 1918, s. 51). 

Příznačným svátkem, který demonstroval jak národní jednotu, tak i odhodlání 

dosáhnout v brzké době státní samostatnosti, se stal den svatého Václava 28. září 1918. A i 

když na rozdíl od sousedního Písku v Klatovech nedošlo 14. října k vyhlášení republiky,  

28. říjen a vznik Československa byl přivítán stejně bouřlivě a nadšeně. Nesmíme ale 

zapomenout, že nešlo „jen“ o vznik samostatného státu. Klatované a s nimi i všichni Češi 

zároveň oslavovali konec nesmyslné války, která si vyžádala tolik lidských i materiálních 

obětí, konec politického a národnostního útlaku, a v neposlední řadě také doufali, že s koncem 

rozpadajícího se Rakouska dojde k zásadní změně v zásobování a výraznému zlepšení 

hospodářských podmínek jejich životů. 

 

Shrnutí 

Cílem této studie bylo poukázat na význam české samosprávy jako svébytné platformy 

české politiky, která vzhledem ke svému specifickému postavení jako občanovi nejbližší 

úroveň politiky a správy a zároveň jako jediný legální prostor české politiky sehrála důležitou 

a často i klíčovou roli jak v prezentaci českých národních zájmů během první světové války, 

tak i v obhajobě nemalých každodenních starostí obyvatel českých měst. V této snaze se 

dokonce neváhala dostat i do rozporu s postupně kolabujícím rakouským státem. Svědčí o 

tom například usnesení klatovského městského zastupitelstva z 11. října 1918, které uvolnilo 

z rozpočtu 150 000 korun na zakoupení obilí "pod rukou", tedy na černém trhu, přestože 

takové jednání bylo státní správou zakázáno "pod přísnými tresty". V době, kdy velká většina 

české společnosti hladověla, však bylo prvořadou povinností obecní správy postarat se o své 

občany – třeba i státu navzdory. Česká samospráva tak důstojně splnila svou roli a dále 

posílila svou pozici nejefektivnějšího článku české politiky.   
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2 POVEDENÝ PŘEVRAT - ROK 1918 NA PŘÍKLADU 

STŘEDOČESKÉHO MĚSTA KOLÍNA 

 

Za posledních sto let prošla česká společnost několika převratnými roky, ve kterých 

došlo buď ke změně státoprávního uspořádání, případně ke změně politického systému. 

Některé z převratných událostí proběhly s pomocí okupačních vojsk, tedy s použitím násilí 

(1939, 1968), jiné přinesly násilí ve svých důsledcích (1948), případně na jejich průběhu či 

výsledku nebyla jednoznačná společenská shoda (1938, 1989, 1993). Jistou výjimku 

v seznamu politických změn v tomto ohledu tvoří vznik Československa v roce 1918, kdy 

došlo ke shodě nejen na průběhu převratu, ale i na následných hlavních proměnách 

politického systému. Kapitola se zabývá průběhem převratu 28. října 1918 na příkladu 

jednoho středočeského města. 

 

Povedený převrat 

Samotný vznik Československé republiky v roce 1918 můžeme bez jakékoliv pochyby 

označit jako nejrychlejší a nejlépe povedený státní převrat v české historii. V den převratu,  

28. října 1918, se zúročily několikaleté přípravy na jeho provedení, ale i schopnosti a 

dovednosti politických elit, které postupně, byť v podmínkách nedemokratického politického 

systému, získávaly zkušenosti se správou věcí veřejných a postupně zjišťovaly, jak efektivně 

vést politická jednání. 

Politici, provádějící 28. října 1918 převrat, dokázali bezpečně jednat tak, aby byl 

zachován klid, ale zároveň aby mohly očekávané mocenské změny proběhnout spolehlivě a 

nezvratně. Především je třeba ocenit první československý zákon, tzv. Rašínův. Známý zákon 

o vzniku Československa v sobě obsahuje vše potřebné: vyhlášení nového státu, identifikaci 

mocenské autority, právní kontinuitu i potřebné formality. Dalším ocenitelným krokem 

nových politických reprezentantů byla kontinuita ve vývoji veřejné správy, kdy státní 

úředníci, deklarující loajalitu novému státu, mohli zůstat ve svých funkcích, což jistě přispělo 

k bezproblémovému chodu správy nového československého státu.  

Neméně podstatnou charakteristikou úspěšného převratu pak byla i participativní 

společnost. Většina obyvatel se domnívala, že v novém státě lze vybudovat takový systém, 

který bude odpovídat jejich potřebám. Zároveň si byli vědomi, že nyní nelze vinit 

z případných nezdarů rakouské úřady, monarchu, šlechtu apod., ale pouze vlastní rozhodnutí. 

Československá společnost se v letech 1918 – 1938 přirozeně rozdělila podle ideologického 
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směřování, stranických preferencí nebo názorů na řešení konkrétních problémů. Ale většina 

voličů přesto vybírala z těch politických stran, které se jasně hlásily k parlamentní 

demokracii, humanitním hodnotám a svobodě.  

Na úspěchu převratu mají svůj výrazný podíl nejen politici, jednající a rozhodující 

v Praze, v rámci Národního výboru československého, ale i politici lokální a regionální. 

Častokrát to byli právě starostové českých měst a obcí, kteří zároveň stáli v čele převratových 

institucí v jednotlivých českých sídlech. Především v průmyslově vyspělých a národnostně 

českých městech šlo téměř o pravidlo. 

 

Česká politika ve městě Kolín před 28. říjnem 1918 

Středočeské město Kolín patřilo od 19. století k vyspělým průmyslovým městům. 

Rovněž tak představitelé místní samosprávy vždy podporovali české národní aktivity. Za tuto 

podporu se v Kolíně v roce 1872 odehrála tzv. kolínská okupace. Místní politici podpořili 

několik aktivit českých vlastenců, za což si město vysloužilo unikátní zásah rakouské státní 

moci. Dne 24. března 1872 obsadil Kolín vojenský prapor pluku arciknížete Karla Salvátora v 

počtu 250 vojáků. Vojsko bylo ubytováno u měšťanů, kteří se zúčastnili podpory národních 

aktivit. Byli to většinou členové městského zastupitelstva v čele s purkmistrem. Tato tzv. 

kolínská okupace trvala 21 dní a celkové náklady na okupaci činily 2 877 zlatých a 8 krejcarů, 

které samozřejmě nesli sami měšťané. Purkmistr Formánek se proti této pokutě ohradil a 

spolu s městským radním JUDr. Havelcem se vypravili na cestu do Budapešti, kde tehdy sídlil 

císařský dvůr. Audience u císaře jim nebyla povolena a jediným relativním úspěchem bylo 

přijmutí písemné žádosti, která byla odeslána k vyřízení na ministerstvo. Tito občané byli 

postaveni před c. & k. okresní soud v Kolíně, který je však osvobodil. Poté se věci ujalo státní 

návladnictví v Kutné Hoře a kutnohorský krajský soud odsoudil obžalované pro překročení 

zákona o shromažďování. Odsouzení museli zaplatit náklad vzešlý dopravou vojska po dráze 

v celkové částce 828 zlatých a 69 krejcarů. Tento rozsudek byl pak potvrzen dne 23. ledna 

1873 nejvyšším soudem ve Vídni. „Tak skončila kolínská rebélie z roku 1872. Byla prohrána, 

a přec rádi ji pro odvahu tehdejších občanů vzpomeneme“ (Bílý, 1927). 

Během roku 1918 bylo jasné, že se blíží konec války a tím i konec monarchie, 

započala aktivita kolínských občanů, kteří se chtěli angažovat při rozkladu starého zřízení. 

Převzetí moci připravoval kolínský Národní výbor, který byl založen v červenci 1918. Již na 

jaře se scházely tajné schůze v kolínském Francově kině. Jednatel Národního výboru v Kolíně 

Alois Klepač na začátky práce tohoto orgánu později vzpomínal takto: „Okresní Národní 

výbor v Kolíně zřízen byl dříve, než došlo k převratu. Úkol jeho byl připravovati převrat, 
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třeba se zbraní v ruce. Zřízen byl jako tajná organizace při Okresní hospodářské radě. Ta měla 

za účel veřejný starati se o zásobování kolínského okresu, účel tajný sabotovati Rakousko a 

nepřipustiti vývoz potravin z okresu za hranice“ (Věstník, 1928). Ještě před převratem se 

místem úvah o odboji stala vinárna Jaroslava Součka v Kutnohorské ulici. Od května 1917 se 

také stala místem, kde se denně dovídali návštěvníci vinárny nové informace a zprávy, které 

tam přinášel Ladislav Radimský, kolínský velkostatkář. V této vinárně se scházeli jednak 

kolínští občané a jednak pražští železniční zřízenci, kteří jezdili do Kolína na pivo a víno, 

které v hlavním městě nebyly k dostání. Je pravděpodobné, že od nich se Kolínu dostávaly 

informace o dění v Praze. 

 

28. říjen 1918 v Kolíně 

Kolínský železniční zaměstnanec Josef Hyhlík, člen Národního výboru za Českou 

stranu socialistickou, byl zodpovědný v tomto orgánu za kolínskou železnici. Ve svých 

pozdějších vzpomínkách uvádí, že již v září 1918 zastavil vlak z Liberce do Vídně, který 

převážel mouku a kroupy. Pět vagónů nechal odpojit, ohlásil tuto skutečnost Národnímu 

výboru a ten mouku rozdělil. Obdobným způsobem údajně zadržel ještě celý vlak s naftou. 

Díky vzpomínkám Josefa Hyhlíka dnes víme, že první zpráva o státním převratu dorazila do 

Kolína 28. října 1918 kolem deváté hodiny dopolední. Jak tento aktivista později popisoval, u 

kolínského nádražního telegrafu měla službu slečna Havránková, která byla od rána smutná, 

protože její bratr zrovna odjížděl na frontu. Kolem deváté hodiny však uslyšela spolu s 

Josefem Hyhlíkem, který byl u telegrafu právě také přítomen, „cirkulární volání. Mysleli 

jsme, že je to hlášení nějakého vlaku. Slečna, plačíc, mechanicky spustí aparát a pak mi hlásí 

toto: ,Zde někdo dává český  telegram, že v Praze je převrat, abychom úřadovali ihned česky 

a provolává slávu svobodě.´ Já se jdu osobně přesvědčiti k aparátu a pak volám: ,Slečno, 

vidíte, Váš bratr je zachráněn, je konec války!´ Na tato slova slečna z pláče přejde takřka v 

šílený smích, chytí mne za ramena, ale hubičku mi přece nedala, ač jsem myslil, že ji již mám“ 

(Věstník, 1928).  

Tato humorná epizoda odstartovala další běh událostí v Kolíně. Josef Hyhlík běžel 

ihned informovat hosty nádražní restaurace II. třídy. Tam údajně řekl: „Pánové, dostalo se mi 

toho štěstí Vám ohlásiti, že máme samostatnost království českého.  Rakousko právě 

kapitulovalo.“ Ve vzpomínkách se dále píše: „Čekal jsem, co se bude díti, a ono nic. Nikdo na 

má slova ani nehlesl, a ani důstojníci mne nevyzvali k odpovědnosti. Myslili si, že jsem se asi 

zbláznil“ (Věstník, 1928). Informaci o české samostatnosti říkal potom Josef Hyhlík ještě po 

chodbách nádraží a odtud se patrně zpráva během několika minut přenesla do centra města. 
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Kolínská kronika uvádí, že zpráva o převzetí moci v českém státě Národním výborem přišla v 

deset hodin dopoledne. Zpráv o konci války přišlo zřejmě mezi devátou a desátou hodinou do 

Kolína více. Kolínský občan Josef Holub uvádí ve svých vzpomínkách, že zprávu o 

samostatnosti mu přinesl domů posel policejního komisaře Hádka v 9.45 hodin. Policejní 

komisař Emil Chochola zase vzpomíná na to, jak po deváté hodině ranní i on již věděl o 

vzniku nového státu. Lidé si o této události povídali na náměstí. Již zmiňovaný A. Klepač 

vyslovil přesvědčení, že lidé se o převratu dovídali od úředníků bank a průmyslových 

podniků, kterým tuto zprávu oznámili pražští kolegové, a potom díky telegrafu. Oficiální 

zpráva celostátního Národního výboru, včetně slavného Rašínova zákona, došla před 

jedenáctou hodinou z redakce Národních listů právě na pokyn doktora Rašína. Telegram zněl 

stručně, ale jasně: „Jest převrat, ustaven náš samostatný stát. Národní výbor v Praze převzal 

státní výkonnou moc do svých rukou, a Okresní výbor jest povinen jeho rozkazy se říditi a ručí 

především za pořádek. “ 

Lze tedy tvrdit, že mezi devátou a desátou až jedenáctou hodinou vědělo téměř celé 

město, že monarchie je u konce a vznikl samostatný český stát. Je docela dobře možné, že 

někteří občané Kolína věděli o převratu dříve než většina obyvatel Prahy, kde oficiální zpráva 

v tisku vyšla v deset hodin dopoledne. Po desáté hodině se na radnici sešel narychlo svolaný 

okresní Národní výbor, jehož předsedou byl Adolf Prokůpek, člen Národního výboru v Praze. 

Pozdější poslanec Národního shromáždění byl však v Praze, a proto zasedání vedl sociální 

demokrat a místopředseda kolínského Národního výboru Václav Špringl, pozdější první 

svobodně zvolený starosta města. Pod jeho vedením se výbor okamžitě usnesl, že bude 

zasedat nepřetržitě, aby převrat proběhl klidně a bez problémů. Dalšími členy okresního 

Národního výboru byli zástupci další politických stran, působících na Kolínsku.  

Okresní Národní výbor v Kolíně ustanovil rovněž nového velitele kolínského vojska, 

protože krátce předtím sesadil plukovníka Ronu, místního vojenského velitele, který podléhal 

velitelství v Litoměřicích a byl monarchii oddaným důstojníkem. S tímto velitelstvím bylo 

okamžitě po jmenování nového velitele (kterým se stal nadporučík Čížek) ukončeno spojení. 

To byl velmi významný akt, protože v době přerušení kontaktů s posádkou v Litoměřicích již 

do tohoto města směřovala žádost rakouských vojáků (nebo někoho jiného z Rakousku 

věrných úředníků, to se dodnes nepodařilo identifikovat) o pomoc. Navíc ke Kolínu mířil vlak 

rakouských vojáků z Kutné Hory, aby zabránili převratovým událostem. Vlak však do města 

nedorazil, protože byl železničáři zastaven před Kolínem a poslán zpět. Do Kolína však přišel 

telegram z litoměřického velitelství, zda mají poslat vojenskou pomoc, která by dorazila 
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druhý den. Tento telegram, adresovaný plukovníku Ronovi, se však k adresátovi nedostal, 

protože ho zadrželi členové Národního výboru.  

Po vyřešení vojenských otázek dal Národní výbor vytisknout leták s provoláním k 

občanům. Těchto provolání bylo údajně vytištěno okolo 15 000 kusů. Říká se v něm, že  

z rozkazu Národního výboru v Praze a za souhlasu všech politických stran okresu se ustavil 

Okresní Národní výbor v Kolíně, který převzal řízení celého okresu. Prohlášení dále 

pokračuje výzvou ke klidu, oznamuje kapitulaci Rakousko - Uherska a uznání 

československého státu zeměmi Dohody. Ke konci znovu zdůrazňuje apel na zachování klidu 

ve městě a zveřejňuje jména členů Národního výboru v Kolíně. Zároveň s tiskem letáků pro 

občany byly informovány všechny státní úřady v Kolíně, že došlo ke změně vlády. O klidný 

průběh prvních hodin převratu se staral především nový velitel místní posádky Čížek, který se 

podle vzpomínek účastníků 28. října projevil jako výborný organizátor, dále předseda nově 

vytvořené vojenské rady A. V. Prágr, který byl faktickým velitelem celého okresu, a 

nadporučík F. Halda, který rychle převzal místnosti se zásobami, kterých bylo v Kolíně 

celkem hodně.   

Již dopoledne vypuklo nadšení obyvatel, které místy přerůstalo v nebezpečné davové 

akce. Nejprve se občané vrhli na státní symboly. Prvního strhli „orlíčka“ z berní správy, šli s 

ním na kolínský most a za provolávání hanby Habsburkům jej shodili do Labe. Podle 

pamětníků i podle místní kroniky se již tehdy našli lidé, kteří chtěli dát staré symboly do 

muzea. Podobný osud měly snad všechny místní rakouské státní znaky a obrazy císaře. 

Nadšený dav začal uvažovat i o různých formách násilí, například na Národní výbor se 

dostavili lidé s dotazem, kdy už se půjde na Židy. Někteří radikální dělníci začali s 

drancováním, ale politici sociální demokracie, která měla v Kolíně silnou voličskou základnu, 

mohutnému násilnému plenění zabránili. 

Národní výbor se při svém nepřetržitém zasedání rozhodl uspořádat odpoledne 

důstojné oslavy vzniku nového státu. Tím měla být oficiální formou završena dosud živelná 

všelidová oslava občanů města, kterých bylo plno před kolínskou radnicí po celý den. Oslavy 

začaly kolem čtvrté hodiny odpolední. Nejprve se konal tábor lidu, poté průvod městem 

(včetně místní části Zálabí) a dav se nakonec vrátil na náměstí. Při pochodu byla provolávána 

sláva Masarykovi, Wilsonovi a hanba Rakousku. Z radnice promluvili k občanům 

představitelé Národního výboru, především Václav Špringl. Po ukončení oslav se lidé 

nerozešli, ale slavili s hudbou až do rána. Slavilo se ve všech hostincích, restauracích a 

vinárnách. Byly zpívány národní písně. Radost obyvatel města výborně charakterizoval o 
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deset let později Alois Klepač: „Lidé se smáli, plakali radostí a objímal druh druha. Město 

bylo plné zpěvu a radosti. Všichni jsme cítili, že se stala událost světodějná“ (Věstník, 1928). 

Ne všichni kolínští občané však mohli slavit. Sociální demokrat Bohumil Záligr byl 

odeslán do Prahy pro další pokyny. V centrálním sídle Národního výboru československého 

byl informován o dalším postupu místopředsedou Soukupem. Vrátil se kolem půlnoci a 

zastihl své kolegy v plné práci. Kolínští „revolucionáři“ ještě večer složili slib, že pokud bude 

třeba, budou hájit Kolín do poslední kapky krve. Nespal a neslavil ani nadporučík Čížek, 

který zorganizoval a vedl vojenské a sokolské hlídky na udržení pořádku, hlavně na 

kolínském nádraží. A tak se občané Kolína, někteří prací, jiní slavením, přenesli do dalšího 

dne nového československého státu. Je však evidentní, že i v Kolíně hrála roli kvalita 

místních politiků, dobrá připravenost, zodpovědnost a zájem o co nejlepší řešení politické 

situace. Mnohdy byli komunální politici v našich dějinách lépe na převratné situace připraveni 

než politici celostátní. 

 

Den poté 

Bohumil Záligr přivezl z Prahy především informace, které se týkaly odzbrojení 

vojska. Od rána 29. října přebíraly stráže Národního výboru zbraně projíždějícím vojákům a 

ty potom ukládaly na radnici. Nadporučík Halda po převzetí vojenského skladiště 

v nedalekém Záboří nad Labem začal s reorganizací místního strážního vojska. Starší vojíni 

byli posláni na neurčitou dovolenou a místo nich byli najímáni mladší dobrovolníci. Hlavní 

oporou stráží byl kolínský Sokol. 29. října 1918 došlo také ke slibu věrnosti nové republice, 

který do rukou Václava Špringla (nejvyššího přítomného činitele Národního výboru) složili 

všichni přednostové státních úřadů sídlících v našem městě. Tento závazek umožnil 

kontinuitu kvalitní činnosti úřadů státní správy. Zároveň Okresní Národní výbor jmenoval 

svého důvěrníka u okresní politické správy, který měl na starosti denně podávat informace o 

činnosti této instituce. 

Situace se ve městě i v okrese pomalu uklidňovala. Docházelo i k mnoha humorným 

situacím. Již několikrát citovaný Josef Hyhlík popisuje jednu z nich: „Když na druhý den 

konal jsem noční službu, přijel o 9 hodině večerní rychlík z Vídně. Tam asi nevěřili ještě v 

převrat. Rychlík zastaví, a já jsem stál zrovna proti druhé třídě. Poněvadž jsem byl velký 

,Hejslovan, měl jsem trikoloru na čepici i na rukávě. Z okna vyhlédne jedna dáma. Když mne 

spatřila, obrátila se ke společnosti do kupé, tleskala a jásala radostí, poněvadž se asi mnou 

přesvědčila, že skutečně převrat je“ (Věstník 1928). 
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Shrnutí 

Vznik Československa v roce 1918 byl přirozeným vyústěním kontinuálního 

politického vývoje národního obrození. Všechny ostatní politické změny ve 20. století 

kontinuální vývoj přetrhly. Ukázalo se, že i faktor kontinuity sehrál důležitou roli v úspěchu 

této mocenské změny. V roce 1918 vznikl nejenom svobodný a demokratický parlament a 

další celostátní instituce politického systému, ale rovněž tak svobodná komunální politika. Na 

to bychom rozhodně neměli zapomínat. Důvěra ve volené představitele lokální politiky 

přetrvala do dnešních dnů a po roce 1989 vnímá veřejnost jako úspěšnější transformaci 

v lokálním než v celostátním politickém prostředí (srov. Hirtlová, 2006). S mírným 

zjednodušením se tak dá říci, že 28. říjen 1918 je nejlépe provedeným převratem nejen 

v dějinách našeho státu, ale i v dějinách místních samospráv.  
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3 VZNIK ČESKOSLOVENSKA A VÍTÁNÍ POLITICKÝCH 

DELEGACÍ V OBCÍCH KOLEM DRÁHY CÍSAŘE 

FRANTIŠKA JOSEFA NA OKRESE TÁBOR 
 

 Kapitola připomíná v roce stého výročí vzniku Československa období převratu 

v obcích podél dráhy císaře Františka Josefa na území bývalého okresu Tábor, kde se 

nacházely železniční stanice. Jmenovitě se jedná o Horusice, Veselí nad Lužnicí, Řípec, 

Dráchov, Soběslav, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor a Chotoviny. Toto umístění je 

záměrné, protože dráha byla velice důležitou součástí života obyvatel zmíněných obcí během 

války, ale i po ní, protože tito lidé měli možnost vítat vracející se vojáky a legionáře, ale i 

politické delegace, kterým je tato kapitola rovněž určena. Sledované události jsou popsány ke 

každé obci zvlášť, pokud se dostupné prameny o těchto událostech zmiňovaly. Z období 

převratu se zajímáme o témata: kdy přišla zpráva o vyhlášení Československa, jaká byla 

reakce na tuto zprávu, změny v samosprávě, udělení čestných občanství a kdy proběhly 

oslavy ke vzniku Československa. 

 

Obrázek 1: Bývalý okres Tábor s vyznačenými obcemi na dráze císaře Františka Josefa 

 

 

Horusice 

První obcí na dráze císaře Františka Josefa v okrese Tábor jsou Horusice. Zprávu o 

vzniku Československa zaznamenal pouze řídící učitel ve školní kronice. Z jeho zápisu 

bohužel nevíme, kdy a jak se o vzniku Československa v obci dozvěděli. Obyvatelé se sešli až 
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30. října večer. Společně se odebrali za zpěvu národních písní ke kapličce, kde správce školy 

promluvil o významu 28. října a přednesl báseň „Česká legie“ od Antonína Horáka. Na 

hranici spálili rakouský prapor a orla, které ještě nedávno zdobili místní trafiku. Shromáždění 

mezi sebou vybrali 50 K na České srdce. Všechny upomínky na Rakousko-Uhersko, které 

místní našli ve svých domech, hromadně spálili na hranici 7. listopadu, kdy si připomněli 

bitvu na Bílé hoře.2 

O průjezdu politické delegace ze Švýcarska 5. listopadu se školní kronika nijak 

nezmiňuje. Příjezd prezidenta Masaryka své místo v kronice našel. Školní budova 

v Horusicích byla dle nařízení po tři dny 21.-23. prosince 1918 ozdobena prapory. Místní 

vyzdobili železniční zastávku prapory, chvojím, nápisy a obrazy Masaryka a Wilsona. Vlak 

s prezidentem zastávkou volně projel za hlasitého provolávání „Sláva“.3  

 

Veselí nad Lužnicí-Mezimostí 

Další zastávkou na dráze je železniční uzel Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, v roce 1918 

ještě dvě samostatná města. Hlavní zastávka se nacházela v Mezimostí. Zpráva o vzniku 

Československa přišla telegramem z Prahy v 12:30. Zaměstnanci drah byli vyzváni, aby 

udržovali klid a pořádek na železnici, dbali o bezpečnost provozu, začali používat český jazyk 

a zabránili vývozu potravin a jiných poživatin z českého území. Železničáři vyměnili na 

svých čepicích orlíčky a korunky za československé kokardy.4 Večer 28. října se obyvatelé 

obou měst shromáždili na nádraží a odtud šli průvodem čítajícím stovky lidí za zvuků 

nádražní hudby k radnici v Mezimostí, kde purkmistr Zatloukal oslovil shromážděné a po 

něm i učitel Alois Kolín. Od mezimostské radnice se průvod odebral k radnici ve Veselí nad 

Lužnicí.5 Z balkonu veselské radnice promluvilo několik řečníků. K projevu se chystal i zdejší 

starosta Dr. Quido Líbal, ale byl zadržen. „Dr. Líbal to – jak se zdá – nechce pochopiti. Když 

se po celá válečná léta odporně válel u stupňů rakouského trůnu – a ještě před třemi týdny se 

prohlásil za vládního a loyálního, jak se může opovážiti vystupovati v roli slavnostního 

                                                           
2 DigiArchiv SOA Třeboň, Pamětní kniha školy Horusické 1897–1939, s. 145–147.  

Dostupné na WWW: <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksht&menu=3&id=200236&page=83> a   

<https://digi.ceske archivy.cz/DA?doctree=1kksht&menu=3&id=200236&page=84>.  
3 Tamtéž, s. 148. Dostupné na WWW: <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksht&menu=3&id= 

200236&page=85>.  
4 Národní archiv v Praze, fond Sbírka staničních kronik, Pamětní knihy železničních stanic ČSD, inv. č. 1279, 

Veselí nad Lužnicí 1918–1951, s. 11–12. Dostupné na WWW: <http://www.badatelna.eu/fond/ 

2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1018529> a <http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/? 

zaznamId=1042962&reproId=1019407>. 
5 DigiArchiv SOA Třeboň, Školní kronika Veselí nad Lužnicí-Mezimostí 1907–1920, s. 162–163. Dostupné na 

WWW: <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksvf&menu=3&id=39&page=85>.  

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksht&menu=3&id=200236&page=85
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksht&menu=3&id=200236&page=85
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1018529
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1018529
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1019407
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1019407
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksvf&menu=3&id=39&page=85
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řečníka při oslavě české neodvislosti?“6 Slova článku z týdeníku Tábor vystihly velmi trefně, 

proč nebylo žádoucí, aby Dr. Líbal hovořil o vzniku Československa. Jeho loajálnost vůči 

zaniklému režimu ho nakonec stála místo starosty. Na schůzi obecního zastupitelstva 15. 

listopadu 1918 zastupitelé jednomyslně schválili jeho rezignaci.7 Nový starosta byl zvolen až 

v září 1919. Radu města Veselí doplnili zástupci české strany socialistické Valentin Konrad a 

sociální demokracie Rudolf Pudil. Rada i zastupitelstvo v Mezimostí zůstaly beze změny. 

 

Obrázek 2: Radnice ve Veselí nad Lužnicí 

 

 

O poměrech, které panovaly ve Veselí a Mezimostí po vzniku Československa, napsal 

správce školy v Mezimostí Alois Kolín: „Bohužel, že této očisty zúčastňují se lidé špinavých 

rukou a černé duše lidé daleko horší než jsou ti, kteří jimi jsou sesazováni. Bohužel, že u této 

očisty a při náhlé volnosti vyskytli se lidé, kteří svobodu špatně pochopili. Krádeže jsou na 

denním pořádku a to nejen lidí obyčejných ale i u lidí, kteří nad pořádkem měli bdíti. 

Rozmáhá se lenost a chtivost po dobrém bydle. Kde kdo hledí uchvátit něco, z čeho by měl 

buď hned, nebo v budoucnu zisk. Socialisté všech odstínů zběsile řádí, derou se do popředí, 

ukřičí každého a to ne vždy způsobem slušným.“8  

Oficiální oslavy ke vzniku Československa se konaly 8. listopadu na veselském 

náměstí. K přítomným promluvil předseda okresního národního výboru Alois Kolín. 

                                                           
6 Drzost. In Tábor, roč. 52, č. 44, 1. 11. 1918, s. 2. 
7 Státní okresní archiv Tábor (dále jen SOkA Tábor), fond Archiv města Veselí nad Lužnicí, kniha č. 138, Kniha 

protokolů o schůzích obecního zastupitelstva od 22. 10. 1904 do 8. 7. 1922, zápis ze schůze 15. 11. 1918. 
8 DigiArchiv SOA Třeboň, Školní kronika Veselí nad Lužnicí-Mezimostí 1907–1920, s. 164. Dostupné na 

WWW: <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksvf&menu=3&id=39&page=86>.  

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksvf&menu=3&id=39&page=86
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Tisícihlavý dav stvrdil pozvednutím ruky přísahu, kterou přednesl tajemník okresního 

národního výboru Quido Vraný. Slavnosti se zúčastnili i žáci veselské a mezimostské školy.9 

Zastupitelé ani radní Veselí nad Lužnicí neudělili nikomu čestné občanství. Naopak 

v Mezimostí byli 24. listopadu 1918 jmenováni čestnými měšťany Tomáš G. Masaryk, 

Dr. Karel Kramář, František Staněk, Gustav Habrman, Václav Klofáč, Dr. Isidor Zahradník, 

Dr. Alois Rašín a Dr. Edvard Beneš.10  

Delegace českých politiků vracejících se ze Švýcarska zastavila 5. listopadu 1918 na 

nádraží. Na vlak s delegací čekala připravená slavobrána, železniční hudba, která byla od 

převratu v neustálé pohotovosti, neboť vyhrávala při každém průjezdu vlaků s vracejícími se 

vojáky. Na vyzdobeném nádraží se shromáždili místní i přespolní. K přítomným postupně 

promluvili tajemník okresního národního výboru Quido Vraný, Dr. Karel Kramář, Gustav 

Habrman, František Staněk a nakonec Václav Klofáč. Vlak s delegací vyjel z nádraží 

v 13:30.11   

Slavobrána nachystaná k uvítání delegace českých politiků zůstala na nádraží až do 

příjezdu prezidenta Masaryka 21. prosince 1918. Masarykův vlak vjel do nádraží v 9:35. 

Kromě slavobrány uvítal prezidenta i jásot obecenstva, zástupci úřadů, spolků a samosprávy, 

např. předseda okresního národního výboru Alois Kolín. Po 20 minutách se vydal prezidentův 

vlak dál do Tábora, kde bylo nachystáno další zastavení.12  

 

Řípec 

 Kdy přišla do Řípce telegrafická zpráva o vyhlášení samostatného Československa, 

není známo, ale s oslavami se zde neváhalo. „V obci naší uspořádána slavnost dne 28. října 

ve školní budově za přítomnosti školních dítek a obecenstva řídící učitel p. A. Jungmann 

                                                           
9 Tamtéž, s. 163. Dostupné na WWW: <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksvf&menu= 

3&id=39&page=85>.  
10 SOkA Tábor, fond Archiv města Mezimostí, kniha č. 21, Protokol ze schůzí okresního zastupitelstva  

11. 2. 1910–31. 1. 1919, zápis ze schůze 24. listopadu 1918. 
11 Česká delegace švýcarská ve Veselí-Mezimostí, in Tábor, roč. 52, č. 45, 8. 11. 1918, s. 2; Národní archiv 

v Praze, fond Sbírka staničních kronik, Pamětní knihy železničních stanic ČSD, inv. č. 1279 Veselí nad Lužnicí 

1918–1951, s. 13–14. Dostupné na WWW: <http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId= 

1042962&reproId=1020260> a <http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId 

=1021090>.  
12 Národní archiv v Praze, fond Sbírka staničních kronik, Pamětní knihy železničních stanic ČSD, inv. č. 1279, 

Veselí nad Lužnicí 1918–1951, s. 14–15. Dostupné na WWW: <http://www.badatelna.eu/fond/2284/ 

reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1021090> a  <http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/? 

zaznamId=1042962&reproId=1021894>; DigiArchiv SOA Třeboň, Pamětní kniha města Veselí nad Lužnicí-

Mezimostí 1907–1920, s. 112, dostupné na WWW: <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkovn&menu= 

3&id=133875&page=60>; SOkA Tábor, fond Archiv školy Veselí nad Lužnicí, inv. č. 250, Obecná škola a 

měšťanská škola chlapecká i dívčí ve Veselí nad Lužnicí, Školní kronika 1906–1929, s. 189; SOkA Tábor, fond 

Archiv města Mezimostí, kniha č. 23, Protokol o schůzích městské rady od 29. 9. 1913 do 30. 1. 1924, zápis ze 

schůze 17. prosince 1918; Uvítání prezidenta Masaryka, in Tábor, roč. 52, č. 52, 27. 12. 1918, s. 1. 

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksvf&menu=3&id=39&page=85
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksvf&menu=3&id=39&page=85
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1020260
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1020260
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1021090
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1021090
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1021090
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1021090
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1021894
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042962&reproId=1021894
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkovn&menu=3&id=133875&page=60
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkovn&menu=3&id=133875&page=60
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vyložil význam slavnosti, zmíniv se dříve o Bílé Hoře. Po slavnosti zapěna hymna „Kde 

domov můj“ a provolána „sláva“ samostatnosti československé a jejím tvůrcům T. G. 

Masarykovi, Wilsonovi a českým legiím.“13 Mnoho obyvatel Řípce vyrazilo na slavnost do 

nedalekého Veselí nad Lužnicí, která se odbývala 8. listopadu.14 K žádným změnám 

v samosprávě či udělení čestných občanství nedošlo. 

 O projíždějící delegaci politiků vracejících se z jednání ve švýcarské Ženevě se žádné 

dostupné prameny nezmiňují. Zmiňují se ale o návratu Masaryka do vlasti, kterého velká část 

obce vítala ve Veselí nad Lužnicí, kde prezidentův vlak zastavil. „Bylo to uvítání v pravdě 

královské, jež připraviti může jedině vděčný národ svému tvůrci samostatnosti a přivítati jej 

způsobem, jakého nedostalo se nikomu. Celý kraj daleko široko přišel a z naší vsi bylo málo 

těch, kdož zůstali doma.“ 15 

 

Dráchov 

 Dráchov, na rozdíl od Řípce, s nímž dodnes sdílí železniční zastávku, zaznamenal 

všechny sledované události. Zprávu o vzniku Československa se místní dozvěděli krátce po 

polední. „Převrat ten odbyl se klidně. Občané chápali svobodu v pravém slova smyslu a 

odstraňovali vše, co po Rakousku zbylo. Starosta Matěj Urbánek zbaven byl ihned úřadu. Za 

něho ustanoven byl náměstek Matěj Molík. Socha Jana Nepomuckého, stojící v kapličce u 

mostu přes řeku Lužnici, se po převratu náhle ztratila, aniž by komu bylo, co známo. Kdo tuto 

sochu odstranil, dosud se nevysvětlilo.“16 Jedinou slavnost uspořádanou ke vzniku republiky, 

o níž se zmiňují prameny, se uskutečnila ve škole 11. listopadu, kdy začalo vyučování po 

chřipkových prázdninách. Dráchovští se zúčastnili slavnosti ve Veselí 8. listopadu.17   

                                                           
13 DigiArchiv SOA Třeboň, Pamětní kniha obce Řípec 1922–1936, s. 35. Dostupné na WWW: 

<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkory&menu=3&id=1291&page=21>; SOkA Tábor, fond Archiv 

školy Řípec, sg. B 1232/1004, kniha č. 149, Obecná škola Řípec, Kronika školní 1918–1940, s. 3.  
14 DigiArchiv SOA Třeboň, Pamětní kniha Sboru dobrovolných hasičů v Řípci 1912–1932. Dostupné na WWW: 

<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkrrr&menu=3&id=133866&page=24>.  
15 Tamtéž. Dostupné na WWW: <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkrrr&menu=3&id=133866 

&page=25>.  
16 DigiArchiv SOA Třeboň, Pamětní kniha obce Dráchov 1922–1965, s. 9. Dostupné na WWW: 

<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkods&menu=3&id=982&page=10>.  
17 DigiArchiv SOA Třeboň, Dráchov, Kronika školní 1914–1940, s. 57–58. Dostupné na WWW: 

<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksds&menu=3&id=200115&page=30> a  <https://digi.české 

archivy.cz/DA?doctree=1kksds&menu=3&id=200115&page=31>. 

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkory&menu=3&id=1291&page=21
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkrrr&menu=3&id=133866&page=24
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkrrr&menu=3&id=133866&page=25
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkrrr&menu=3&id=133866&page=25
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkods&menu=3&id=982&page=10
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksds&menu=3&id=200115&page=30
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksds&menu=3&id=200115&page=31
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksds&menu=3&id=200115&page=31
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 Díky blízkosti Veselí nad Lužnicí mnoho obyvatel Dráchova i školáci s učitelem vítali 

na stanici Veselí-Mezimostí jak delegaci ze Švýcarska 5. listopadu, tak i prezidenta Masaryka 

21. prosince.18 

  

Soběslav 

Zprávu o kapitulaci Rakousko-Uherska a vyhlášení Československa, která přišla do 

Soběslavi po poledni, vyvěsil Alois Březina do výkladní skříně na soběslavském nádraží. 

Z náměstí se začalo ozývat „Máme svůj stát“, „Sláva Československému státu, Wilsonovi, 

Masarykovi, Francii, legiím“ a také zpěv státní hymny „Kde domov můj“. Několik set lidí se 

shluklo do průvodu a za zpěvu národních a sokolských písní obešlo náměstí a potom i město. 

Na domech se objevovaly prapory. Soběslavští obyvatelé začali odstraňovat orly z úředních 

budov, německé nápisy a poštovní schránky natírali v národních barvách. Městská rada 

nechala vyhlásit znění prvního zákona československého státu. Další dva dny 29. a 30. října 

v podvečer procházely městem průvody.19 

V Soběslavi proběhlo několik oslav na počest vzniku Československa. Hlavní oslavy 

organizoval okresní národní výbor spolu s městem, agrární stranou, hasiči, Sokolem, studenty 

a ostatními soběslavskými spolky 9. a 10. listopadu 1918. Město zdobily prapory, 

z výkladních skříní na zúčastněné shlížely portréty Masaryka a Wilsona. V 17 hodin 9. 

listopadu se shromáždil průvod 1 200 žáků ze Soběslavi, Kvasejovic, Nedvědic a Vlastiboře u 

hasičské zbrojnice a odtud směřoval na náměstí před radnici, kde promluvil profesor Petr 

Strnad ze zdejšího učitelského ústavu. K žákovskému průvodu se přidávali i dospělí. Slavnost 

ukončil ohňostroj. Následujícího dne se shromáždili hasiči, krojovaní řezníci, ruští zajatci a 

velké množství lidí u hasičské zbrojnice a odtud se odebrali průvodem na náměstí. Zde 

zaznělo několik projevů, jeden z nich pronesl Josef Šáda z Tábora, předseda sociálně 

demokratické strany na Táborsku. Ruští zajatci věnovali soběslavským sokolům prapor, který 

je dodnes uložen v muzeu.20 

První schůze obecního zastupitelstva po vzniku Československa se konala  

16. listopadu 1918. Zastupitelé jmenovali několik čestných měšťanů: Tomáše G. Masaryka, 

                                                           
18 Tamtéž, s. 57 a 59. Dostupné na WWW: <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree= 

1kksds&menu=3&id=200115&page=30> a <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksds&menu=3&id= 

200115&page=31>.  
19 DigiArchiv SOA Třeboň, Kniha pamětní města Soběslavi 1918–1938, s. 52–53. Dostupné na WWW: 

<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkoso&menu=3&id=1360&page=28>.  
20 Tamtéž, s. 56–57. Dostupné na WWW: <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkoso&menu= 

3&id=1360&page=30>; SOkA Tábor, fond Archiv základní školy Soběslav, inv. č. 289, Obecná a měšťanská 

škola chlapecká 1900–1937, s. 245; SOkA Tábor, fond Archiv základních škol Soběslav, kniha č. 190, Obecná a 

měšťanská škola dívčí v Soběslavi 1885–1947, s. 229. 

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksds&menu=3&id=200115&page=30
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksds&menu=3&id=200115&page=30
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksds&menu=3&id=200115&page=31
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksds&menu=3&id=200115&page=31
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https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkoso&menu=3&id=1360&page=30
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Františka Staňka, Gustava Habrmana a Václava Klofáče. Karel Kramář se stal čestným 

měšťanem již v červnu 1918. Na památku vzniku republiky zastupitelé schválili přejmenování 

Hlavního náměstí na náměstí Československé republiky, Školního náměstí na Masarykovo 

náměstí, Pražské třídy na Wilsonovu třídu a Choustnické třídy na třídu Československých 

legií.21  

V další části schůze došlo ke kooptování šesti nových členů zastupitelstva, tři za 

českou socialistickou stranu a tři za sociální demokracii. Jan Koranda ze sociální demokracie 

se stal i členem městské rady, ale disponoval pouze poradním hlasem.22 Na další schůzi 

obecního zastupitelstva přišli kooptovaní zastupitelé za sociální demokracii, ale zastupitelé 

z české socialistické strany se nedostavili. Vysvětlení podal starosta Bohuslav Hubert. Přečetl 

přípis od socialistické strany. „Váženému obecnímu zastupitelstvu města Soběslavi. Z usnesení 

výboru místní organizace české strany socialistické dovoluji si oznámiti, že kooptaci tří členů 

organizace pp. Beneše, Kordule-ho a Buriana neuznáváme za správnou, pročež zmínění 

členové volbu nepřijímají, a sice z těchto důvodů. 

1. Nikdo z místní organizace české strany socialistické nebyl vyrozuměn o nějakém 

delegování do obecního zastupitelstva. 

2. O vysílání delegátů do různých korporací rozhoduje v naší organisaci buď tato sama, 

anebo výbor téže. 

 Vraceje přípisy ze dne 27. listopadu č. 1039 výše zmíněným pánům zaslané žádám, aby 

toto naše sdělení vzato bylo na vědomí. V Soběslavi, dne 4. prosince 1918. Za místní 

organizaci české strany socialistické Joža Kratochvíl, důvěrník.“23 Zastupitelé vzali toto 

sdělení na vědomí a o další rozšiřování svých řad již neusilovali. 

Čeští politici vracející se ze Švýcarska 5. listopadu Soběslaví pouze projeli. Přesto je 

na nádraží vítalo mnoho lidí, městská rada, spolky, školní mládež a studenti. Vlak projel 

nádražím za zvuku státní hymny a hlasitého volání „Na zdar“ po 14. hodině.24 Do Veselí 

poslali představitelé okresu telegram, který byl doručen do vlaku vracejících se politiků.25 

                                                           
21 SOkA Tábor, fond Archiv města Soběslav, kniha č. 423, Protokol schůzí obecního zastupitelstva  

od 20. 12. 1913 do 4. 10. 1930, s. 162–163; DigiArchiv SOA Třeboň, Kniha pamětní města Soběslavi  

1918–1938, s. 58–59. Dostupné na WWW: <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkoso&menu=3&id= 

1360&page=31>.  
22 SOkA Tábor, fond Archiv města Soběslav, kniha č. 423, Protokol schůzí obecního zastupitelstva od  

20. 12. 1913 do 4. 10. 1930, s. 164–165. 
23 Tamtéž, s. 170–171. 
24 DigiArchiv SOA Třeboň, Kniha pamětní města Soběslavi 1918–1938, s. 55. Dostupné na WWW: 

<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkoso&menu=3&id=1360&page=29>; SOkA Tábor, fond Učitelský 

ústav Soběslav, inv. č. 501, Pamětní kniha c. k. paedagogia v Soběslavi 1912–1939, s. 130. 
25 Návrat české delegace ze Švýcar. In Tábor, roč. 52, č. 45, 8. 11. 1918, s. 2. 

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkoso&menu=3&id=1360&page=31
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkoso&menu=3&id=1360&page=31
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkoso&menu=3&id=1360&page=29
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Bohužel ani prezident Masaryk se v Soběslavi nezastavil. Přesto se na vyzdobeném 

nádraží shromáždili zástupci korporací, úřadů a spolků a zdravili projíždějící vlak. Za zvuku 

státní hymny a provolání slávy projel prezidentský vlak kolem 10 hodiny městem.26 

 

Planá nad Lužnicí 

Zprávu o vyhlášení neodvislosti Československa rozhlásil po Plané přednosta zdejší 

stanice Karel Hřebík před 15 hodinou. „Ve chvilce vlály červenobílé prapory po celé obci, 

rakouské orlíčky byly snímány a vše, co připomínalo bývalou habsburskou říši, ničeno. 

Četníci, strážník, sňali s čepice rakouský odznak, obyvatelstvo od dětí až do nejstarších osob 

zdobilo se českými odznaky a trikolorou. Všeobecná radost zachvátila všecko obyvatelstvo, 

lidé se slzami v očích sdělovali si navzájem radostné dojmy této historické chvíle.“ 27 V Plané 

uspořádali na počest vzniku Československa několik slavností. „Dne 3. listopadu konána 

slavná mše, občané zhořští přijeli na okrášlených vozích s hudbou, hasičské sbory s prapory, 

četné občanstvo po mši, před níž měl vlastenecké kázání farář P. V. Švec, započalo prvně 

českou hymnou „Kde domov můj?“ a před kostelem „Hej Slované“ (tato byla dosud 

zakázána). Školní slavnost konána dne 5. listopadu za přítomnosti obecního zastupitelstva a 

místní školní rady. Místnost byla ozdobena znaky zemí Koruny české. K žactvu promluvil 

řídící učitel.“ Slavnost se stejným programem se uskutečnila i 8. 11. 1918 k výročí bitvy na 

Bílé hoře.28 Další slavnost uspořádalo zvláštní komité, které vypravilo 7. 11. 1918 večer 

lampionový průvod na Strkov, kde promluvil řídící učitel Jan Boháč. Následně vzplála 

hranice, na níž byly spáleny obrazy a jiné upomínky na proklaté Habsburky. Cestou a při ohni 

lidé zpívali národní a slovanské písně.29 Při poslední slavnosti 10. 11. 1918 ve 14 hodin 

„konán průvod po obci s okrášlenými vozy a banderiem s hudbou, načež měl řeč řídící učitel 

                                                           
26 Národní archiv v Praze, fond Sbírka staničních kronik, Pamětní knihy železničních stanic ČSD, inv. č. 1068, 

Soběslav 1918–1952, s. 5. Dostupné na WWW: <http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId= 

1042751&reproId=1012572>; SOkA Tábor, fond Archiv základních škol Soběslav, kniha č. 190, Obecná a 

měšťanská škola dívčí v Soběslavi 1885–1947, s. 229; SOkA Tábor, fond Učitelský ústav Soběslav, inv. č. 501, 

Pamětní kniha c. k. paedagogia v Soběslavi 1912–1939, s. 131; Uvítání presidenta Masaryka. In Tábor, roč. 52, 

č. 52, 27. 12. 1918, s. 1. 
27 DigiArchiv SOA Třeboň, Pamětní kniha obce Planá nad Lužnicí 1923–1956, s. 9. Dostupné na WWW: 

<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkopl&menu=3&id=1122&page=12>; SOkA Tábor, fond Národní 

škola Planá, sg. 918/ B 1103 a, kniha č. 351, Obecná škola Planá nad Lužnicí, Pamětní kniha 1893–1932, s. 249–

250. 
28 SOkA Tábor, fond Národní škola Palná nad Lužnicí, sg. 918/ B 1103 a, kniha č. 351, Obecná škola Planá, 

Pamětní kniha 1893–1932, s. 250. 
29 DigiArchiv SOA Třeboň, Pamětní kniha obce Planá nad Lužnicí 1923–1956, s. 9. Dostupné na WWW: 

<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkopl&menu=3&id=1122&page=12>; SOkA Tábor, fond Národní 

škola Planá, sg. 918/ B 1103 a, kniha č. 351, Obecná škola Planá nad Lužnicí, Pamětní kniha 1893–1932,  

s. 249–250. 

http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042751&reproId=1012572
http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId=1042751&reproId=1012572
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https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkopl&menu=3&id=1122&page=12
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ze Starého Tábora Jos. Švehla, po které vsazena lípa na památku českých legií před 

zahrádkou hotelu.“30 

V období plánských slavností se 5. 11. 1918 vracela delegace ze Švýcarska. 

„Občanstvo naše shromáždilo se ve velikém počtu na nádraží. Mnozí zvědavci čekali již od 

11. hod. dopol., ač teprve o 3. hod. odpol. projížděl volným tempem okrášlený vlak chvojím a 

květinami a nápisem: Československá republika. Hřímavé „Sláva“ a „Nazdar“ bylo 

spontánním pozdravem všem našim vůdcům, kteří úsměvy a rukama děkovali za projevy.“31 

Stejně vřele a upřímně Plánští vítali i projíždějící vlak s prezidentem Masarykem 21. 12. 

1918, v němž jel s družinou italských legionářů syn zdejšího učitele Josefa Duška, Karel 

Dušek.32 

 

Sezimovo Ústí 

 Do Sezimova Ústí se správa o vyhlášení Československa dostala patrně z Tábora. O 

bezprostředních událostech mnoho nevíme, protože se o tomto období zmiňuje pouze školní 

kronika. Řídící učitel Josef Švehla se zmiňuje o prvním státním svátku, který byl vyhlášen 29. 

října 1918: „Nálada byla po celý den slavnostní, zvláště večer, když hudebníci přišedší ze 

slavnostního průvodu v Táboře pořádaného zahráli několik písní a národní hymny.“33 

 „Pátého dne listopadu konána oslava našeho osvobození a téhož dne vítána byla 

v Táboře delegace vracející se za Švýcar. Nadšení bylo neobyčejné.“34 Ve stejném duchu 

proběhlo vítání prezidenta Masaryka 21. prosince 1918.35 

 

Tábor 

„Tak se naplnili dnové Rakouskouherské říše a nadešlo pondělí den 28. října, den 

převratu, kdy vstoupil prohlášením Národního výboru o 11. hodině v Praze, Československý 

                                                           
30 SOkA Tábor, fond Národní škola Planá nad Lužnicí, sg. 918/ B 1103 a, kniha č. 351, Obecná škola Planá nad 

Lužnicí, Pamětní kniha 1893–1932, s. 250. 
31 DigiArchiv SOA Třeboň, Pamětní kniha obce Planá nad Lužnicí 1923–1956, s. 10. Dostupné na WWW: 

<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkopl&menu=3&id=1122&page=13>; SOkA Tábor, fond Národní 

škola Planá nad Lužnicí, sg. 918/ B 1103 a, kniha č. 351, Obecná škola Planá, Pamětní kniha 1893–1932,  

s. 250–251. 
32 DigiArchiv SOA Třeboň, Pamětní kniha obce Planá nad Lužnicí 1923–1956, s. 10. Dostupné na WWW: 

<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkopl&menu=3&id=1122&page=13>; SOkA Tábor, fond Národní 

škola Planá nad Lužnicí, sg. 918/ B 1103 a, kniha č. 351, Obecná škola Planá nad Lužnicí, Pamětní kniha  

1893–1932, s. 251. 
33 SOkA Tábor, fond Archiv školy Sezimovo Ústí, Švehla 111, sg. B 1254a/1015, Sezimovo Ústí 1826–1946, 

fol. 114–115. 
34 Tamtéž, fol. 115. 
35 Tamtéž, fol. 116. 

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkopl&menu=3&id=1122&page=13
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkopl&menu=3&id=1122&page=13
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stát v život.“36 Do Tábora se tato zpráva dostala kolem poledne a lidé ji oslavovali do 

pozdních nočních hodin. Mládež a studenstvo se staly hybnou silou očisty města od symbolů 

mocnářství. Za nedlouho se ke strhávání orlů, německých nápisů, podobizen císaře či praporů 

přidali i ostatní. Ze zasedací síně obecního zastupitelstva na radnici zmizela velká olejomalba 

zesnulého císaře Františka Josefa, kterou nahradily znaky zemí koruny české. Gymnazisté na 

svých legitimacích přeškrtli slova c. k. a razítko s rakouským orlem zatřeli inkoustem. Místo 

nich napsali nové označení ústavu, Československé vyšší gymnázium v Táboře.37 Centrem 

dění se stalo Hlavní náměstí (dnes Žižkovo), kde u pomníku Jana Žižky lidé vyslechli 

v několika následujících dnes mnoho proslovů z úst starosty JUDr. Josefa Kose, prof. Karla 

Kostlivého, Petra Gajdíka, JUDr. Hynka Langa či MUDr. Václava Rychetníka. Největší 

oslava ke vzniku republiky proběhla v den státního svátku 29. října 1918. „Odpůldne po 2. 

hod. uspořádán od radnice průvod městem, v jehož čele kráčel hudební sbor, vyhrávaje různé 

vlastenecké písně. Pak uspořádán první slavnostní tábor lidu u pomníku Žižky. Vždy ochotný 

a obětavý Hlahol zapěl nejprve Prausův chorál národa českého, po něm přednesl báseň 

student F. Schlée, načež promluvil p. profesor K. Kostlivý. Krásná, procítěná slova jeho 

hluboko vnikla v tisícové shromáždění a povznesla mysle všech. Pak opět zapěl Hlahol sbor: 

Smetanovo Věno, načež tábor lidu ukončen zpěvem naší hymny.“38 Další den poprvé zasedlo 

obecní zastupitelstvo, které udělilo čestné občanství poslancům Václavu Klofáčovi, Gustavu 

Habrmanovi a Františku Staňkovi a přejmenovalo Klášterní náměstí na Masarykovo (dnes 

Mikuláše z Husi), Nádražní třídu na třídu Československých legií (dnes 9. května) a 

Budějovickou třídu na Wilsonovu (dnes Budějovická ulice).  

Návrat delegace ze Švýcarska se v Táboře spojil s návratem dětí do škol po 

chřipkových prázdninách. Ve školách proběhly menší slavnosti a hlavně byly žákům 

vysvětleny události posledních dní. Poté se i se svými vyučujícími odebrali na nádraží, kam 

vlak s delegáty přijel po 15. hodině. „Děti mají plnou hlavu oslavy české nár. rady v Táboře. 

Měly dopoledne jen jakousi slavnůstku ve škole a šly pak na dráhu, kde se konaly přípravy 

k uvítání, zůstaly tam tedy a viděly a vyslechly vše. Členové rady byli vyzdviženi a neseni na 

ramenou odnešeni na řečnickou tribunu. Nádraží bylo dekorováno a věnčeno chvojí. Starosta 

dr. Kos je vítal, pak řečnil dr. Kramář, potom mluvil bratr sokol Tichý z Tábora, pak poslanec 

                                                           
36 Národní archiv v Praze, fond Sbírka staničních kronik, Pamětní knihy železničních stanic ČSD, inv. č. 1164, 

Tábor 1918–1953, s. 6. Dostupné na WWW: <http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/?zaznamId= 

1042847&reproId=1013679>.  
37 Naše radnice a Nový národ. In Český jih, roč. 46, č. 44, 2. 11. 1918, s. 2. 
38 První svobodná slova. In Český jih, roč. 46, č. 44, 2. 11. 1918, s. 2; První týden československé republiky. 

In Český jih, roč. 46, č. 45, 9. 11. 1918, s. 1. 
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Klofáč pak mluvil agr. posl. Staněk, pak Kalina a naposled social. demok. Habermann.“39 Po 

odjezdu členů Československé národní rady se přihlížející odebrali v průvodu na Hlavní 

náměstí, které starosta Kos na počest slavnostní události přejmenoval na náměstí 

Československé republiky.40 

 

Obrázek 3: Kramář, Klofáč, Staněk, Habrmana a další v Táboře po návratu  

ze Švýcarska 5. listopadu 1918 

 

 

O příjezdu prezidenta Masaryka se místní dozvěděli z vyhlášek už 16. prosince 1918. 

V podvečer o tři dny později se po městě roznesla zpráva o atentátu na prezidenta Masaryka, 

který měli provést Židé. Na Novém Městě se pod vlivem této zprávy začali shromažďovat 

hlavně mladiství, kteří pronášeli protižidovská hesla. Většinu policisté a četníci rozehnali, ale 

zhruba 500 osob se přesunulo na náměstí Československé republiky, kde protestovali proti 

špatnému zásobování. Rozlícený dav napadl dva místní Židy, Freunda a Alfreda Guttmanna. 

Menší zástup vzbouřenců se oddělil a vytloukl okna v židovské škole a synagoze. Nakonec se 

všichni rozešli, ale nad ránem neznámí pachatelé vytloukly výkladní skříně obchodů pánů 

Reinera a Steinera.41 I přes nepřízeň počasí (mokrý sníh a mrazivý vítr) se táborské nádraží a 

jeho okolí 21. prosince 1918 zaplnilo zástupem místních i přespolních ve slavnostním 

oblečení nebo krojích. Chvíli po jedenácté vjel prezidentův vlak do nádraží ozdobeného 
                                                           
39 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, inv. č. PO/02-8072/4, fol. 53. Jedná se o deník Emilie 

Koutenské z Plané nad Lužnicí, manželky Vojtěcha Koutenského, vrchního lesního správce hraběte Harracha na 

Strkově. 
40 První týden československé republiky. In Český jih, roč. 46, č. 45, 9. 11. 1918, s. 1–2; Náměstí republiky.  

In Český jih, roč. 46, č. 45, 9. 11. 1918, s. 2; Muzeum východních Čech v Hradci Králové, i. č. PO/02-8072/4, 

fol. 53. 
41 SOkA Tábor, fond Archiv města Tábor, inv. č. 1308, kr. č. 307, fol. 322. 
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barvami národními a vítězných mocností za zvuků fanfár z Libuše, dělových salv a zvonění 

kostelních zvonů. V tento památný den pronesl prezident Masaryk ve městě, kde i kameny 

mluví, památnou větu „Tábor pro nás jest programem a tomu programu zůstaneme věrni.“42 

Po Masarykově návštěvě v Táboře zůstali podpisové archy, stejně jako po listopadovém 

příjezdu delegace ze Švýcarska. Celá Masarykova cesta domů po českém území byla 

zdokumentována na filmový materiál, který je uložen v Národním filmovém archivu. 

 

Obrázek 4: T. G. Masaryk v Táboře 21. prosince 1918 

 

 

Chotoviny 

 Chotovinští se jako jediní dozvěděli o převratu z denního tisku jak praví dostupné 

prameny. „Dlouho do noci se po staveních debatovalo, jásalo a všude bylo mnoho radosti 

z ukončení války a prohlášení naší svobody. Současně učiněny kroky k zajištění aprovisace 

v obci. Všude byl klid a úplný pořádek. A radost, že se brzy vrátí ti, kdo dlouho byli odloučeni 

od svých rodin, od svého rodného domova.“43 

                                                           
42 Slavný příjezd prezidenta Masaryka do vlasti. In Český jih, roč. 46, č. 52, 28. 12. 1918, s. 2; Uvítání presidenta 

Masaryka. In Tábor, roč. 49, č. 52, 27. 12. 1918, s. 1; Vandrovcová, J., Vandrovcová, L. Velké návraty aneb Jak 

žili jsme v Táboře před sto lety. 
43 DigiArchiv SOA Třeboň, Pamětní kniha politické obce Chotoviny 1918–1937, s. 5–6.  

Dostupné z WWW: <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkoIo&menu=3&id=3&page=4> a 

<https://digi.ceskearchivy.cz/DA? doctree=1kkoIo&menu=3&id=3&page=5>.  
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Zprávy z Chotovin nejsou rozsáhlé, ale i přesto se zmínily o průjezdu politických 

delegací: „Tak vítali jsme (na nádraží zdejším) slavnostním způsobem návrat delegace naší 

vyslané do Švýcar –; dne 21. prosince 1918 příjezd osvoboditele G. Masaryka – „tatíčka“ jak 

lid ho v dětinné lásce nazývá, který projížděl kolem Chotovin tratí Wilsonovou.“44 

 

Shrnutí 

Období státního převratu v obcích kolem dráhy císaře Františka Josefa, brzy 

přejmenovanou na Wilsonovu dráhu, probíhalo v podstatě stejně jako v jiných obcích 

s národnostně českým obyvatelstvem. Vždy došlo ke strhávání symbolů končícího 

mocnářství, vyvěšování národních barev a pořádání různých oslav. V několika obcích se do 

místních zastupitelstev dostali zástupci levicových stran, sociální demokracie a české 

socialistické strany. Do té doby levicově orientované strany své zastoupení neměly. V Táboře 

si musela levice počkat až do voleb v roce 1919. Díky tomu, že se sledované obce dodnes 

nachází na „jižní“ dráze, měli místní tu výsadu, že mohli vítat vojáky a politiky vracející se 

domů. S velkou slávou uvítali české politiky vracející se z jednání ve Švýcarsku a hlavně 

prezidenta Osvoboditele. Sledované události provázely antisemitské projevy (fyzické 

napadení, rozbíjení obchodů ad.), které ale nebyly v období převratu zaznamenány do 

oficiálních dokumentů (kroniky, denní oznamy, tisk). O útocích na židovskou menšinu se 

zmínil ve svém deníku mlynářský učeň Jaroslav Knotek, který tehdy žil v Táboře (Knotek, 

Pixová, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 DigiArchiv SOA Třeboň, Chotoviny, Kronika obecných a místních školských záležitostí 1870–1926, s. 143. 

Dostupné na WWW: <https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksIr&menu=3&id=307990&page=77>.  

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kksIr&menu=3&id=307990&page=77
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4 MĚLNÍK V ROCE 1938. Z MĚSTA NA JAZYKOVÉM 

POMEZÍ MĚSTEM NA HRANICÍCH 
 

MOTTO:  

Sedím dnes večer na hranici/rudou Mělničinu ve sklenici/v dálce, kam bys snad kámen 

hodil/leží kraj, jenž ztracen, anižs zbrodil/kapkou krve jeho živnou hlínu/jenž růst dala révě ve 

svém klínu/a tak zbyly dole jen ty keře/z nichž se Mělničina béře/A já dlouze mělnické/dneska 

večer pil/abych sílu odvěkou do svých žil zas vlil/Na budoucnost země své/pohár zved jsem 

v ráz/Tisíc let my byli zde budeme tu zas…  Jan Wenig45 

 

Krize pomnichovské identity. Vymezení hranice. Uprchlíci 

Mělník se od poloviny třicátých let připravoval stejně jako celá republika na válku. 

Nechyběly cvičné letecké poplachy ani výchova k brannosti. Mělník v té době spadal pod 

okrskové velitelství branné výchovy v Liberci a již v červnu 1938 bylo rozhodnuto o střežení 

důležitých nevojenských objektů českými státotvornými spolky a event. loajálními spolky 

jinonárodními.  Sokolové např. střežili ještě ne zcela provozuschopný nový most přes Labe 

„pod“ Mělníkem, protože podniků důležitých pro obranu státu ve smyslu vládního nařízení 

197/1936 Sb. v jinak tehdy ještě více méně zemědělském Mělnicku nebylo mnoho. 

Samozřejmě se také vybíralo na fond obrany státu a vůbec, zdá se, panovalo hlavně po 

všesokolském sletu v Praze velké nadšení pro věc republiky a její záchrany...46 Nicméně 

události vzaly rychlý spád a všechny přípravy byly vlastně -  bohužel nebo bohudík, o tom 

dodnes panují spory - vlastně zbytečné… 

„Mnichov“ byl skutečnou tragédií, od níž vede cesta nejen k protektorátu, ale také k 

únoru 1948.  Tzv. druhá republika, tedy období po abdikaci E. Beneše do 15. března 1939 

byla zvláštní, nehezká doba, o níž bylo hodně napsáno a v základních rysech je její 

charakteristika jako fašizující společnosti zcela oprávněná (z nepřeberné literatury Klimek, 

2002, s. 561-670; Gebhart, Kuklík, 2007). Otřes ze ztráty třetiny území, pocit opuštěnosti a 

zrady vyvolaly deziluzi a odmítnutí dosavadních ideálů a mánii hledání viníků.  A navíc se 

                                                           
45 Písnička z hranic. In Mělnický hraničář, 19. 1. 1939, č. 4, r. 1, s. 2. Autor snad ze známé české intelektuální 

rodiny Wenigů.  
46 Státní okresní archiv Mělník (SOkA Mělník), fond (f.) Okresní úřad Mělník 1850-1945 (OÚ Mělník), sign. V-

12, kart. 711. Nicméně branná výchova se prováděla dále a někteří si od ní slibovali, že: „poskytne všem bez 

výjimky další možnosti výchovné, zdokonalení se v různých úkonech a odvětvích, naučí kamarádství a dá 

důvěru v sebe a důvěru v budoucí lepší. Pokračování branné výchovy. In Mělnické listy, 20. 1. 1939, č. 3, r. 21, 

s. 3. 



46 

 

dostaly ke slovu živly do té doby marginální. Jako první na řadě se nabízela celá předchozí 

politika, zahraniční i vnitřní, reprezentována především E. Benešem. Zároveň s tím byla 

hlasitě odmítána celá koncepce liberalismu a demokracie. K moci a ke slovu se dostávali lidé 

s krajně pravicovými názory, kteří poukazovali, že předchozí demokratický režim inklinující 

podle nich k levičáctví až komunismu, což nebylo vůbec pravdivé, zavinil izolaci republiky 

uprostřed autoritativních a totalitních mocností. Je ovšem skutečností, že jimi byla republika 

skutečně obklopena. Nutno dodat, že totalitarismus nebo autoritativní režimy v té době 

nevyvolávaly zdaleka ve všech vrstvách společnosti tak negativní konotaci jako nyní. Mezi 

„konzervativními“ vrstvami možná nebyl ideál nacistického Německa tak inspirující, i když 

to, jak se zdánlivě vypořádalo s krizovými jevy, mohlo relativně pozitivně rezonovat nejen 

mezi sudetskými Němci. Byly to ale především ideály stavovského korporativního státu a 

uspořádání společnosti, které byly zvláště živé na Slovensku (Hallon, Schwarz, 2014, s.  

645-678).  

To vše se přehnalo také přes Mělník, kde byla ovšem situace ještě komplikovanější 

tím, že ležel na jazykové národnostní hranici. Ze severu totiž, jak říkávali „národovci“, 

pronikl německý klín nejhlouběji do Čech a nejblíže ku Praze. A omezením přirozeného 

kontaktu s Českolipskem a Litoměřickem se vlastně Mělník, jemuž zbývala jen trasa na 

Mladou Boleslav a na jih, Praze velmi „přiblížil“ a ta se pro něj stala zřejmě důležitější, než 

dříve. Toho si povšimli již současníci, když ocenili význam soukromé Krymlovy mělnické 

dopravní společnosti, jejíž autobusy „vlastně spojují Prahu takřka s hranicemi“ a jsou „živým 

pojítkem mezi Mělníkem a Prahou, kam nyní lneme víc než kdy jindy. Možno již dnes říci, že 

se stáváme předměstím Prahy, vždyť nyní dva nové vozy dopravují cestující do Prahy za  

45 minut, což je totéž jako by jel někdo tramvají z Poříče na pražský Spořilov nebo na 

Hanspaulku.“47 Mělo to ovšem, jak se záhy ukázalo, i své stinné stránky:  „Naše města Mělník 

a Mšeno, položená nyní takřka na samých hranicích, jsou odkázána sama na sebe. Nesmíme 

proto peníze, v těchto městech vydělané, vozit do Prahy. Musíme je udat v našich městech. 

Vypadalo by to tak, jako by československý občan jezdil utrácet své peníze do ciziny. 

Mělničané si musí být teď jeden druhému nápomocni. Mělník je město, kde není nedostatek 

obchodníků a řemeslníků. Na co si vzpomenete, dostanete tu ke koupi za stejné ceny, ne-li 

nižší, než v Praze. Neboť naši obchodníci mají menší režii než obchodníci pražští, kteří musí 

platit vysoké nájemné. U našeho obchodníka nemůžete býti ošizeni jako u některých 

neznámých obchodníků v Praze, protože místní obchodník je vystaven větší a přísnější kritice, 

každý ho zná a kdyby někomu špatně posloužil nebo někoho ošidil, už by se to o něm po městě 
                                                           
47 Mělník předměstím Prahy. In Mělnický hraničář, 21. 12. 1938, č. 1, r. 1, s. 2. 
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rozkřiklo a poškodilo by to v prvé řadě jeho samého. A co je nejdůležitější: místní obchodníci 

musí platit daně a obecní přirážky, z nichž mají prospěch především zase místní občané. Proč 

by se měly tyto důchody zmenšit o ty peníze, které vyvezete do Prahy a které by mohly při 

troše rozumném uvažování zůstat na Mělníce? Uvědomme si to a podporujme se navzájem. 

Zůstane-li obchod a řemeslo nám, nemusíme se obávat zlých dob. Místní obchodník a 

řemeslník má právo být živ. Tedy mu prostředek jeho obživy nevyvážejme za hradby města.“48 

Pozoruhodná, ale nikoliv náhodná je touha po sousedství, soběstačnosti a uzavřenosti města a 

jeho trhu odkazující snad do středověku. Aluze hradeb je možná nadsázkou, ale výmluvnou… 

Od druhé poloviny 19. století se vytváří mýtus Mělníka jako české výspy, která 

ovšem, v duchu stále více rozvinuté a sebevědomě české společnosti, neměla být jen 

obranným valem, ale spíše nástupištěm k znovupočeštění, podle vlasteneckého přesvědčení 

jen v pobělohorské době „zněmčeného“ a německými nacionály tzv. uzavíraného území. 

Zpočátku šlo alespoň o podporu českých menšin v německém prostředí a jejich záchrany od 

případné a stále hrozící asimilace zvláště díky aktivitám Národní jednoty severočeské, jejíž 

místní jednoty působily v samotném Mělníku, ale také v okolních obcích. Finančně, morálně 

a jinak podporovaly českou menšinu v nejbližším okolí za národnostní hranicí. Pro místní 

elity byl Mnichov katastrofou o to těžší, že se Mělník stal skutečně pohraničním městem na 

státní, později protektorátní hranici. I když na radnici dlouhodobě „vládl“ národně 

socialistický starosta Josef Tykal, neměl v této osudové době oporu v místním tisku, protože 

Mělnické rozhledy, týdeník „národních socialistů“, vyšel naposledy 7. října 1938 (Kubíček, 

2004, s. 202). Více se uplatnily Mělnické listy, rovněž týdeník, který byl zprvu, ještě za 

monarchie orientován „mladočesky“, aby se pak za ČSR staly dosti útočným listem národně 

demokratické strany a spolu s ní sdílely i její pravicovou radikalizaci.49  Zpočátku to ještě 

nebylo tak patrné, protože bylo nutno mít na zřeteli demokratické „mantinely“, zvyklosti, 

kurtoasii a ohled na pozici „Hradu“ a „masarykovskou“ legendu. Do jisté míry tak mohly 

částečně, ale jistě nikoliv monopolně - existovala řada dostupných celostátních deníků a 

„pokrokových“ revue - formulovat veřejné mínění ve městě. Po Mnichovu byla jejich pozice 

silnější, a možná právě proto na samém sklonku roku 1938 vychází první číslo Mělnického 

hraničáře s orientací a tendencí opačnou, spíše prvorepublikovou… 

Po Mnichovu se skutečně změnilo mnohé a opravdu ne k lepšímu, v celé okleštěné 

republice. Vydavatel a odpovědný redaktor Jaroslav Anděl věrně rezonoval s dobovou 

                                                           
48 Nakupujte na Mělníce! In Mělnický hraničář, 9. 2. 1939, č. 7, r. 1, s. 1. 
49 Národní sjednocení byla vyhraněně nacionalisticky orientovaná strana, která vznikla v roce 1934 sloučením 

Československé národní demokracie, Národní ligy a Národní fronty. Malíř – Marek a kol. 2005, s. 608nn. 
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deziluzí zcela v duchu předchozí, byť umírněné kritiky poměrů.50 V úvodníku v den 20. 

výročí vzniku republiky to vyjádřil zcela jasně: „Národy málokdy prožijí takovou tragédii 

jako národ náš[…]nemůžeme nevidět, že naše armáda byla poražena vlastní diplomacií, 

vlastní zahraniční politikou[...] Marně už před lety varoval kramář a Švehla, marně volal 

Dyk, nevěřilo se Hodačovi. V rozhodující chvíli jsme byli sami, zcela sami…“. Důvody se 

nabízely poměrně laciné, „byl to prohnilý režim pseudodemokracie, sobectvím prosáklý režim 

nadměrného množství politických stran, provádějících postupnou parcelaci státu pro své 

stranické zájmy, který nás zavedl na pokraj propasti. Falešná humanita, socialismus a 

nedostatek národního sebevědomí způsobil hmotný i mravní úpadek. Republika patřila 

stranám, nikoli národu.“51 Zcela emblematická byla kritika partajnictví a stranického 

systému, bez níž nepochopíme následný proces „zjednodušování“ politického a vůbec 

veřejného života redukcí na dvě politické strany a ani konec konců tzv. třetí republice.52 Podle 

tehdejších představ ovšem „mechanické sjednocení politických stran by nám nepomohlo, 

nenastane-li skutečná jednota hlav i srdcí, jednota, jejímž jediným cílem musí být blaho 

národa a státu.“53 

I v této situaci se ovšem lidé snažili najít něco pozitivního a naději nebo alespoň 

vyvolat její iluzi.  Ta měla spočívat ve „vyřešení“ německého problému a konec konců i 

slovenské a podkarpatoruské otázky přiznáním autonomie oběma zemím a vytvořením jejich 

vlád. Dnes víme, že to byl jen předstupeň k definitivnímu rozbití státu. Nesdílíme tedy dobové 

nadšení, že do budoucnosti jde stát „jako svaz tří samostatných celků upravuje definitivně své 

hranice se sousedy, s nimiž chce žít v přátelství, koriguje proto svou zahraniční politiku, 

chystá novou ústavu[...] Náš národ zbavený vždy ožehavého problému 3 milionové menšiny 

německé, vypověděl boj bolševickému jedu a snaží se rozřešit otázky emigrace i svůj poměr 

k židům. Soustředěním národních sil chce vybudovat nové podmínky života, v němž by každý 

z nás našel takovou skývu chleba, jakou si svou prací zaslouží. Předpokladem je odstranění 

nezaměstnanosti zlepšením a vybudováním dopravních tepen a to jak pozemních, tak vodních i 

vzdušných a dále úprava všeobecných podmínek pro rozvoj soukromého hospodářství. 

Hospodářský rozkvět státu bude zaručen jasným programem.“54  

                                                           
50 JUDr. Jaroslav Anděl 1912-2007, právník, novinář, veslař – člen Klubu veslařů mělnických 1881. 
51 Stali jsme se hraničáry. Přebudování okleštěného státu. In Mělnické listy, 28. 10. 1938, č. 39-40, r. 20., s. 1. 
52 Strana Národní jednoty. In Mělnické listy 25. 11. 1938, č. 44, r. 20, s. 1-2. Více Malíř – Marek a kol. 2005, s. 

1037 nn.  
53 Stačí dvě politické strany! In Mělnické listy, 11. 11. 1938, č. 42, r. 20, s. 1. A. Sakař, Strana národní jednoty. 

In Mělnické listy, 25. 11. 1938, č. 44, r. 20, s. 1-2.  
54 Stali jsme se hraničáry. Přebudování okleštěného státu. In Mělnické listy, 28. 10. 1938, č. 39-40, r. 20, s. 1. 
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To byla velká, silná slova, ale zahraniční politika se do března 1939 více méně 

omezila na „uhadování“ nečitelných a záměrně zamlžených německých záměrů, snad v duchu 

„germánské“ lsti. Nové přístupy k emigrantům, vesměs antifašistům a k židům, právě v duchu 

říšských direktiv byly ovšem pro budoucnost zlověstnými ukazateli a směrovkami… 

Pozoruhodné je, že naděje měla rovněž spočívat v jakési nové hospodářské politice. 

Její výsledky se měly co nejdříve hmatatelně projevit právě na Mělníku, jehož strategický 

význam a rozvoj se měl odvíjet právě z faktu pohraničního města. Tedy z nouze ctnost aneb 

hendikep se měl stát výhodou…Největší význam byl přikládán jeho poloze na Labi a rozvoji 

labského překladiště a přístavu. 

K přijetí nového národního „programu“ bylo ovšem nutné vyrovnání s minulostí, za 

což můžeme považovat „zjednodušení“ politického života, ale také akceptování faktického 

zničení státu: „Je nutno, abychom se smířili s osudem, a počítali s tím, že česko – německá 

hranice poběží v určité své části též po hranici našeho okresu. Stali jsme se hraničáry. Říšské 

vojsko okupovalo 10. října sousední Liběchov a demarkační čára běží od vorové propusti 

dolnobeřkovického jezu na pravém břehu Labe přes trať Praha-Děčín na státní silnici 

rumburskou. Zde byly postaveny v náležité vzdálenosti hraniční stráže. Demarkační čára a 

tudíž i příští státní hranice …jde pak po hranicích našeho okresu až k Lobči, kde vstupuje na 

území okresu dubského. Přeložením česko-německé hranice až téměř ke branám našeho města 

jsme postaveni před řadu vážných úkolů a chystaných změn, k nímž musíme včas zaujmout 

jasné stanovisko a pevný postoj. Beze sporu nejdůležitější změnu prožije a vlastně už dnes 

prožívá mělnický přístav a překladiště.55 Nesčetněkrát jsme volali po využití nákladné stavby, 

v níž na 30 milionů Kč zarůstalo travou pro nevhodné železniční tarify. Dnes soustřeďuje se 

zde ruch překladiště děčínského i život z doků ústeckých. Je třeba včasným zásahem, podchytit 

tento život a soustředit plavbu na Labi pro všechno zboží vyvážené do zámoří[…]Z těchto 

několika jen letmých příkladů vyplývá, že mělnické budoucnosti se otvírá změnou poměrů 

cesta k netušenému rozvoji, cesta, na níž při správném pochopení a využití situace nalezne 

obživu dělnictvo trpící až dosud nedostatkem pracovní příležitosti. Že se tím současně vytváří 

                                                           
55 A. Steiner (ředitel mělnického akciového skladiště), Mělník, město přístavní. In Košikářské listy, 5. 12. 1925, 

č. 2, r. 1 Pravidelný provoz na překladišti byl zahájen koncem 19. století. Do člunů byl překládán zpravidla 

ječmen z nejbližšího okolí pro vývoz do Německa a Anglie a surový cukr do Anglie a k zpracování, rafinaci 

v Ústí nad Labem a Krásném Březnu. Ovšem za monarchie dokud byla severozápadní dráha, v soukromých 

rukou, „brzdila všemožně rozmach mělnického překladiště, zdráhajíc se povoliti výjimečné tarify pro Mělník 

v obavě, že by tím ubylo favorizovanému překladišti v Loubí u Děčína na prosperitě. Vlády starého Rakouska 

tuto tarifní politiku ovšem plně kryly z důvodů národnostních, byloť pro ně rozhodující okolností, že Mělník leží 

v čistě českém kraji na jazykovém pomezí, kdežto ostatní favorizovaná překladiště – v území převážně 

německém.“ Poměry se zlepšily teprve po „převratu“ 1918, kdy byly upraveny tarify a celý prostor rozšířen.  
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vhodná půda pro rozvoj živností mělnických řemeslníků a nečekané možnosti našemu 

obchodu, je samozřejmé.“56 

K překladišti se také rázně vyjádřil Mělnický hraničář: „Nebývalý ruch zavládnuvší na 

mělnickém překladišti po tragických událostech říjnových ukazuje nejlépe, jak důležitým 

nástrojem pro celé naše národní hospodářství jest naše říční plavba a zvláště pak její hlavní 

výpadní brána – mělnický přístav. V důsledcích neblahých územních změn se ocitl Mělník 

těsně na státní hranici a náš přístav se tím stal nejdůležitějším československým překladištěm 

na Labi.“  Konečně se mu mělo dostat výhod, které mělo překladiště Děčín Loubí, které bylo 

železniční správou favorizováno „na úkor překladiště mělnického, které v posledním desetiletí 

jen živořilo. Aby náš přístav mohl správně plniti úkoly, které naň náhle dolehly, jest zapotřebí, 

aby byl nejrychlejším tempem dobudován a technicky vyzbrojen. Je nutno bez průtahů 

přikročiti k rozšíření kolejiště jak na překladišti tak ve stanici mělnické, k vybudování kolmé 

nábřežní stěny po celé délce překladiště a k výstavbě nového skladiště v přístavu. Dále dlužno 

poříditi větší počet elektrických jeřábů, poněvadž stávající dva jeřáby pro očekávaný provoz 

nestačí[…]Služba železniční – dopravní i komerční – celní a plavební musí býti vhodně 

rozšířena a přizpůsobena novým poměrům. Lze s určitostí nadíti, že si železná nezbytnost 

vynutí urychlené odstranění všech uvedených závad a že pak mělnický přístav - jako 

nejdůležitější čsl. brána do světa správně bude plniti své národohospodářské poslání.“57 

Všechny síly se měly spojit v budování zbytkové republiky (Němci říkali příznačně 

„Resttschechei“) pod heslem „malá, ale naše“. Mělník se měl stát důležitou dopravní 

křižovatkou na hranicích dvou zemí. A vskutku se mělo jednat o rozsáhlý proces, který 

bychom mohli označit za modernizaci, jako např. při ocenění důležitosti rychlého spojení:  

„Telefonizace venkova je nezbytností. Zvláště za mobilizace v dobách vzrušení a překotných 

událostí se projevil na mnoha místech nedostatek telefonického spojení. Nyní se připravuje 

rychlá telefonizace venkova. Mělnický okres, který dnes leží u říšských hranic, má ještě hodně 

obcí bez telefonického spojení. Co se dosud promeškalo, je nutno rychle dohonit.“58 

Víra v dobrou snahu a vůli německé říše, údajně zaručující po přijetí jejích podmínek 

ve vnitřním ustrojení další existenci státu byla ovšem narušována mj. četnými pohraničními 

incidenty, na něž byli právě obyvatelé Mělníka a okolí velmi citliví. Jistě si nemohli 

                                                           
56 Stali jsme se hraničáry. Mělník za změněných poměrů. In Mělnické listy, 28. 10. 1938, č. 39-40, r. 20., s. 1. A 

také Do nových poměrů. In Mělnické listy, 11. 11. 1938, č. 42, r. 20, s. 1. „Světová zahraniční politika vzala však 

již na vědomí, že střední Evropa je tak zvanou sférou zájmů německých a italských. Jde o to, jak politika osy 

Berlín-Řím se zde konstruktivně projeví v nejbližší době.“  
57 Mělnický přístav – československá brána do světa. In Mělnický hraničář, 21. prosince 1938, č. 1, r. 1., s. 2. 
58 Zprávy z týdne. Telefonizace venkova je nezbytností. In Mělnické listy, 4. 11. 1938, č. 41 r. 20, s. 1. Zároveň 

ovšem došlo k podstatnému zdražení telefonních hovorů do odtrženého území.   
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nevzpomenout, jak těžce bojovali o každé české dítě, jak výtěžky ze slavných mělnických 

vinařských poutí plynuly na menšinové školy do nedalekého pohraničí a najednou bylo vše 

jinak.  Takovým neuralgickým bodem vždy byl a zůstával Liběchov, zpola české město, kde i 

po obsazení tzv. pátého pásma stále docházelo z německé strany k drobným, ale svévolným 

záborům (více a blíže k dějinám tohoto městečka ve starší i novější době Kilián, 2009).  

„Protože právě u Mělníka okupované území je nejblíže hlavnímu městu, je v celé veřejnosti 

pochopitelný zájem o osud a.“ Přitom Liběchov byl vskutku z poloviny český a možná i 

většinově, ale když rozhodovaly data ze sčítání lidu z roku 1910, zachycující obcovací řeč a 

nikoliv „mateřskou“, jako ve dvou republikových sčítáních lidu, bylo nasnadě, že v český 

neprospěch.  

 Pro českou veřejnost asi muselo být potupné, když v právě otevřené a vskutku 

výstavné české škole se prozatímně usídlilo vojenské velitelství. Český starosta velkostatkář 

František. Homolka uprchl do Prahy a novým starostou byl jmenován „výbojný Němec“ Josef 

Dietz, který „ale za ženu má Češku“. To je další doklad nejednoznačné situace v pohraniční a 

zároveň doklad mnohých smíšených manželství… Sporná místa byla např. samota blíž 

Šemanovic, „v níž obývá občan německé národnosti, který sám požádal, aby i jeho obydlí bylo 

zabráno při okupaci. Protože však tím bylo porušeno spojení silniční, jedná se o vrácení této 

samoty šemanovické. Dalším sporným bodem byl les zvaný Stříbrník u Mšena, Zde byl 

vybudován skupinový vodovod pro čtyři německé a asi třicet obcí českých v našem okrese. 

Stříbrník, který je lesem mýtným, má velkou cenu a je v majetku města Mšena.“59  Sympatické 

bylo, že někteří lidé se nevzdávali a ještě vedli marný boj o navrácení do republiky, jako např. 

řídící učitel z Nosálova vedl petiční akci, jíž čeští obyvatelé Nosálova, Bezdědic a Vísky 

žádali o zpětné navrácení do republiky.60 

Věci došly tak daleko, že se o odpor pokoušel i Okresní úřad Mělník - máme vše 

dochováno arci jen v konceptu, který protestoval proti svémocnému posunování demarkační 

linie. Obsazování území mělo být skončena 10. října 1938, vzdor tomu ještě u Liběchova 

došlo k opětovnému posunování linie a 11. října 1938 byla zabrána osada Malý Liběchov (u 

silnice mezi Liběchovem a Vehlovicemi), což bylo proti principu, že hranice má být vedena 

tak, aby se shodovala s hranicí národnostní a „nelze používati v tomto případě pouhého faktu, 

že osada malý Liběchov byla katastrálně spojena s Liběchovem k tomu, aby obyvatelé Malého 

Liběchova, vesměs české národnosti, byli pojati se svými usedlostmi do okupovaného území.“  

Nicméně 20. října 1938 k dalšímu posunu, byla zabrána i pravá stráň rokle v Malém 

                                                           
59 Sporné body česko-německé hranice. In Mělnické listy, 28. 10. 1938, č. 39-40, r. 20, s. 2. 
60 Zprávy z týdne. Petiční akce. In Mělnické listy, 4. 11. 1938, č. 41 r. 20, s. 1.   
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Liběchově a demarkační čára posunuta těsně pod vilu čp. 67, jejímž majitelem byl JUDr. 

Antonín Hlavatý, advokát ze Spálené ulice v Praze a domku čp. 116 Václava Šantina a vše 

pokračovalo dále 4. listopadu dokonce za účasti starosty J. Dietze a ordnerů na zahradě vily.61 

To všechno samozřejmě barvitě a emotivně popisovaly i Mělnické listy a neopomenuly zmínit 

i případy týrání českých občanů: Obrázky z Liběchova. „V noci na čtvrtek 3. t.m. byly 

starostou města Liběchova Dietzem a jinými lidmi vytrhány pohraniční kolíky a přeneseny do 

našeho území, takže byla zabrána víla čp. 67 pražského advokáta dr. Hlavatého a domek čp. 

116 rolníka Šantína. Na zákrok našich úřadů umístili němečtí celníci kolíky opět na 

demarkační čáru, stanovenou mezinárodní komisí. Minulou neděli 30. října jel syn 

velkostatkáře inž. Homolky do Liběchova, aby zařídil některé věci na panství svého otce. 

Jakmile vkročil na okupované území, byl zatčen, vyslýchán a teprve potom byl propuštěn a šel 

do liběchovského zámku. Ale zde se ho opět zmocnili ordneři a po několika hodinách hrůzy, o 

kterých mladý Fr. Homolka odepřel vypravovati, byl dopraven na naše hranice.  Po zabrání 

Liběchova dostali ti studenti, kteří navštěvovali ať gymnázium nebo jinou školu na Mělníce 

zvláštní povolení k překračování hranice, ale asi po deseti dnech byly tyto propustky zrušeny. 

Od té doby liběchovští studenti na Mělník nedocházejí. Hospodářské poměry v zabraném 

území dobře charakterizuje ta skutečnost, že mnozí občané z Liběchova, kteří k nám přijdou 

na propustku, nakupují u nás všechno, zvláště však cukr a petrolej, protože na druhé straně 

hranice je toho málo k dostání a co je, je drahé.“62  

Ani na Mělníku, i když to známe spíše z Prahy a větších měst, si lidé nemohli 

nevšimnout německého vykupování českých obchodů při relativní hojnosti našeho 

zásobování, chudobě v Německu a hlavně uměle zvýhodněném kursu říšské marky vůči 

koruně.63 Jednalo se o tak markantní případy, že dokonce prezidium Zemského úřadu v Praze  

19. prosince 1938 rozeslalo přednostům okresních úřadů při státní hranici v zemi České 

oběžník o tom, že se údajně množí  případy, že do pohraničních okresů dojíždějí „ve velikém 

počtu za účelem nákupu potravin a jiných předmětů denní potřeby říšskoněmečtí příslušníci, 

kteří za nakoupené zboží platí čsl. penězi a pokoušejí se i o značné přeplácení cen zmíněných 

potřeb.“64 

Přes tyto naschvály přeci jen občas došlo k nevyhnutelné dohodě, protože zpřetrhání 

dopravní infastruktury a starších obchodních a podnikatelských vazeb si vyžádalo určité 

úpravy k zachování dřívějších spádových oblastí: „Průvoz řepy z okupovaného území do 

                                                           
61 SOkA Mělník, f. OÚ, presidiální spisy 1938, kart. 54. Koncept z 5. 11. 1938. 
62 Zprávy z týdne. In Mělnické listy, 11. 11. 1939, č. 42, r. 20, s. 1. 
63 Zprávy z týdne. Jezdí k nám nakupovat. In Mělnické listy, 2. 12. 1938, č. 45, r. 20, s. 3. 
64 SOkA Mělník, f. OÚ, presidiální spisy 1938, kart. 54. 
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našeho okresu byl po delším jednání dohodnut 5. t. m. tak, že řepa k nám bude svážena bez 

silničních poplatků i bez cla. Dohoda ta platí ovšem i pro sedláky německé ze Sitné, kteří za 

týchž podmínek mohou dopravovati řepu do Liběchova a dále do Štětí.“ A nezbylo než 

přijmout realitu, protože „jest naší povinností, abychom nadále svůj poměr k Německu 

nekomplikovali a hleděli najít formy spolupráce, zejména po stránce hospodářské.65  

Do Mělníka proudily nejen zástupy uprchlíků ze Sudet, o nichž si za chvíli povíme 

mnohem více, ale také sem byla přenesena z Litoměřic Odborná škola pro ženská povolání. 

Její ředitel Otakar Kirchner, byl již v Litoměřicích znám jako menšinový pracovník. Ocenění 

významu školy bylo již dobově podmíněno přeměnou paradigmatu od emancipované ženy 

zpátky k ženě manželce, hospodyňce, ochránkyni domácího krbu…  „Dnešní doba vrací ženu 

jejímu pravému poslání být matkou a tvůrkyní spokojeného rodinného života. Nejlepší 

průpravou ženy pro tento vznešený úkol je právě takováto odborná škola, jejíž zahájení na 

Mělníce srdečně vítáme“.66 

Kromě této školy lidé kolem Mělnických listů a snad i veřejnost si hodně slibovali od 

zřízení státně policejní služebny, což se ovšem nezdařilo, ale také se mimoděk dovídáme, 

proč takový zájem a že to nebylo zcela nevinné.  „Otázka státní policie na Mělníce byla 

prozatímně rozřešena zřízením zvláštního oddělení při okresním úřadě. Šéfem tohoto oddělení 

byl jmenován policejní komisař pan dr. Ferdinand Tříška, dříve šéf státní policie 

v Horšovském Týně. Nově zřízené policejní oddělení, které má dvanáct sil, má v prvé řadě za 

úkol zbaviti náš okres všelikých nevítaných a nepohodlných živlů. Podle vyhlášky zemského 

presidenta musí uprchlíci z okupovaného území, zvláště Židé a Němci a vůbec ti, kdož uprchli 

z jiných důvodů než toho, že se uchýlili do své vlasti, opustiti pohraniční okresy a Prahu. 

Věříme, že se policejnímu oddělení na Mělníce tento důležitý úkol zdaří.“ 

Příliv uprchlíků způsobil nečekanou bytovou krizi. Mnozí „hraničáři“ ještě po letech 

vzpomínali na nedostatek solidarity ve vnitrozemí a zdá se, že reflektovali skutečnost, kdy na 

ně ve vnitrozemí bylo nahlíženo jako na nevítané cizince a nikdo se jim nesnažil moc 

pomáhat: „Nedostatek bytů na Mělníce projevil se velmi citelně v těchto dnech, kdy se k nám 

po okupaci přistěhovaly desítky rodin, zvláště státních úředníků. Přes to, že mnoho rodin na 

Mělníce má k dispozici celou vilu, musel okresní úřad opatřovat byty pro evakuované 

                                                           
65 Hranice konečná – hranice tvrdá. In Mělnické listy, 25. 11. 1938, č. 44, r. 20, s. 1.   
66 Statut a budoucnost školy projednávalo městské zastupitelstvo, které ji mělo opět postavit na řádné základy a 

vyřešit provizorní stav, kdy škola sídlila na několika místech v několika budovách (Husův dům, Masarykův 

kulturní dům apod.). Zastupitelstvo, za kterým veřejné mínění nestojí, schválilo rozpočet, podle kterého se 

nebude hospodařit. In Mělnické listy, 18. 11. 1938, č. 43, r. 20, s. 1. Ovšem o této problematice referoval A. 

Sakař, dopisovatel těchto novin. Besídka. Městská odborná škola pro ženská povolání na Mělníce a její stručný 

vývoj.  In Mělnické listy, 2. 12. 1938, č. 45, r. 20, s. 3. 
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hraničáře cestou nařizovací.“67 V článku „Více ohledů k hraničářům“, je to řečeno otevřeně: 

„Mnozí naši lidé z pohraničí, kteří tam prožili dlouhá léta svého života v práci pro národ a 

v posledních měsících protrpěli nesčíslné ústrky a boje, stěžují se teď na nevlídné zacházení ze 

strany vlastních lidí ve městech, kam se uchýlili.“ Karel Hadrbolec,68 agens movens 

Mělnického hraničáře v této výzvě oslovil Stranu národní jednoty, aby živnostníci hned 

dostali povolení k vykovávání své živnosti od zemského úřadu. „Chtějí se živit sami a jsou 

nerad státu na obtíž.“69 Otázka to byla skutečně prekérní a ožehavá a místní publicisté žehrali 

na nečinnost podnikatelů, kteří se nechopili možnosti vyřešení bytové krize. V té době ale to 

již nebylo zřejmě tak jednoduché. I když, jak se to vezme, určitý druh „podnikavosti“ se přece 

jen objevil. Samozřejmě byla to prachsprostá spekulace…: „V našem městě hledá přístřeší 

hodně uprchlíků z okupovaného území, čímž vzniká nedostatek bytů. Někteří páni domácí řeší 

tu otázku jednoduše tím, že dávaní výpovědi starým nájemníkům, aby novým mohli zvýšit 

činži.“70  Na jaře 1939 bylo na mělnickém okrese na 1477 uprchlíků, většinou bydleli u 

známých nebo v podnájmu a mnozí byli bez zaměstnání a prostředků a byli podporováni ze 

státní vyživovací akce. Továrna Liberta, známý výrobce kočárků, slíbila po svém brzkém 

rozšíření a přestavbě přijmout 100 osob.71 

Typické mladočeské a později národně demokratické a „národně sjednocenecké“ 

národovectví, hlavně po roce 1918 výbojné směrem do celé republiky, se nyní mělo vybít 

v omezeném prostoru, ale o to důsledněji. Něco připomíná dřívější běžné bojkoty německého 

zboží (bývaly samozřejmě oboustranné), denunciace národnostně vlažných jedinců nebo 

pokus o hospodářskou autarkii (Jindra, Jakubec, 2015, s. 369-370). To se projevilo až 

v dojemné naivní oslavě tradiční mělnické „komodity“ révy vinné a vůbec vinohradnictví a 

„mělničiny“, kde se zase dostalo ke slovu staré heslo „svůj k svému“… Po záboru pohraničí 

zbylo v Čechách z 350 hektarů vinic (tedy více méně na Mělnicku) jen 165 hektarů. Z toho 

Lobkowiczové vlastnili nebo obhospodařovali naprostou většinu, na 135 hektarů.  „Čeho 

                                                           
67 Zprávy z týdne. Nedostatek bytů na Mělníce. In Mělnické listy, 18. 11. 1938, č. 43, č. 20, s. 3. Působí to 

dojmem, že byl nedostatek bytů a málo soucitu…Nařízením Okresního úřadu bylo v život uvedeno vládní 

nařízení.  

č. 228/1938 Sb. o mimořádných opatřeních bytové péče, podle něhož místnosti, které nebyly majitelem 

využívány, ale byly způsobilé k obývání, musely být pronajaty veřejným funkcionářům a uprchlíkům, kteří měli 

v obci domovské právo. Ale mnoho se hned asi nezlepšilo: „Trapně působí, že mnozí vlastníci domů odpírají 

pronájem místností, ač jich sami nepotřebují. Je to nedostatek soucitu pro ty, kdo bez vlastní viny musili opustit 

svá místa v zabraném území a nemají nyní kam se uchýliti se svými rodinami. Stačí toto upozornění, aby seč 

poměry změnily?“ Nedostatek bytů. In Mělnické listy, 2. 12. 1938, č. 45, r. 20, s. 3. 
68 Karel Hadrbolec 1909-1986, novinář, spisovatel, jehož charakter se zlomil v době Heydrichiády, kdy se stal 

poplatný době, za což byl po válce stíhán.  
69 Boj o češství. Více ohledů k hraničářům. In Mělnický Hraničář, 21. prosince 1938, č. 1, r. 1, s. 3. 
70 Nepěkný zjev. In Mělnické listy, 13. 1. 1939, č. 2, r. 1, s. 2.  
71 Služba českým uprchlíkům. In Mělnický hraničář, 9. 2. 1939, č. 7, r. 1, s. 4. Byla to pravidelná rubrika, která 

přinášela různé praktické rady a je dnes pramenem k poznání jejich každodenních strastí.  
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máme méně, toho si musíme více vážiti. Záleží proto nyní na nás, abychom si udrželi tento 

zbytek českých vinic, ležící na samých hranicích Třetí říše a abychom české vinice rozšiřovali! 

[…] mělnický rod Lobkowiczů přinesl již velké oběti českému vinařství v důvěře, že bude tato 

jeho dobrá snaha pochopena milovníky dobrého, poctivého, českého vína. Bohužel nebylo 

tomu vždycky tak. A proto dnešní doba, tak vážná, zavazuje každého dobrého Čecha, aby si 

stále a stále připomínal a ve skutek uváděl slova našeho velikého Palackého: Svůj k svému. 

Ode dneška dávejme proto přednost našemu poctivému mělnickému vínu.“72 Takováto 

vynucená „soběstačnost“ ovšem měla časem svou stinnou stránku: „V dnešní době jsme 

postaveni v národním hospodářství, v průmyslu a živnosti před mnohé, nové, důležité otázky, 

jež nutno řešiti s plnou zodpovědností, obezřetností a rozhodností. Jednou z takových otázek 

jest otázka získání surovin, jejichž důležitou součástí jsou odpadkové hmoty, Dnešní naše 

postavené nutí nás zabývati se těmito přehlíženými dosud odpadky se vší vážností, neboť 

nemůžeme dovoliti, aby náš národní průmysl dovolil unikati z našich rukou mnohamilionové 

hodnoty, které ležely a leží právě v odpadcích. Zvláště dnes, kdy všeobecná situace 

znemožňuje pravidelný dovoz surovin z ciziny, musíme hledati je doma a nesmíme dovoliti, 

aby zhodnocení odpadků nalézalo se i nadále v rukou nám cizích. Naše domácí suroviny, 

odpadky, musí býti zajištěné jen pro náš český, národní průmysl. Jest to naše mravní a 

národní povinnost.“ Získané suroviny pak podle sdělení měly být přidělovány „jen našemu 

domácímu a národnímu průmyslu“.73 Jak to připomíná poměry za první světové války o 20 let 

dříve… 

„Nesmí dojít k tomu, aby pro neplacení úroků byla sedlákovi prodávána kravička, 

řemeslníkovi zabavováno nářadí, obchodníkovi nábytek. Vždyť jsme všichni Češi a musíme 

si navzájem pomáhat.“74 

 

Plíživá fašizace 

Radikalizace veřejného prostoru směřující až k fašizaci kulminovala až do 15. března 

1939, kdy postupně alespoň v „civilizovaném“ veřejném prostoru a tisku – teď opomíjíme 

Vlajku, Árijský boj a jiné žurnalistické žumpy- ustala v důsledku okupační politiky 

odpolitizování -  „Entpolitisierung“. Mělnické listy kupříkladu přestaly zpochybňovat morální 

a politický „puvuár“ starosty J. Tykala a vše bylo nahrazeno vzpomínkami na slavnou kdysi 

                                                           
72 České vinařství je těsně na hranicích. In Mělnické listy, 9. 12. 1938, č. 46, r. 20, s. 2. Úplně stejně České 

vinařství je těsně na hranicích. In Mělnický hraničář, 2. 2. 1939, č. 6, r. 1, s. 2. 
73 SOkA Mělník, AM Mělník k. 65, list okresní skupiny Národního souručenství městskému úřadu V Mělníce 8. 

srpna 1939.  
74 Neoslabujme hospodářský život kraje. Slovo k peněžním ústavům našeho okresu. In Mělnický hraničář, 8. 6. 

1939, č. 24, r. 1, s. 1. 
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minulost královského věnného města, jeho přírody, památek, dávných událostí apod. Nicméně 

ještě v květnu 1939 si neodpustily invektivy, které již hraničily s fašizujícím či vlajkařským 

observanstvím a denuncianstvím a které mohlo mít vážné důsledky. Potutelně upozornily, pod 

záminkou, že to bude čtenáře zajímat – a jak by ne -  že na Mělníku je 15 milionářů, a navíc, 

že vedení tajného spolku „Krkavci“ se schází nepravidelně u Rytířů a mívá podezřelé a častě 

telefonické rozhovory s Londýnem a Paříží…75 

V létě to již odeznělo a nezbylo, než smířlivě nebo rezignovaně konstatovat, že na 

Mělníce plyne spolkový život „v klidu a tichu. Spolkové poměry se nyní zjednodušily, není 

toho antagonismu už, jenž býval vyvoláván z nicotných osobních neb politických důvodů. Ač 

jen pouhých 30 km od Prahy, je Mělník typickým maloměstem.  Vždyť i ta kavárna v Záložně 

se ve všední dny otevírá až ve 3 hodiny pro své odpolední hosty a před sedmou se již zase 

zamyká[…]Jsme tu jakoby za větrem.“76 

Ale na přelomu let 1938/1939 byli ještě tito lidé v plné ráži, když například komunální 

politik Jaroslav Čumpelík zcela desavuoval význam Osvobozeného divadla pro českou 

kulturu (konkrétně ho popudil film Svět, kde se žebrá) až tak, že používal pro Voskovce jen 

jméno Vachsman (když tak správně Wachsmann) – smutná praxe všech antisemitů všech 

režimů…: „Nepochopili, že národ a vlast je víc než demokracie. Nepochopili, co je příčinou 

našeho neštěstí. Nepochopili, že je nutno od kořenů očistiti národní kmen a zavésti pořádek. 

Nepochopili, co hrozí, nezavedeme-li tento pořádek sami. Nepochopili staletou tradici a 

rytmus dechu země svatováclavské. Nepochopili nebo nechtěli pochopit. Jsou marxisté. Jsou 

cizinci v této zemi. Každé další slovo polemiky s nimi je zbytečné.“77 Pak již snadno 

pochopíme ostatní. Takže útoky proti E. Benešovi a T. G. Masarykovi už nejsou překvapivé 

ani náhodné. Vadil např. název Benešovy školy v Hoříně, obci na druhém břehu Labe proti 

Mělníku a to, že na mělnické radnici jsou dosud bysty obou předchozích prezidentů. „I to 

musí zmizet“.78 Nezůstalo jen u toho, vadily i další názvy jako  Tykalovy sady, Benešova 

třída, apod.79 

                                                           
75 Snad Vás bude zajímat, že…. In Mělnické listy, 26. 5. 1939, č. 20, r. 21, s. 2. 
76 Zprávy z týdne. Co nemáme. In Mělnické listy, 2. 6. 1939, č. 21, r. 21, s. 2. 
77 Jsou cizinci v této zemi. In Mělnické listy, 18. 11. 1938, č. 43, r. 20, s. 2. podobně kritika filmu Svět, kde se 

žebrá, v ostře útočné stati Mělnické kino nepochopilo dobu! In Mělnické listy, 28. 10. 1938. Jednalo se snad o 

přetištěnou kritiku J. A Bati: „Je to úžasné, že něco takového může vyrobiti AB film, kde přece je hlavním 

majitelem podnikatel Havel.“ 
78 Na mělnické radnici. In Mělnické listy, 13. 1. 1939, č. 2, r. 21, s. 2. 
79 Celé toto dlouhé handrkování o přejmenování ulic a institucí bylo trapné, s odstupem času by bylo ž směšné, 

kdyby se neopakovalo za nějakých deset, patnáct let. Hadrbolcovy noviny statečně hájily odkaz a význam TGM, 

ale také třeba Karla Čapka, k jehož úmrtí uveřejnily dojemný nekrolog „Umřel dobrý člověk“. In Mělnický 

hraničář, 5. 1. 1939, č. 2, r. 1, s. 1.  



57 

 

Nescházely ani přímé invektivy a adresné denunciace:  „Kde budou mělnické dámy 

šít? Je už snad v české povaze, že vše, co je naše, se podceňuje, Typickým příkladem na 

mělníce byla švadlena Kaschte, která se dohovořila česky jen s velkými obtížemi. U ní, u této 

Němky, která nutila zaměstnankyně mluvit německy, šilo po léta hodně mělnických dam. Na 

výtku, proč podporují Němku, odpovídaly: kde máme šít? Vždyť je to jediná dobrá švadlena 

na mělníce. Dnes, kdy slavná paní Kaschte vzala slavně do zaječích, se ptáme: kde nyní, 

mělnické dámy, budete šít?“80 

Mnohem větší rozruch ale vzbudil údajný pokus o vybudování nebo založení, ale spíše 

přemístění rukavičkářské „německožidovské“ firmy do města, což bylo okamžitě označeno za 

nemožné, protože firma si dala za požadavek, že k nám přesídlí 15 německých rodin „do 

výroby zapracovaných“.81 Samozřejmě, že v tomto případě šlo o židy prchající před nacisty…  

Karel Hadrbolec si snad upřímně postěžoval, že tak kýžená jednota národa se 

nedostavila a spory pokračují dále. Ono ale šlo o něco mnohem důsažnějšího, než o jednotu, 

šlo totiž o to jakou jednotu a s kým. O 50 let později to bude zcela jasně formulovat jistý 

Augustin „Gustáv“ Husák…ale to je jiná historie, i když skutečně tak úplně jiná? Hadrbolec 

to buď nechápal, nebo spíše nechtěl pochopit a využíval toho obratně ve své polemice 

k zachování alespoň některých ideálu z minulosti: „Těšili jsme se, že nám naše národní 

katastrofa trochu srazí hřebínek. Máme to my Češi už v povaze, že se mezi sebou jen hádáme. 

Nerozumíme si s Poláky, se Slováky a nerozumíme si ani sami mezi sebou. Hmotné zájmy nám 

nedají odhodit od sebe všechno to neřádstvo a nesoptiti na sebe. Nejraději bychom se mezi 

sebou sežrali. Hádá se národ mezi národem, partaje mezi partajemi, pod rouškou různých 

ideologií se hledají rozbroje i mezi dvěma přáteli. Nejde to jinak? Někomu vadí ta či ona 

busta, někomu ten či onen prapor, někomu ten či onen učitel, farář, funkcionář, někdo by dal 

celý majetkem, aby vyhodil druhého ze sedla, někdo by demagogicky překroutil všechny 

skutečnosti a o druhém říkal jen to špatné, jež si svou zlobou ještě zvětšilo. Není tu mezi námi 

ani troška dobré vůle[…]Je divné, že ani nové politické strany nedosahují tolik bratrské 

jednoty, jak si vzaly za úkol. Bojují tam mladí se starými […] Třebaže je vůdčí myšlenka 

jednotná, prosazují se tam či onde extrémy, založené mnohdy jen na principu odhodit všechno 

staré a nahradit to novým.  Zavrhnout Masaryka a jeho vládní soustavu, pošpinit všechno, co 

                                                           
80 Zprávy z týdne. Kde budou mělnické dámy šít? In Mělnické listy, 11. 11. 1938, č. 42, r. 20, s. 2. A také 

Veslařský ples. In Mělnické listy, 20. 1. 1939, č. 3, r. 21, s. 3. „Jistý rozruch v mělnické veřejnosti vyvolala však 

zpráva, že se na ples dostaví říšští důstojníci[…]bylo nám oznámeno, že skupina německých důstojníků říšské 

policie, která před nedávnem obstarávala na Mělníce různé čistě hospodářské věci, byla na veslařský ples 

pozvána, protože tito důstojníci jsou členy německých veslařských klubů[…]Sportovci udržují přátelské styky 

vždy, stalo se tak i v tomto případě. 
81 Mělník buduje německou menšinu? In Mělnické listy, 18. 11. 1938, č. 43, r. 20, s. 1. 
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se nám zdálo být tak čisté a krásné, odvrhnout od sebe husitství, znehodnotit legionářské boje, 

odhazovat od sebe cizí ideologii západní a ihned ji nahrazovat italskou a německou (zase 

ideologií cizí) a pak se mezi sebou prát, která je lepší a která nám bude prospěšnější, sami 

nevědouce, že jen naše vlastní ideologie nám, přinese tu pravou obrodu[…]Je to ještě reakce 

na podzimní události. Je tu zmatek, který nám nepřinese nic dobrého. Už je nejvyšší čas s ním 

skončit a všichni si bratrsky podat ruce. Jsme všichni děti české země a bylo by nanejvýš 

nerozumné, abychom sami sebe mezi sebou vyvražďovali. Vidíme, kolik obětí takový boj stojí 

Španělsko. Nechte každému svobodně myslit, nechtějte nikomu nalít ideologii jinou, než pro 

jakou se sám rozhodl.“82 Vztahy mezi oběma vydavateli – Andělem a Hadrbolcem 

kulminovaly, když Anděl svého konkurenta nařkl z toho, že před zářijovou mobilizací odjel 

do Francie, což mu Hadrbolec zřejmě hodnověrně vyvrátil.83      

Meritum sporu ale spočívalo jinde, v přebudování celého společenského a duchovního 

ústrojí toho, co z Československa ještě zbývalo a možná šlo již jen o Čechy a Moravu.  

Navenek se tato tendence projevila úpornou a symptomatickou snahou Mělnických listů po 

okamžitém přejmenování Masarykova kulturního domu – resp. mělo samozřejmě vypadnout 

jméno prezidenta osvoboditele a vůbec v odporné denunciaci správního výboru tohoto ústavu. 

Došlo to tak daleko, že se do toho na začátku roku 1939 se vší vážností vložila i mělnická 

„radnice“, tedy vedení města a prozatím proti „domácím“, Masaryka ubránili. „Městská rada 

jednomyslným usnesením dává výraz svému politování, že mohou být dnes místním tiskem 

přinášeny takovéto taky – návrhy, jež jsou hrubou urážkou mělnického občanstva a za něž se 

navrhovatelé dřív nebo později budou hanbiti. Bylo to dne 13. listopadu 1918 v památné 

slavnostní schůzi tehdejšího obecního zastupitelstva vyšlého z voleb 1911,…jež kdys pod 

starobylou klenbou zasedací síně se shromáždily, v níž jmenován byl prezident Masaryk pro 

nesmrtelné své zásluhy o svobodu a samostatnost našeho národa za nadšeného souhlasu 

všech přítomných čestným občanem msta…“84 Jak s uspokojením napsal K. Hadrbolec, 

Městská rada odmítla jakékoliv přejmenování MKD, „které by bylo sto dobrou pověst města 

ohrozit, zvláště kdy ani nynější vláda, ani Praha, ani jiné komunální správy podobných 

pojmenování neruší.“ Obdobně kvitoval obranu J. Tykala a dalších městských úředníků a 

                                                           
82 Rozeštvaný život. In Mělnický hraničář, 19. 1., č. 4, r. 1, s. 1. 
83 Karel Hadrbolec. Moje obrana. In Mělnický Hraničář, 19. 1., č. 4, r. 1, s. 1. Kdo taky chce mluvit do kultury. 

In Mělnický hraničář, 5. 1. 1939, č. 2, r. 1, s. 1. V článku, spíše polemice mj.: „Nebuďme hitlerovštějšími než je 

sám kancléř Hitler“. Nicméně ještě 13. ledna Jaroslav Čumpelík znovu napadl údajné Hadrbolcovo chování a 

„dezerci“ za mobilizace. Opustíš-li mne, zahyneš. In Mělnické listy, 13. 1. 1939, č. 2, r. 21, s. 3. 
84 SOkA Mělník, f. AM Mělník 1937-1945, k. 4. 
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osobností.85 J. Anděl byl později donucen k dementi svých předchozích článků, v nichž 

napadal MKD, protože se údajně přesvědčil, že výbor MKD vykonal vše pro rozvoj spolku.  

Odpudivé byly invektivy proti žijícím osobám, jako třeba proti přednostovi městské 

technické kanceláře Zelenému, který byl vskutku osvíceným projektantem a „urbanistou“ a 

spíše než jeho zařazení do vyšší platové třídy vadila jeho loajalita k dřívějším poměrům a 

starostovi Tykalovi. To se ještě také podařilo odrazit.86 Ale byly ještě horší denunciace a 

případy: „Na mělnickém gymnáziu jsou divné poměry a měli jsme už vícekráte příležitost na 

ně poukázat. Protože náprava dosud nebyla sjednána, bude nutno postupovat tvrdší cestou. 

Stále a stále je trpěna bolševická propaganda mezi gymnazijním studenstvem, mladé duše 

studentské jsou otravovány pachem té politiky, která přivodila naši národní katastrofu. 

V poslední době byl za patronace profesorky sl. Pickové utvořen debatní kroužek. Vedení se 

přirozeně ujali studenti levicového smýšlení a ti určují i téma debaty. Nejčastějším, lépe 

řečeno věčným tématem je chvála sovětského Ruska. Jsou však i jiná témata, o nichž ani 

nechceme psát. Hodila by se spíše pro novomanžele než pro sextány a kvartánky.“87 Nakonec 

mohli být spokojeni: „Na mělnickém gymnáziu působila prof. Picková, na jejíž politické 

smýšlení, které projevovala i v činnosti školské, byly časté stížnosti. Nyní se dovídáme, že 

kvůli neárijskému původu byla odvolána.“88  

Zcela jinak jí vnímali lidé z okolí Mělnického hraničáře a to, že se udržel, svědčí, že 

názory Karla Hadrbolce nebyly v té době obskurní a že je lidé přijímali, když píše, že v 

dámském odboru MKD 19. ledna promluvila Jiřina Picková o básníkovi Otakarovi Březinovi, 

přičemž čerpala ze svých osobních vzpomínek na dětství v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde 

básník bydlel (Picková, 1929).89 

 

 

 

                                                           
85 Městská rada… In Mělnický Hraničář, 23. února 1939, č. 9, r. 1, s. 2. 
86 SOkA Mělník, AM Mělník 1937-1945 k. 4. Občané dokonce sestavili, která byla doručena 18. února doručena 

městské radě s ohrazením proti bezdůvodnému štvaní Mělnických listů proti Janu B. Zelenému a dalším:  „V 

zájmu zachování nutného klidu pro další práci na městském úřadě, konanou jen ku prospěchu města, žádáme 

městskou radu, aby se vhodným způsobem postarala o to, aby podobné neodůvodněné útoky se neopakovaly.“ 
87 Zprávy z týdne. Na mělnickém gymnáziu jsou divné poměry…In Mělnické listy, 16. 12. 1938, č. 47, r. 20, s. 3.  

Pak nepřekvapí přepadení židovského továrníka H. E. v jeho vile: „Ohrožený továrník, který není árijského 

původu, vyslovil podezření, že útočník jej ohrožoval z rasové nenávisti.“ Zprávy z týdne. Revolverový útok. In 

Mělnické listy, 25. 11. 1938, č. 44, r. 20, s. 2.  
88 Zprávy z týdne. In Mělnické listy, 24. 3, 1939, č. 11, r. 21, s. 2. 
89 Dámský odbor MKD. In Mělnický Hraničář 26. ledna 1939, č. 5, r. 1, s. 2. J. Picková také čerpala z díla své 

matky, která se s Březinou osobně znala, a léta si spolu dopisovali, jak bylo tehdy, v době doznívající 

epistolografie běžné. O dalším osudu J. Pickové snad jen tolik, že se po boku Anny Pollertové a dalších aktivně 

zapojila do Petičního výboru Věrni zůstaneme (PVVZ) a také do odboje komunistického a byla v roce 1943 

zahubena v Osvětimi.  
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Budovatelský program 

Naděje měla spočívat v budování a kromě přístavu, či překladiště a s ním propojeného 

nádraží a nových celnic to měly být především silnice, komunikace. Stav silnic na Mělnicku 

byl totiž předmětem kritiky již v předchozím období a vesměs se jednalo o silnice, které 

vznikaly uválcováním a o „makadamu“ si místní mohli nechat jen zdát. Nebyly tedy vhodné 

pro stále se rozvíjející automobilovou dopravu a nehody a karamboly včetně „píchlých“ duší 

nebyly výjimkou. Kvůli nové hranici řada menších obcí vlastně neměla přímé a pořádné 

spojení s Mělníkem a s vnitrozemím a tak se již na podzim roku 1938 začíná se stavbou silnic. 

Bylo nutno zlepšit spojení mezi obcemi, které byly dosud od Mělníka nejvíce „vzdáleny“, 

opomíjeny a jejichž význam „stoupl značně nynějším posunem hranic“.90 Jsme ovšem ve 

druhé republice a tak se začal uplatňovat vládní nařízení č. 233/1938 Sb. o pracovních 

útvarech.  Na Mělnicku byly zřízeny minimálně dva pracovní tábory. První měl tedy za úkol 

vybudování silnice z Dolní Zimoře do Chodče a jeho 250 mužů bylo ubytováno v sokolovně 

ve Vysoké. Druhý, větší o 1000 mužích, byl v Mělnickém Vtelně a ve Vysoké Libni a měl 

provést rekonstrukci silnice Mělník – Mladá Boleslav.91 Odvody do pracovních útvarů – 

táborů - se konaly 21. 11. 1938 a schopní muži byli hned odvezeni „do ubikací“.92 Ale otázka 

je, s jakým zdarem se to vše setkalo, resp. jaké to přineslo výsledky: „Na silnici mezi 

Mělníkem a Tišicemi jsou při škarpách připraveny hromady štěrku, který cestáři při volné 

chvilce rozhodí po silnici. Díry trochu zalepí a bude se po silnici jezdit dál.  Zelináři si budou 

ničit drahá nákladní auta, soukromí automobilisté se našemu kraji vyhnou. Totéž možno vidět 

na silnici ke Mšenu. Spravujeme to příštipkem, tak jako ševci v chudých čtvrtích. A při tom se 

nám hrdlo nafukuje tím, že budeme mít dálnice. Jistě krásná věc…ale co je to všechno platné, 

když zase odsune se stranou potřeba okresu.  Úplně se na ně pro nedostatek peněz zapomene. 

A tak budeme jezdit nadále po strašných okreskách, zatím co budeme dávat miliardy na 

dálnice[… ]Ti, kdo mají v moci rozhodovat o účelném upotřebení peněz, daných poplatníky 

na silnice, nechť si uvědomí tuto nutnost pro náš kraj: dokud nebudou v pořádku okresní 

silnice, nemá cenu investovat peníze do dálnice…Co je platno automobilistovi, že bude 

z Prahy na Mělníce po dálnici za 28 minut, když si pak na okresce do Mšena vůz úplně 

rozmlátí, je už nejvyšší čas, aby se náš okres postaral o lepší stav svých silnici [...] 

Hromádkou štěrku se to však nespraví. A ani přepychovou dálnicí. Dokud bude pro 

                                                           
90 Potřebujeme dobré spoje v pohraničí. In Mělnické listy, 18. 11. 1938, č. 43, r. 20, s. 2. 
91 Na Mělnicku budou dva pracovní tábory. In Mělnické listy, 18. 11. 1938, č. 43, r. 20, s. 2. 
92 Zprávy z týdne. Odvody do pracovních táborů. In Mělnické listy, 25. 11. 1938, č. 44, r. 20, s. 2. 
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automobilisti užitečnější jít z Mělníka do Mšena pěšky než si někde na půl cestě automobil 

rozbít, dotud nám nebude dálnice nic platna.“93  

Za druhé republiky se již přistupovalo k věcem plánovitě, a tak byl vypracován 

okresním výborem Národní jednoty 16 bodový program Budujeme Velký Mělník, který byl 

schválen městskou radou a zaslán přípravnému krajskému výboru Národní jednoty v Mladé 

Boleslavi. A pak, kde že se vzaly ty volební programy Národní fronty… Jednalo se mj. o 

komunikace, jak jsme právě uvedli, představovaly velký problém, rozšíření přístavu, nádraží, 

vybudování obytného domu pro nové státní zaměstnance, příprava výstavby plynárny94), 

zahájení přípravných prací pro zřízení loděnice v přístavu, výstavba nové budovy vinařské, 

zahradnické a ovocnářské školy, která mohla z kapacitních důvodů přijímat jen omezený 

počet žáků a další95 Prioritou ale asi zůstávalo vybudování reprezentativního překladiště, které 

bylo malé, mělo málo jeřábů a tak nestačilo na nové úkoly: „Mělnický přístav má pro naši 

republiku veliký význam. Až do 24. září byl do jisté míry ignorován našimi železnicemi. Nyní 

se stal hlavním přístavem na trati. Proto má být výkonnost několikráte zvýšena. Stane se tak 

výstavbou třetí koleje podél pobřeží Labe, vybudováním nových skladišť zřízením 5 

elektrických jeřábů. A pro budoucnost také nádraží se má zvětšit, a sice o 7 kolejí a každá 

kolej má míti kapacitu 60 vagonů. Bude třeba vybudovati novou administrativní budovu, 

neboť je zde zaměstnáno 250 zaměstnanců. Před tím zde bylo 60 zaměstnanců. Tento zvýšený 

počet zaměstnanců vyžaduje nové byty. Proto se město Mělník rozhodlo postaviti dům pro 

gážisty s cca 22 byty.“96  

S jeho rozšířením byla spojena podobně velkoryse pojatá rekonstrukce vlakového 

nádraží: „Z mělnického nádraží se stala jedna z největších pohraničních stanic. Je tu celní 

úřad, který odbavuje denně sta vagonů zboží. Pro takový provoz je mělnické nádraží malé - 

trpí tím občané z Blat, kteří přecházejí trať těsně za nádražím. Závory přes silnici jsou skoro 

stále zavřené pro pohyb vlaků. Někdy trvá i půl hodiny, než se trať uvolní. Proto občané 

z Blat chodí raději přes Rousovice. I touto zacházkou dojdou do Mělníka rychleji. Také 

nástupiště nevyhovuje zvýšenému provozu. Bude nutné co nejdříve nádraží na Mělníce 

rozšířit. Má-li vyhovět svému úkolu jako jedno z největších nádraží na hranicích, kde prochází 

                                                           
93 Dálnice a naše okresní silnice. In Mělnický Hraničář, č. 7, r. 1, s. 1. K významu automobilismu též Motorizací 

k zajištění budoucnosti státu. In Mělnický hraničář, č. 8, r. 1, s. 1. 
94 Ing. Jiří Havelka, O mělnickou plynárnu. In Mělnické listy, 13. 1. 1939, č. 2, r. 21, s. 2. Autor se přimlouval 

spíše pro využití vodní energie, což je zřejmě dávný spor…: „Jen labský jez na Hadíku by stačil opatřit 

elektrickou energii pro Mělník a okolí a investiční náklady by byly daleko menší, než zřízení nového, od základu 

ztrátového podniku.“ Reagoval tak zřejmě na nadšený “plynárenský“ článek z předchozího čísla. O mělnickou 

plynárnu. In Mělnické listy, 6. 1. 1939, č. 1, r. 21, s. 2.  
95 Budujeme Velký Mělník. In Mělnické listy, 20. 1. 1939, č. 3, r. 21, s. 1. 
96 Značné změny v železniční síti v Mělníce. In Mělnický hraničář, 12. 1. 1939, č. 3, r. 1, s. 2. 
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větší část uhlí z říše k nám, potřebuje nutně velkých úprav.“97 Tyto úvahy po 15. březnu 1939 

přišly vniveč a nádraží zůstalo dodnes malinkým a docela daleko od centra města. 

 

Shrnutí 

Ale přes tyto všechny ambice, byla nálada špatná, smutná… „Mnoho se změnilo. 

Tolik, že se nechce ani myslit, vzpomínat. Hlava je tupá a zemdlená […] 20 let – nepatrný 

zlomek vteřiny v dějinách, ale jak dovede změnit posud jedné země. Jak dovede změnit jednu 

generaci! A máme-li plně žít a pracovat. pak musíme věřit [...] Zatím je to snad víra bez 

reálného podkladu, víra téměř mystická. Zatím musíme věřit aspoň v to, že po přejití vichřice 

hněvu, nenávisti a nízké zloby zase se u nás vyjasní k lepším dnům.“ 98 Nicméně, jak to 

v takových dobách bývá, hledala se a možná i nacházela rada a opora v „zásvětnu“. „Lidé 

unaveni posledními událostmi se nyní utíkají k dohadům. Noviny jsou plny všelijakých 

proroctví jasnovidek, kartářky mají plno práce, spiritisté vyvolávají duchy, aby jim pověděli, 

jaká budoucnost, nebo aspoň jaký bude rok 1939. Můžeme však říci, že k těmto prorokům se 

utíkají jen slabí. Kdo má pevnou páteř, kdo zůstává stále takovým, jakým byl, nemusí chodit 

ke kartářce nebo se ptát duchů[…]Lid se k těmto duchařům a hádankářům utíká také proto, 

že ztratil víru. Nemyslíme tím víru v Boha, to ne, víru v řízení hmotných věcí tohoto světa. Ale 

tyto slabé možno povzbuditi. Žádný duch, žádné karty, žádná jasnovidka vám neřekne to, co 

vás čeká. Vás čeká to, co si sami vydobudete.“99 

Mezitím tím vším se samozřejmě ubíral jako by normální život. Plesalo se, 

koncertovalo a muzicírovalo, postavil se nový okresní dům a dokončil most přes Labe a 

náměstí dostalo svou nezaměnitelnou kašnu. Sousoší od Vincence Makovského symbolizující 

mělnické vinařství, jež mělo být na kašně umístěno již před 28. zářím, bylo ve středu 9. 

listopadu přivezeno „v nákladním autu a pak jednotlivé postavy v pískovci vytesané byly 

umisťovány na připravený podstavec.“100 Ale normální život to, zvláště po 15. březnu 1939 

už nebyl. Stačí snad jen těchto pár řádek z června 1939: „V posledních dnech došlo na 

Mělníce z pranepatrných příčin k několika incidentům mezi Čechy a Němci, stalo se tak u 

Cinků na Pšovce, v zámecké vinárně a naposledy v úterý 30 m. m. na mělnické nádraží […] V 

pátek 26. m. m. pochodovalo Mělníkem v sevřených řadách přes 200 mladých Němců za zpěvu 

                                                           
97 Stanice na hranici. In Mělnický hraničář, 5. 1. 1939, č. 2, r. 1, s. 1. Podobně také Nový ruch v přístavě a 

v nádraží mělnickém. In Mělnické listy, 30. 12. 1938, č. 49, r. 20, s. 2. 
98 Dvacet let. 21. 12. 1918 – 21. 12. 1938. In Mělnický hraničář, 5. 1. 1939, č. 2, r. 1, s. 3.  
99 Nevěřte na duchy. In Mělnický hraničář, 12. ledna 1939, č. 3, r. 1, s. 4.  
100 Sousoší symbolizující slavné mělnické vinařství. In Mělnické listy, 18. 11. 1938, č. 43, r. 20, s. 1. 
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německých vlasteneckých písní…Mělničtí Sokolové, skauti a turisté uspořádali 28. m-m. výlet 

na Kokořín a že  - vzhledem k zákazům průvodů - šli po skupinách nanejvýše čtyřčlenných.“101 

A smutným pandánem k nadšení k obraně vlasti a jejích nezpochybnitelných hodnot 

byly skoro přesně po roce a těsně před vypuknutím války dožínky, pořádané 27. srpna 1939 v 

hořínském parku. „Je skončen boj o zrno, boj každoročně se opakující, boj, v němž vítězství 

zabezpečuje chléb všem. Ať se děje na světě cokoli, vždycky tato stará práce musí být 

vykonána – rolník musí orat, sít a sklízet, aby uživil sebe, svůj národ, lidstvo…český rolník 

dobývá z půdy chléb víc než tisíc let, stejně za dob cizí nadvlády, slávy českých králů jako 

dnes a jako v budoucnu, nechť cokoli osud přinese. Český sedlák vytrvá na české hroudě a 

celý národ s ním[...] Vzdáváme hold českému zrnu, českými mozoly dobývanému, které 

českým dětem dá sílu k zabezpečení národa pro všechny časy.“102 

To není špatný závěr, co myslíte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Snad vás bude zajímat. In Mělnické listy, 2. 6. 1939, č. 21, r. 21, s. 2. 
102 SOkA Mělník, f. AM Mělník k. 65. 
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5 XIII. ARMÁDNÍ SBOR WEHRMACHTU A OKUPACE 

ZÁPADNÍCH ČECH NA PODZIM 1938 
 

Okupace českého pohraničí nacionálně socialistickým Německem, která se uskutečnila 

na počátku října roku 1938, proběhla v několika etapách. Ty odpovídaly jednotlivým 

okupačním pásmům. Západní Čechy, respektive jejich okupovaná část, spadaly do pásma III, 

které bylo připojeno k Německu ve dnech 3. až 5. října, a pásma V, které bylo zabráno 

ve dnech 8. až 10. října. Okupací byla pověřena branná moc (Wehrmacht) Německa, 

respektive jí podřízené bezpečnostní a paramilitární svazky. Operační prostory Wehrmachtu 

odpovídaly jeho velitelské struktuře. Německé síly byly rozděleny do čtyř, respektive pěti 

skupin armád (Heeresgruppe); první, která zaujímala linii podél československo-německých 

hranic od prostoru Bohumín po prostor Náchod; třetí, která zaujala postavení dále na západ až 

po řeku Labe; čtvrté, která měla obsadit území v úseku hranic mezi Labem a Domažlicemi; 

„pro zvláštní určení“ (zur besonderen Verwendung), která nastupovala proti hranicím 

v prostoru mezi Domažlicemi a Vitorazskem; a nakonec páté, která postupovala proti jižní 

Moravě. Při pohledu na organizaci skupin armád je však zřejmé, že se fakticky jednalo 

o armády. Jejich podřízeným stupněm byly totiž přímo armádní sbory, a to v počtu devíti, 

přičemž každý sbor disponoval dvěma až čtyřmi divizemi, těch pak bylo celkem 25, případně 

i několika pluky. 

V podřízenosti skupiny armád 4 se nacházely dva armádní sbory. První s číslem XVI, 

druhý s číslem XIII. XVI. armádní sbor okupoval severní Čechy, a to na západ o Labe; 

za tímto účelem disponoval 13. a 20. pěší divizí a 1. tankovou divizí. Úkolem XIII. armádního 

sboru (XIII. Armeekorps) bylo obsadit prostor západních Čech, respektive v rozsahu, který je 

vymezen níže. Za tímto účelem sbor disponoval 10. a 24. pěší divizí, 2. motorizovanou divizí 

a 1. lehkou divizí. 

Předmětem studie je poznání průběhu okupace západních Čech XIII. armádním 

sborem. Studie se zaměřuje na záležitost přípravy vojenské operace, jejího provedení 

a operačních záměrů, usiluje o poznání síly zasazených jednotek a svazků, morálního stavu 

mužstva a toho, zda a kolik ztrát si operace vyžádala. Zabývá se všemi součástmi, které byly 

v podřízenosti XIII. armádního sboru, tedy též dalšími bezpečnostními a paramilitárními 

organizacemi, v tom přednostně Sudetoněmeckým Freikorpsem (dobrovolnickým sborem, 

Sudetendeutsches Freikorps; SFK). V tomto směru, ač v opačném chronologickém pořádku, 

navazuje text na studii o okupaci českých zemí, konkrétně jižních Čech, části Čech západních 
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a středních, a části Moravy na Jihlavsku, kterou byl pověřen XIII. armádní sbor v březnu 1939 

(Binar, 2018, s. 4-27). 

 Studie je založena na excerpci archivních dokumentů. Klíčovým zdrojem informací 

jsou prameny německé provenience, které jsou uloženy v německém vojenském archivu, tedy 

Spolkovém archivu-Vojenském oddělení (Bundesarchiv-Militärarchiv), konkrétně ve fondu 

branného obvodu XIII (Wehrkreis). Prvořadé místo mezi písemnostmi náleží dokumentu 

„Erfahrungsbericht ‚Einsatz Sudetendeutschland‘ September/Oktober 1938“, který je datován 

do Norimberku (Nürnberg) 15. listopadu 1938, tedy dva a půl měsíců od zahájení a asi dva 

měsíce od zakončení operační části vojenské okupace.103 Bohužel, dokument se nedochoval 

kompletně. Obzvláště citelná je ztráta mapových příloh, na nichž měl být zakreslen postup 

jednotlivých divizí den po dni. Zpráva o zkušenostech z okupace Sudet, jak je možno 

dokument přeložit, byla vypracována velitelstvím XIII. armádního sboru (branného 

obvodu XIII). Vzhledem k tomu, že jeho sídlem byl Norimberk, lze současně vysvětlit i místo 

jeho vyhotovení. 

Dokument typu Erfahrungsbericht patřil k typizovaným písemnostem Wehrmachtu. 

Jeho účelem bylo zhodnotit zakončenou operaci, poukázat na její slabé a silné stránky, 

posoudit vhodnost a organizaci nasazených jednotek a svazků a míru připravenosti důstojníků 

a mužstva, respektive v obecné rovině získat z provedené operace poučení. Zpráva 

o zkušenostech bývala sepisována na více velitelských stupních, na nejnižším často až po četu 

(Binar 2016, s. 9-14). Dosavadní archivní excerpce nicméně přinesla pouze jediný dokument 

tohoto typu pro úroveň armádního sboru, který se týká okupace českého pohraničí. 

Několik dalších dokumentů typu Erfahrungsbericht náleží jednotkám a svazkům nižší 

velitelské úrovně. Hodnotná je zpráva o zkušenostech 1. lehké divize; nejen proto, že 

přibližuje průběh okupace z divizního hlediska, ale i z důvodu, že byla nasazena na čele 

postupu.104 Naopak zpráva 24. pěší divize neposkytuje k průběhu okupace českého pohraničí 

žádné zásadní informace; její obsah se týká takřka výhradně technického zázemí divize 

a jejího logistického zabezpečení.105 V zásadě totéž pak platí i pro kolekci zpráv celé řady 

jednotek týlového zabezpečení (rückwertige Dienste), zpravidla na úrovni praporu a roty.106 

Dále se zachovaly některé písemnosti vrchního velení pozemního vojska 

(Oberkommando des Heeres, OKH). Z jeho provenience pochází dokumentace přípravy 

                                                           
103 Bundesarchiv-Militärarchiv (BA-MA), Reichswehr und Heer (RH) 24-13/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz 

Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938). 
104 BA-MA, RH 53-13/84 – Erfahrungsbericht der 1. leichten Division über die Herbstübungen 1938 

(24. 11. 1938). 
105 BA-MA, RH 53-13/85 – Erfahrungsbericht über die Aufstellung und den Übungsverlauf (2. 11. 1938). 
106 BA-MA, RH 53-13/86 – Versorgungseinheiten (mit Fotografien), 1938. 
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operace Fall Grün,107 štábní mapa se zakreslením postavení německých svazků ve večerních 

hodinách dne 10. října 1938, tedy při faktickém zakončení vlastního procesu obsazování 

pohraničí,108 a písemnosti spjaté s uvedením styčného důstojníka Wehrmachtu u SFK.109 

Přihlédnuto bylo i k písemnostem 7. pěší divize. Ta sice patřila do svazku sousedního 

VII. armádního sboru skupiny armád „pro zvláštní určení“, nicméně umožňuje provést 

ověření analogických procesů a jevů, neboť materiál tohoto svazku se k průběhu okupace, což 

je zcela výjimečné, zachoval bezmála cele.110 

Německé dokumenty jsou doplněny českými archivními zdroji, především se využívá 

přehledu dislokace německých divizí, který vypracovalo 2. (zpravodajské) oddělení Hlavního 

štábu československé armády na konci března 1938, tedy necelého půlroku před zahájením 

okupace.111 

V českém historiografickém diskursu zůstává vojenský aspekt okupace českého 

pohraničí upozaděn okolnostmi politickými, v tom zejména zájmem o genezi plánu zničení 

Československa (Fall Grün). Tento plán však realizován nebyl. V poznání geneze obsazení 

českého pohraničí, které bývá v německých pramenech dodatečně občas označováno jako 

„Herbstübung 1938“ („Podzimní cvičení 1938“), tak zejí podstatné mezery. Mezi nepočetné 

výjimky patří tři práce. První, z roku 1998, pochází z pera Stanislava Bimana a zabývá se 

vojenským obsazením a obdobím vojenské správy pohraničí (1. až 20. října 1938) (Biman, 

1998, s. 72-153). Dalším titulem je práce Miloslava Svitáka z roku 2017, která sice primárně 

pojednává o sudetoněmeckém povstání a činnosti Sudetoněmeckého Freikorpsu, zahrnuje 

však kapitolu, která se týká přímo vojenského obsazení západních Čech (Sviták, 2017, s. 234-

257). Kniha trojice autorů Petr Kaňák, Dalibor Krčmář a Jan Vajskebr doplnila stávající 

poznání o účast dalších bezpečnostních a paramilitárních svazů, mj. Gestapa a SS (Kaňák, 

Krčmář, Vajskebr, 2014). Všechny tři výše zmíněné tituly nicméně vycházejí výhradně 

z českých archivních zdrojů. Z dalších relevantních titulů je možno zmínit práci z roku 1997 

od Miloslava Johna „Září 1938“, respektive její první díl; autor se v ní soustřeďuje primárně 

na záležitost vojenského přepadení Československa a na deskripci německých ozbrojených 

                                                           
107 Dokumentace příprav se dochovala v písemnostech německého válečného námořnictva. BA-MA, RM 7/855 – 

Weisungen des Obersten Befehlshabers der Wehrmacht für den Fall „Grün“. 
108 BA-MA, RH 2/818F – Mapa „Stand 10. 10. abends“. 
109 Tamtéž – (Freikorps). 
110 BA-MA, RH 26-7/610 – Anlagen zum Kriegstagebuch (1938); tamtéž, RH 26-7/632 – Arbeitsmappe Ia 

(1938); tamtéž, RH 26-7/662 – Kriegstagebuch des Kommandos der 7. Division. 17. 9. - 21. 10.1938. 
111 Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv (VÚA-VHA), f. Ministerstvo národní obrany – Hlavní 

štáb (MNO HŠ) 2. oddělení, kart. 282, inv. č. 116 – Dislokace německé armády podle zpráv do konce března 

1938. 
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sil, tématu okupace českého pohraničí je věnována pozornost pouze okrajově a příslušné 

informace proto obsahují několik nepřesností (John, 1997, s. 411).112 

Ani německá odborná literatura v tomto směru není v odlišné situaci. Zde je na prvním 

místě nutno zmínit práci Klause Michaelise z roku 2004. Ta se primárně taktéž zabývá 

plánem zničení Československa, její součástí je však kapitola o obsazení českého pohraničí 

(Michaelis, 2004, s. 215). O tom, že na celou záležitost autor hledí perspektivou původního 

plánu vojenského zničení Československa, svědčí i to, že autor poněkud nešťastně vede 

přímou operační kontinuitu mezi operaci Fall Grün a Herbstübung 1938. Další dvě německé 

práce pocházejí z pera Wernera Röhra a z let 2007 a 2008. Obě se nicméně, jak již napovídá 

podtitul monografie „September 1938. Sudetendeutsche Partei und ihr Freikorps“, zaměřují 

na podíl Sudetoněmeckého Freikorpsu na přípravách a realizaci rozbití Československa. 

Vlastní okupace pohraničí se tedy opět nachází na okraji zájmu.113 

Další tematickou kategorii představuje literatura, která se věnuje německým 

ozbrojeným silám, v tom primárně Wehrmachtu. Ač existuje řada relevantních a kvalitních 

titulů, jejich společným jmenovatelem je skutečnost, že se zabývají přednostně válečnou 

armádou Německa, tedy obdobím let 1939 až 1945. Výjimek není mnoho. Na prvním místě je 

nutno zmínit práci Georga Tessina z roku 1974, která mapuje rámcový vývoj německých 

ozbrojených sil během meziválečného období (Tessin, 1974, s. 468).114 Podobného zaměření 

je též starší monografie (z roku 1954) Burkharta Mueller-Hillebranda (Mueller, Hilldebrant,  

s. 187). Využity byly dále přehledové práce Alexe Buchnera (nedatováno) (Buchner, b. d.,  

s. 228) a Wernera Haupta (nedatováno) (Haupt b. d., s. 41-43, 89-92), které se obě věnují 

německé pěchotě, nicméně již v období po roce 1939. Nadto byla využita internetová 

databáze Lexikon der Wehrmacht, která má de facto status badatelské pomůcky německého 

vojenského archivu.115 

Odborná literatura k dalším tematickým okruhům je pak pro svůj doplňkový charakter 

citována průběžně. Týká se to jak titulů o českých ozbrojených silách, tak o Sudetoněmeckém 

Freikorpsu. 

                                                           
112 Autor například tvrdí, že 24. pěší divize, jedna z divizí XIII. armádního sboru, okupovala prostor severních 

Čech v okolí města Česká Kamenice (dnes okres Děčín).  
113 Projevuje se to například v autorově přehledu vojenských svazků, které se měly účastnit okupace českého 

pohraničí. Ve skutečnosti se jedná o ty svazky, které byly připraveny zaútočit na Československo v případě 

otevřeného válečného konfliktu. Werner RÖHR, September 1938. Die Sudetendeutsche Partei und ihr 

Freikorps, Berlin, 2008, 319 s.; TÝŽ, Der „Fall Grün“ und das Sudetendeutsche Freikorps. In Hundert Jahre 

sudetendeutsche Geschichte. Eine völkische Bewegung in drei Staaten, Frankfurt am Main 2007, s. 243-358. 
114 Své hlavní úsilí nicméně autor v dalších knižních titulech zaměřil právě na druhou světovou válku. Tyto 

svazky Tessinova stěžejního díla jsou pak pro svůj charakter příslušné svazky ocitovány v pasážích, které se 

věnují německé branné moci. 
115 Dostupné na WWW: <lexikon-der-wehrmacht.de> [1. 4. 2018]. 
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 Vlastní text je strukturován do pěti kapitol a závěru. Cílem první kapitoly je vymezení 

rozsahu operačního prostoru XIII. armádního sboru, a tedy jím okupovaného území, a druhé 

přehledová deskripce československé obrany v této oblasti. Vlastní jádro studie tvoří třetí 

až pátá kapitola s vylíčením přípravy a realizace okupace, analýzou jejího operačního 

provedení, a to nejen jednotkami Wehrmachtu, ale dále též především Sudetoněmeckého 

Freikorpsu, a přehledem zaznamenaných ztrát. 

 

Operační prostor XIII. armádního sboru 

 Území západních Čech, které okupoval XIII. armádní sbor, zahrnovalo zhruba jižní 

polovinu dnešního Karlovarského kraje a severozápadní část Plzeňského kraje s nevelkými 

přesahy do dnešních krajů Středočeského a Ústeckého (soudní okres Jesenice). Bližší 

představu o jeho vymezení poskytují mapy OKH.116 Zatímco západní a východní hranice 

operačního prostoru XIII. armádního sboru kopírují průběh státních hranic (předmnichovské 

a pomnichovské), na severu protíná území okupovaných Sudet. Operační prostor XIII. 

armádního sboru je tedy možno určit následovně. Na západě tvořila jeho hranici 

československo-německá státní hranice, a to v úseku od prostoru města Vildštejn (dnes 

Skalná) u ašského výběžku po Všerubský průsmyk. Zde, u Všerubského průsmyku, lze 

vymezení území upřesnit podle štábní mapy velení 7. pěší divize. Podle jeho podkladů končil 

západně od cesty Domažlice – Horní Folmava, konkrétně u dnes zaniklé obce Bystřice/ 

Fuchsova Huť (Fichtenbach; dnes součást obce Česká Kubice).117 Na východě pak toto území 

vymezovala československo-německá „okupační“ hranice z roku 1938 od prostoru 

Všerubského průsmyku po průsečík s linií obcí Jesenice a Rakovník. Severní hranici 

operačního prostoru XIII. armádního sboru pak tvořila linie, která spojovala prostor severně 

od Vildštejna, severně od Falknova nad Ohří (dnes Sokolov), jižně od Lokte a Bochova, 

severně od Žlutic a Jesenic až k průsečíku linie Jesenice – Rakovník a „okupační“ hranice. 

Takto vymezené území zasahovalo celkem 15 politických okresů, respektive jejich 

částí (27 soudních okresů, respektive jejich částí). Od západu k východu a od severu na jih se 

jedná o následující. Politický okres Aš; větší část politického okresu Cheb, tj. soudní okres 

Cheb a větší, jižní část soudního okresu Vildštejn; jižní polovina politického (soudního) 

okresu Falknov nad Ohří jižně od správního centra; jižní výběžek politického (soudního) 

okresu Loket; politický okres Mariánské Lázně, tj. soudní okres Mariánské Lázně a Lázně 

Kynžvart; takřka celý politický okres Teplá, tj. soudní okres Teplá a většina soudního okresu 

                                                           
116 BA-MA, RH 2/818F – Mapa „Stand 10. 10. abends“. 
117 BA-MA, RH 26-7/610 – Anlage 43. 
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Bečov nad Teplou; asi polovina politického okresu Žlutice, tj. soudní okres Bochov v linii 

vedoucí jižně od správního sídla a většina soudního okresu Žlutice; většina soudního okresu 

Jesenice z politického okresu Podbořany; západní a severní část soudního okresu Manětín 

(politický okres Kralovice) vyjma správního centra; politický okres Planá, tj. soudní okresy 

Planá a Bezdružice; politický okres Tachov, tj. soudní okresy Tachov a Přimda; politický 

okres Stříbro, tj. soudní okresy Stříbro, (Město) Touškov, Stod a větší část soudního okresu 

Dobřany; jedna obec soudního okresu Plzeň (politického okresu Plzeň); většina politického 

okresu Horšovský Týn, tj. soudní okresy Hostouň, Poběžovice a větší, západní část soudního 

okresu Horšovský Týn; západní část soudního okresu Domažlice z politického okresu 

Domažlice (Státní úřad statistický, 1939, s. 8-14). Pro snazší orientaci je celé území 

zakresleno do schematické mapy v příloze studie. 

Jaký byl rozsah onoho území lze z části dopočítat, což platí pro většinu soudních 

okresů a jejich částí (v hranicích po odstoupení pohraničí), případně odhadnout, a to pro ty 

soudní okresy, které tvořily severní hranici území (spojnice prostor Vildštejn – prostor 

Jesenice). Celkem se tedy jedná o území o rozloze asi 5000 km² s necelým půl milionem 

obyvatel podle stavu z roku 1930 (Státní úřad statistický, 1931, s. 2-17). Detailnější data 

k jednotlivým okresům se nacházejí v příloze studie, která také obsahuje, pro snazší orientaci, 

i přehled německých názvů dotčených sídel. 

Takto vymezená oblast byla nadto rozdělena do dvou okupačních pásem. Západní část 

spadala do pásma III a od pásma V ji oddělovala linie, která od severu na jih vedla po spojnici 

od státní hranice u obce Nová Ves v Horách přes prostor západně od Žlutic, východně 

od Bezdružic, západně od Stříbra a prostorem mezi městy Hostouň a Poběžovice na státní 

hranici u obce Lísková (Frančík, s. 355). Třetí pásmo v rámci operačního prostoru 

XIII. armádního sboru bylo tedy oproti pátému rozsáhlejší, ale územně kompaktnější. 

Území v tomto vymezení neskýtalo nejvhodnější terén pro moderní způsob vedení 

vojenských operací, a to pro svou členitost, jak horizontální, tak vertikální. Vyjma horního 

toku řeky Ohře (Chebská a Sokolovská pánev) jej tvoří zpravidla pahorkatiny a vrchoviny. 

Koneckonců podél státní hranice se rozkládají Smrčiny a Český les, který v nejvyšší poloze 

dosahuje až 1042 m n. m., což znamená, že přeshraniční spojení se omezuje na prostor Chebu 

a Aše, Rozvadova a Domažlic. Další geomorfologické útvary v západních Čechách, zejména 

Český les, Tepelská pahorkatina anebo Plzeňská pahorkatina pak výrazně limitují dopravní 

spojení fakticky jen na několik koridorů (např. Cheb – Planá aj.). Velení XIII. armádního 

sboru byla tato skutečnost známa a podle jeho hodnocení stěží vhodná k nasazení byť jedné 

kompletní, natož dvou divizí, a to právě kvůli rozporu mezi nízkou propustností silniční sítě 
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a potřebami zásobování („Das reine Strassennetz des Angriffsgeländes hätte kaum den Raum 

für den Einsatz einer Division geboten, geschweige denn für den kriegsmäßigen Einsatz von 

2 Divisionen.“).118 

Sídelní struktura západních Čech odpovídala geografickým podmínkám, to znamená, 

že se zde nenacházely žádné větší městské celky. Největšími sídly byly Cheb (31 549 obyv. 

roku 1930) a Aš (22 943), zatímco další města byla podstatně menší; více než pět tisíc 

obyvatel mělo jen pět sídel, a to Falknov nad Ohří (11 284), Mariánské Lázně (7177), Tachov 

(7051), Dobřany (6427) a Stříbro (5348) (Státní úřad statistický, 1930, s 2-17). 

 

Československá obrana západních Čech 

 Studie se zabývá průběhem okupace území západních Čech německou armádou. 

Pro pochopení souvislostí a především operačních záměrů je nicméně nezbytné alespoň 

v základní deskripci uvést, jaká byla obrana příslušného prostoru, respektive jaký potenciální 

odpor mohla německá vojska očekávat. 

Obrana západních Čech spadala pod velení 1. armády armádního generála Sergeje 

Vojcechovského, jejíž sídlo se nacházelo v Kutné Hoře. Jemu podléhal I. sbor divizního 

generála Jana Šípka, který měl bránit rozsáhlý prostor od úseku Teplice-Šanov po Jindřichův 

Hradec. O celkovém charakteru obrany úseku sboru svědčí i fakt, že velitelství sboru se 

nacházelo ve Voticích, asi 30 km na východ od Vltavy. Podél Vltavy byly dále rozestavěny 

jednotky skupiny 4 o třech pěších plucích (205, 206 a 208). Přední linii tak tvořila hraniční 

oblast 32, která měla bránit severní úsek česko-bavorské hranice na jih od Ašského výběžku 

až po prostor Strakonic, v tom zejména tzv. okrsek Plzeň; hraniční oblasti byly podřízeny tři 

pěší pluky (18, 35 a 153), jeden těžký dělostřelecký pluk (131) a dva prapory (strážní 

a ženijní). Velení sboru dále podléhala 2. a 5. pěší divize, první dislokována v prostoru Plzně, 

druhá pak až v Písku. 2. pěší divize se přitom skládala ze tří pěších pluků (68, 85 a 96), 

jednoho lehkého dělostřeleckého pluku (2) a divizních jednotek, 5. pěší divize pak ze tří 

pěších (11, 51 a 61), dvou dělostřeleckých pluků (lehký 5 a těžký 202) a divizních jednotek 

(John, 1997, s. 417-430; Straka, 2007, s. 104-141; Majewski, 2016, s. 313-316).119 

Vzhledem k faktu, že se dvě součásti sboru, tedy skupina 4 a 5. pěší divize, nacházely 

ve druhém sledu relativně daleko v týlu, v prostoru, který následně okupoval XIII. armádní 

sbor, byla na československé straně dislokována síla v ekvivalentu dvou divizí a jednoho až 

                                                           
118 BA-MA, RH 24-13/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938). 
119 Údaje o složení vojenských svazků se v literatuře nicméně liší, často přitom závisí, ke kterému dni v průběhu 

září a října se vztahují.  
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dvou pluků, tedy podle stavu naplněnosti (asi 95 % u hraniční oblasti 32 a asi 70 % u 2. pěší 

divize)120 se jednalo o zhruba necelých 30 000 mužů. 

Československá obrana západních Čech se rovněž mohla opřít o linii opevnění. Ta 

procházela okupovaným územím, a to v ose Chyše, Manětín, který zůstal na neokupované 

straně hranice, východně od Bezdružic, Stříbro a Všekary, které zůstaly v Československu. 

O tomto úseku, včetně tzv. Plzeňské čáry (Frančík, 2006, s. 15-354), platí, že jej tvořily 

výhradně lehké objekty, tzv. řopíky, i to, že jejich výstavba nebyla dokončena (vybudováno 

asi 75 % objektů, v jižním úseku linie ještě méně). V podstatně hotovějším stavu byla linie 

opevnění podél řeky Vltavy, o níž se očekávalo, že se sem přenese těžiště obrany. 

Československá obrana západních Čech odpovídala strategickému očekávání 

československého velení, totiž, že hlavní německé síly provedou klešťový úder ze severu 

(Králicko, Slezsko) a z jihu (jižní Morava), případně též v prostoru Saska. Prostor západních 

Čech byl tedy do počtu a druhu vojska úsekem československé hranice, která byla bráněna 

podstatně slaběji. Ani československé opevnění nepředstavovalo výraznější posilu obrany, už 

pro vysokou míru rozestavěnosti. Tento stav našel své adekvátní zhodnocení i na německé 

straně, která po zakončení okupace konstatovala, že by „bunkry“ nepředstavovaly pro postup 

jejich vojsk žádnou překážku. Hodnocení se týká samozřejmě pouze linie opevnění 

na operačním území XIII. armádního sboru. Za nejhodnotnější přitom velení sboru 

považovalo úsek od Kladrub (u Stříbra) po Stříbro, naopak u ostatních konstatovalo, že 

pro pěchotu nepředstavoval problém se k opevnění přiblížit na blízkou vzdálenost a následně 

je překonat již během prvního dne bojů, a to údajně především v místech mrtvých úhlů (mimo 

palebné vějíře). Palebné zkoušky pak měly údajně prokázat schopnost německých zbraní, jak 

dělostřelectva, tak protitankových kanonů, probít stěny pevností.121 

 

„Podzimní cvičení 1938“ 

Obsazení českého pohraničí (Podzimní cvičení 1938) se lišilo od původního záměru 

likvidace Československa (Fall Grün) principiálně už proto, že proběhlo v mírových 

podmínkách a že jeho cíle byly omezenější (Klaus, 1938, zejm. s. 191-195; John, 1997, s. 

220-221, 245-369; Kniha o přepadení Československa…, s. 83-88). Nicméně klíčové stupně 

velení, tedy skupina armád a armádní sbor, zůstaly zachovány. Skupině armád 4 velel generál 

                                                           
120 Jednalo se o důsledek odstupňované obrany, jejíž předpolí tvořila celá oblast na západ od úpatí Plzeňské 

pahorkatiny. John 1997, s. 432. 
121 BA-MA, RH 24-13/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938). 
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dělostřelectva Walter von Reichenau.122 Její sídlo se nacházelo v Lipsku (Leipzig), ale 

na počátku října bylo přesunuto do Karlových Varů. Skupině armád podléhal XIII. armádní 

sbor generála kavalérie Maximiliana von Weichse. Armádní sbor vznik přeměnou velitelství 

branného obvodu XIII (Norimberk). 

Okupace českého pohraničí byla druhou operací Wehrmachtu, jejímž cílem bylo 

obsazení cizího území. Oproti předchozí, tj. okupaci Rakouska (tzv. Anschluss), která 

proběhla o půl roku dříve, tedy ve dnech 11. až 13. března 1938, byly okolnosti obsazení 

českého pohraničí odlišné. S ohledem na operační aspekty bylo rozhodující, že okamžik 

překročení hranic německým vojskem nebyl nenadálý, ale že mu předcházelo období 

politické krize, a tudíž i vojenských příprav. XIII. armádní sbor, respektive ještě velení 

branného obvodu XIII, začalo rozpracovávat nástupní plány proti Československu již 

na podzim 1937. Tehdy však ještě bylo zamýšleno podřídit armádní sbor 7. armádě, která 

měla postupovat proti úseku hranic na česko-bavorské hranici mezi Všerubskou vrchovinou 

([Cham-]Further Senke) a horou Třístoličník (Dreisesselberg), tedy jižně od jejího 

definitivního operačního prostoru. Od brzkého jara 1938 došlo ke změně v podřízenosti 

a velení branného obvodu začalo nově zpracovávat nástupní plány již proti západním 

Čechám. Do podzimu 1938 byly vyhotoveny tři nástupní plány, z nichž první dva odpovídaly 

variantě Fall Grün, třetí pak Podzimnímu cvičení 1938, čili jeho cílem bylo obsazení 

sudetského území. Ač rozkaz k realizaci poslední uvedené varianty obdržel XIII. armádní 

sbor až 20. září 1938, ve skutečnosti byly již v té době přípravy v plném proudu.123 Podle 

první varianty měl XIII. armádní sbor disponovat 17. a 24. pěší divizí, podle druhé pak 

2. motorizovanou a 1. lehkou divizí, v případě třetí varianty nebyly divize známy.124 

Souviselo to s dynamickým vývojem na konci září. Dne 26. září 1938 obdržel armádní sbor 

rozkaz, že v případě válečného konfliktu bude disponovat 2. motorizovanou a 1. lehkou 

divizí. Ten den však současně převzal do podřízenosti části 10. a 24. pěší divize; jak však 

ukázal následný vývoj, již 29. září byly obě divize z její podřízenosti vyňaty. Situaci 

komplikovala skutečnost, že ani jedna ze čtyř divizí se nenacházela v nástupních prostorech, 

ale na přesunu. 

                                                           
122 VÚA-VHA, f. MNO HŠ 2. oddělení, kart. 282, inv. č. 116 – Dislokace německé armády podle zpráv 

do konce března 1938. 
123 „Die ‚Herbstübung 1938‛ waren durch eine Spannungszeit vorbereitet, die zwar als solche erst ab 20. 9. durch 

Befehl, tatsächlich aber schon weit früher durch vorsorgliche Maßnamen wirksam wurde.“ BA-MA, RH 24-

13/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938). 
124 V odborné literatuře počet divizí, které měly být v podřízenosti XIII. armádního sboru pro variantu Fall Grün, 

výrazně kolísají; od sedmi (Michaelis 2004, s. 166.) po jednu (John 1997, s. 398-399). 
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Vyjasnění situace přinesl teprve 1. říjen. Ten den v 11.40 hodin přišel rozkaz, podle 

něhož byl XIII. armádní sbor definitivně pověřen obsazením sudetského území, a to 

10. a 24. pěší, 2. motorizovanou a 1. lehkou divizí. Ještě týž den měly všechny čtyři svazky 

zahájit přesun do blízkosti státních hranic. O tom, že i vyšší stupeň reagoval ve spěchu, 

svědčí, že ač se jednalo o rozkaz prvořadého významu, k jeho předání došlo telefonicky 

(fernmündlich).125 

Obě pěší divize XIII. armádního sboru představovaly kompletně vybudované svazky 

a okupace českých zemí se zúčastnily na plných stavech. Německá pěší divize se skládala 

ze tří pěších pluků, přičemž každý měl tři prapory, a zpravidla jednoho pluku dělostřeleckého 

o třech oddílech (praporech); v této době nicméně část pěších divizí měla často dva neúplné 

dělostřelecké pluky. Mimoto velení divize podléhaly tzv. divizní jednotky vesměs 

na praporním velitelském stupni. Z nich mezi tzv. bojové vojsko náležel průzkumný, ženijní 

a spojovací prapor, mezi týlové zabezpečení pak zdravotní, veterinární, policejní aj. jednotky 

(Buchner, b.d., s. 8-70). 

10. pěší divize (10. Infanterie-Division; 10. I. D.) náležela mezi nejstarší divize 

Wehrmachtu. Zřízena byla v říjnu 1934 v Řeznu (Regensburg) v rámci branného obvodu VII 

(Mnichov; München), respektive XIII, do jehož podřízenosti následně přešla. Jejími 

součástmi byly pěší pluk 20 o dvou praporech (Řezno), 41 o třech praporech (Amberg) a 85 

rovněž o dvou praporech (Pasov; Passau) a dělostřelecký pluk 10 (Amberg), respektive další 

divizní jednotky.126 Ostatní prameny anebo literatura nicméně uvádí odlišnou organizaci 

divize; pramen, ze kterého byla převzata výše uvedená informace, se vzhledem k faktu, že má 

nejblíže zdroji i časovému zařazení, upřednostňuje.127 Systém rekrutace v Německu vycházel 

z územního principu. V případě Bavorska však byl částečně oslaben, a to z důvodu 

nedostatečného počtu branců, které tato řidčeji zalidněná země byla schopna dát k dispozici. 

V 10. pěší divizi se tak nacházeli i rekruti z jiných částí Německa, jmenovitě z Durynska, 

jižního Německa, Porúří, Saska a Vestfálska.128 

                                                           
125 BA-MA, RH 24-13/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938). 
126 BA-MA, RH 53-13/91 – Kriegsgliederung der 10. Division für Einsatz. 
127 Rozdíly se týkají již plukovní úrovně. Kupříkladu československý zdroj zná k březnu 1938 místo pěších 

pluků 20 a 85 pěší pluky 41 (Amberg) a 42 (Bayreuth), nadto též I. oddíl dělostřeleckého pluku 46 (Straubing). 

VÚA-VHA, f. MNO HŠ 2. oddělení, kart. 282, inv. č. 116 – Dislokace německé armády podle zpráv do konce 

března 1938. Převzatý údaj nicméně potvrzuje i německá literatura, především Haupt, nepřímo též Tessin 

(v okamžiku mobilizace, tj. k 26. srpnu 1939, měla podle něj mít divize místo pěšího pluku 42 pěší pluk 85). 

W. HAUPT, Die deutschen Infanterie-Divisionen, s. 89-92; G. TESSIN, Verbände und Truppen der deutschen 

Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Dritter Band. Die Landstreitkräfte 6-14, Osnabrück 

1974, s. 165-166. 
128 BA-MA, RH 53-13/85 – Ersatzlage (15. 10. 1938). 
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Obdobně i 24. pěší divize (24. Infanterie-Division; 24. I. D.) vznikla relativně brzy, 

a to dne 15. října 1935 v Saské Kamenici (Chemnitz) v rámci branného obvodu IV 

(Drážďany; Dresden). Číslo 24 přitom nebylo zvoleno náhodou; jeho nositelem byla pěší 

divize z období samostatného saského království. Divizi tvořily pěší pluky 31 (Plavno; 

Plauen), 102, který měl jen dva prapory (Saská Kamenice), a 103 (Saalfeld, respektive 

Freiberg), dělostřelecký pluk 24 (Jena, respektive Plavno), I. oddíl dělostřeleckého pluku 60 

(Plavno) a nakonec divizní jednotky 24.129 

Organizační struktura motorizovaných (motorisiert) divizí kopírovala strukturu divizí 

pěších, na jejichž základě byly od roku 1937 budovány. V zásadě jediný rozdíl spočíval 

ve faktu, že příslušné svazky motorizované divize, především bojové, byly vybaveny 

motorovými vozidly. Pro přepravu pěchoty byly určeny nákladní automobily, případně, v této 

době zatím jen řídce, též polopásové transportéry. 2. (motorizovaná) pěší divize (2. Infanterie-

Division [mot.]; 2. I. D. [mot.]) vznikla přejmenování 2. pěší divize dne 12. října 1937, patří 

tedy mezi nejstarší divize tohoto typu. Její velitelství se nacházelo ve Štětíně (Stettin),  

sídla velení branného obvodu II. Skládala se z pěšího pluku 5 (Štětín), 25 (Stargard)  

a 92 (Greifswald), motorizovaného dělostřeleckého pluku 2 (Schwerin) a 38 (Güstrow), 

přičemž druhý uvedený měl jen dva oddíly.130 

Posledním typem divize, který se nacházel v podřízenosti XIII. armádního sboru, byla 

lehká (leichte). Lehká divize představovala obrněný svazek, jehož hlavní bojovou sílu tvořily 

tanky. Oproti tankovým divizím však měla čtvrtinové počty tanků; místo tankové brigády 

a čtyř tankových praporů disponovala lehká divize jen jedním tankovým praporem. V její 

sestavě se dále nacházela motorizována pěchota, konkrétně dva jízdní střelecké pluky; název 

vycházel ze skutečnosti, že lehké divize svou tradicí navazovaly na jezdecké vojsko. V době 

okupace byla 1. lehká divize (1. leichte Division; 1. lei. Div.) ještě v procesu výstavby, 

oficiálně totiž vznikla 10. listopadu 1938, tedy po obsazení pohraničí. V rámci branných 

obvodů náležela do šestého se sídlem v Münsteru. Nicméně organizačně byla 1. lehká 

brigáda, na základě, které byla lehká divize ustavena, transformována v divizi už 1. dubna 

1938.131 Divize (brigáda) se skládala z tankového praporu 65 (Iserlohn), střeleckého pluku 4 

                                                           
129 VÚA-VHA, f. MNO HŠ 2. oddělení, kart. 282, inv. č. 116 – Dislokace německé armády podle zpráv 

do konce března 1938; Haupt b. d., s. 41-43; Tessin 1976, s. 208-209. Následně, nejpozději k 26. srpnu 1939, byl 

pěší pluk 103 nahrazen pěším plukem 32, který sídlil v Teplicích-Šanově. BA-MA, RH 53-13/85 – 

Erfahrungsbericht über ide Aufstellung und den Übungsverlauf (2. 11. 1938). 
130 VÚA-VHA, f. MNO HŠ 2. oddělení, kart. 282, inv. č. 116 – Dislokace německé armády podle zpráv 

do konce března 1938; Bischop 2008, s. 12-13. 
131 2. zpravodajské oddělení Hlavního štábu tedy k březnu 1938 správně hovoří o brigádě. Českoslovenští 

zpravodajci však disponovali jen minimem informací o struktuře a dislokaci 1. lehké divize. VÚA-VHA, 

f. MNO HŠ 2. oddělení, kart. 282, inv. č. 116 – Dislokace německé armády podle zpráv do konce března 1938. 
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(Iserlohn), motorizovaného dělostřeleckého pluku 76 o dvou oddílech (Wuppertal) 

a průzkumného oddílu 6 (Krefeld), respektive dalších divizních (brigádních) jednotek. 

Nicméně ještě, než 1. lehká divize překročila československé hranice, byla z rozhodnutí 

XIII. armádního sboru posílena o jeden motorizovaný pěší pluk, jeden motorizovaný 

dělostřelecký oddíl, jednu motorizovanou baterii a jeden motorizovaný ženijní prapor.132 

Vzhledem k tomu, že všechny posilové svazky byly motorizované, je pravděpodobné, že se 

jednalo o součásti 2. (motorizované) pěší divize. Tabulkově měla mít 1. lehká divize 86 tanků, 

nicméně vzhledem ke skutečnosti, že výstavba obrněných svazků obecně v Německu teprve 

probíhala, je velice pravděpodobné, že skutečný počet strojů byl podstatně nižší (Tessin, 

1973, s. 31).133 

Pro úplnost je nutno ještě uvést, že velení XIII. armádního sboru podléhala i cvičná 

divize (Übungs-Division). Ta byla urychleně budována podle organizace pěší divize, 

disponovala tedy třemi pěšími pluky (1 až 3) a jedním plukem dělostřeleckým a dalšími 

divizními jednotkami, nenacházela se však na plných počtech. Její příslušníky tvořili kromě 

důstojníků rezervisté, příslušníci Landwehru a osoby, které neprošly vojenským výcvikem. 

Do průběhu obsazování českého pohraničí nicméně zapojena nebyla a od počátku října byla 

rušena.134 

Období, které předcházelo zahájení operace, bylo současně etapou urychleného 

budování divizí Wehrmachtu. Ty, které byly určeny pro Podzimní cvičení 1938, měly být 

postaveny na válečných stavech, a to bez vyhlášení mobilizace. Bližší vhled do procesu jejich 

výstavby nabízí zpráva o zkušenostech 1. lehké divize. Klíčové bylo přitom pozdní léto a září 

1938, kdy došlo k výraznému urychlení její výstavby. Do té doby divizi tvořily především její 

plukovní a praporové bojové svazky (střelecké, dělostřelecké a tankové). Již k 1. září 1938 

měla pak divize disponovat těmi součástmi, které se plánovány postavit až v následujícím 

období, tzn. do roku 1940. Od konce srpna 1938 bylo postupně přikazováno vybudovat další 

součásti, jmenovitě dílenskou rotu, sanitní rotu, a nakonec i všechny zbývající části, mj. 

kartografickou službu. Výstavba divize byla zakončena 21. září 1938.135 Obdobně probíhalo 

i budování 24. pěší divize.136 

                                                           
132 BA-MA, RH 53-13/84 – Erfahrungsbericht der 1. leichten Division über die Herbstübungen 1938 

(24. 11. 1938). 
133 Dostupné na WWW: <http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/leichteBrigaden/1leBrigade-

R.htm> [1. 4. 2018]; Dostupné na WWW: <http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/leichte 

Divisionen/1leDiv-R.htm> [1. 4. 2018]. 
134 BA-MA, RH 53-13/85 – Erfahrungsbericht der Übungs-Division des XIII. A.K. (12. 11. 1938). 
135 BA-MA, RH 53-13/84 – Erfahrungsbericht der 1. leichten Division über die Herbstübungen 1938 

(24. 11. 1938). 
136 BA-MA, RH 53-13/85 – Erfahrungsbericht über die Aufstellung und den Übungsverlauf (2. 11. 1938). 

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/leichteDivisionen/1leDiv-R.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/leichteDivisionen/1leDiv-R.htm
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Obdobným způsobem byla zřejmě vystavena většina, ne-li všechny divize, pramenně 

lze doložit, že (až na výjimky v případě týlového zabezpečení) na plných válečných stavech 

se nacházela sousední 7. pěší divize.137 

Lze-li výše uvedené poznatky zobecnit, pak platí, že celkový počet mužů byl 

následující. Pěší divize měly mít každá 17 734 mužů, motorizovaná pak 13 364 a lehká  

10 772 (Mueller, Hilldebrant, 1954, s. 71). Vzhledem k faktu, že část důstojníků, a zřejmě též 

týlu, byla ponechána u domovských útvarů, byla celková síla XIII. armádního sboru 

nevýrazně nižší. Odhadem se mohlo jednat asi o 55 000 až 58 000 mužů. Kromě toho 

XIII. armádní sbor disponoval jednotkami v přímé podřízenosti. Z nich je nicméně možno 

jednoznačně identifikovat pouze (sborový) spojovací oddíl 53 ([Korps-]Nachrichten-

Abteilung 53, Würzburg).138 Co se pak týká vlastního velitelství armádního sboru, s největší 

pravděpodobností byl přesunut v plné sestavě, tedy velitelským oddělením (tzv. „Ia“) počínaje 

a vojenskou správou konče (Tessin, 1977, s. 411). Společně se započítáním velitelství (více 

než 100 mužů) a spojovacího oddílu (tabulkově 476) mohl mít XIII. armádní sbor bezmála 

60 000 mužů. Zohlednit je pak dále potřeba fakt, že velení sboru podléhal Sudetoněmecký 

Freikorps (až 4000 mužů) a alespoň dočasně jeden pluk SS (asi 1500) (Vajskebr, 2007, s. 46) 

což celkové počty ještě navyšuje. 

O dnech, které předcházely okupaci českého pohraničí, se armádní místa zajímala 

o morálku vojska. Podle zprávy XIII. armádního sboru, která zaznamenala náladu mezi jím 

podřízeným vojskem, měla být na vysoké úrovni. Přesun 10. pěší divize k hranici, ke kterému 

došlo v závěrečné třetině září, měl dokonce probíhat za nadšeného zpěvu písní („Die Truppe 

[…] rückte singend und mit fröhlichen Gesichtern zur Grenze.“). Zda tomu tak skutečně bylo, 

anebo se jedná o stylizaci (srovnej níže), nelze s určitostí říct, nicméně žádná informace tento 

fakt nerozporuje. Zde je nutno zdůraznit, že válečný konflikt byl tehdy velmi reálnou 

možností a většina mužů jej očekávala. O tom vypovídá i jejich čekání na boje o „bunkry“ 

(„Bunkerkampf“). S ohledem na změnu vojenské situace po podpisu mnichovské dohody 

obdržely divize XIII. armádního sboru rozkaz k ústupu od hranic; tato skutečnost měla 

naopak u vojska způsobit rozladění.139 

Co je však ve zprávě zajímavé, je upřímnost, s jakou hovoří o tom, že mezi civilním 

obyvatelstvem jakékoliv nadšení chybělo. Přesun vojska přes jednotlivá sídla měl sice údajně 

působit jako jistá vzpruha, toto hodnocení však rozhodně neplatí beze zbytku. U části 

                                                           
137 Detailněji např. pro 7. pěší divizi: BA-MA, RH 26-7/610 – Anlage 23. 
138 Dostupné na WWW: <http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/NachrichtenabteilungenKorps/ 

KNA53-R.htm> [1. 4. 2018]. 
139 BA-MA, RH 24-13/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938). 
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německé obyvatelstva totiž převažovaly existenční obavy. O tom, jak byl tento postoj 

rozšířený, bezděčně vypovídá jedna zmínka. Průchod vojska přes obce a města byl totiž 

sledován s apatií, nikoliv se spoluúčastí („Die Bevölkerung stand im allgemeinen still, ohne 

Zurufe und ohne Winken an den Straβen.“).140 

Armádní sbor obdržel rozkaz, aby zahájil okupaci českého pohraničí den před jeho 

realizací, tedy 2. října 1938. Prvním úkolem vojska bylo odstraňování uzávěr na hranicích 

a hraničních přechodech, jakými byly betonové zdi anebo zapuštěné kolejnice. To se začalo 

uskutečňovat od ranních hodin 3. října podle nařízení velitele ženijního vojska. Kromě toho 

byly odstraňovány též překážky na cestách a další obranná zařízení, mj. minová pole, zákopy 

anebo podminování mostů. Kromě Wehrmachtu se na této činnosti podílelo místní 

obyvatelstvo a příslušníci Sudetoněmeckého Freikorpsu. Podle zprávy byly všechny překážky 

odstraněny do konce prvního dne operace.141 

Týž den, tedy 3. října, zahájilo vojsko postup do nitra českého území, konkrétně do té 

části západních Čech, které spadaly do třetího pásma. Samotné pásmo III bylo rozděleno 

do čtyř postupových linií; první dvě linie byly obsazeny 3. října, další 4. října a poslední 

5. října (Biman, 2008, s. 95-96; Sviták, 2017, s. 241-257). Cílem tohoto přístupu bylo zajistit 

plynulé stahování československého vojska a zabránit střetu obou armád. 

Na čele postupu byly oba motorizované svazky, tedy 2. motorizovaná divize a 1. lehká 

divize. Obě divize byly přitom již dříve zamýšleny pro XIII. armádní sbor k provedení vpádu 

do českých zemí. Již tehdy přitom velení sboru hodlalo do první linii zasadit 1. lehkou divizí 

s úkolem provést co možná nejhlubší vpád, a za ní v druhé linii nechat postupovat 

2. motorizovanou divizi („Das Korps hatte daher beabsichtigt, die in erster Welle angreifende 

1. leichte Division zunächst allein einen erheblichen Sprung nach vorwärts machen zu lassen 

und dann erst, je nach Lage, die dahinter bereitstehende 2. (mot.) Division nachzuführen und 

einzusetzen.“). Důvodem tohoto manévru byla právě slabá prostupnost terénu. Nicméně 

stejným způsobem, tedy nasazením motorizovaných, respektive obrněných svazků na hrot 

postupu, proběhla okupace českých zemí v březnu 1939.142 V bezprostředním závěsu za nimi 

se přesouvalo velení XIII. armádního sboru, které již během prvního dne, a to ve 14.00 hodin, 

zřídilo své velitelství v Mariánských Lázních.143 

                                                           
140 Tamtéž. 
141 Tamtéž. 
142 V březnu 1939 se jednalo o 4. tankovou a 2. lehkou divizi. Po částech se tehdy přesouvala 10. pěší divize, 

která dostala za úkol kontrolovat oblast jižních Čech. Binar 2018, s. 11-13. 
143 BA-MA, RH 24-13/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938). 
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Až ve druhém sledu postupovala pěchota, tedy 10. a 24. pěší divize. Nicméně 

v prvních říjnových dnech nebyla ani jedna z obou pěších divizí v kompletní sestavě. 

Kupříkladu druhé uvedené chyběly hned dva pěší pluky (31, 103), druhý oddíl 

dělostřeleckého pluku 24 a první oddíl dělostřeleckého pluku 60.144 Zbývající svazky obou 

divizí dorazily do města Furth im Wald v blízkosti československo-německé hranice, 

respektive do města Vohenstrauß, které se nachází necelých 20 km od Rozvadova, až 5. října, 

tedy v oné mezifázi, která oddělovala okupaci obou pásem (třetí a páté). Toto přesouvání 

pěchotních svazků po částech nebylo nic neobvyklého a opět lze vést analogii s událostmi 

v březnu 1939 (Binar, 2018, s. 11-12).145 

Dne 3. října 1938 se také konala manifestační cesta Adolfa Hitlera a jeho doprovodu 

po obsazeném pohraničí. Trasa vedla přes Aš, Cheb a Františkovy Lázně, avšak přímou vazbu 

na vojenskou operaci neměla (Hruška, 2013, s. 83-94). 

Další rozkazy obdrželo velení XIII. armádního sboru 8. října. Podle nich mělo 

pokračovat obsazování českého pohraničí, tedy zbývajícího, pátého pásma ve dnech 

9. a 10. října. Velení skupiny armád nicméně rozhodlo před dalším postupem přeskupit 

jednotlivé divize. 2. motorizovaná divize a 24. pěší divize se přesunuly více na sever, tedy 

zhruba do prostoru Falknova nad Ohří a Mariánských Lázní. Účelem těchto změn bylo zaujetí 

nástupních stanovišť, aby se na obsazování a kontrole území mohlo rovnoměrně podílet co 

nejvíce divizí. Aby se zabránilo promíchání obou svazků, bylo rozhodnuto, že 24. pěší divize 

se přesune ze svého stanoviště až po 9. říjnu.146 Tato skutečnost a fakt, že ve své nové 

dislokaci ztratila divize přímý kontakt se zbývajícím územím českého pohraničí, znamenaly, 

že další pronikání do hloubky pohraničí se jí již netýkalo. 10. pěší, 2. motorizovaná a 1. lehká 

zahájily svůj postup do pohraničí dne 9. října ve 12.00 hodin, přičemž demarkační čáry 

dosáhly následujícího dne kolem 19.00 hodiny. Tímto okamžikem skončilo obsazování 

pohraničí západních Čech (Biman, 1998, s. 95-96).147 

Vojsko nicméně nevstupovalo do pohraničí jako bojový svazek, ale jako okupační 

armáda („keineswegs als kämpfende Truppen mit taktischen Aufträgen, sondern rein als 

Besatzungstruppen“). Výkonná moc (vollziehend Gewalt) na okupovaném území přešla 

na velitele skupiny armád 4. Jejím výkonem pak byli pověřeni i další velící generálové, tedy 

                                                           
144 BA-MA, RH 53-13/85 – Erfahrungsbericht über ide Aufstellung und den Übungsverlauf (2. 11. 1938). 
145 Po částech se tehdy přesouvala 10. pěší divize, která dostala za úkol kontrolovat oblast jižních Čech.  
146 BA-MA, RH 24-13/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938). 
147 Stanislav Biman ve své studii však uvádí, že okupace pátého pásma byla i v operačním prostoru XIII. 

armádního sboru rozdělena mezi všechny tři dny mezi 8. a 10. říjnem. Archivní materiál nicméně hovoří 

o přesunu ve dvou dnech, tj. 9. a 10. října. BA-MA, RH 24-13/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz 

Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938). 
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armádních sborů a divizí. Armádní velení nicméně nemohlo samo o sobě převzít výkon 

veškeré veřejné moci a bylo odkázáno na součinnost s místními úřady. V případě lehké divize 

se během prvních dnů ustavila praxe, že divizní velení dočasně přinucovalo úřady 

v příslušném místě, aby pracovaly společně.148 Jejich agenda v těchto dnech zahrnovala 

nejčastěji správu zanechaného majetku, zřizování místní policie (Ortspolizei), a to zpravidla 

ve větších sídlech, zajišťování zdravotnické péče, anebo vrácení koní, které zrekvírovalo 

československé vojsko. Výkon této agendy byl rozhodující především v prvních okupačních 

dnech. Později byly zásahy vojáků do správní agendy méně a méně časté.149 

Vzhledem k mírovému vyřešení mnichovské krize, a pak toho, že se nepotvrdily 

obavy, že by se Československo přece jenom odhodlalo k ozbrojenému odporu, nebylo delší 

vydržování početného vojska mimo domovské posádky účelné. Již 14. října obdrželo 

velitelství XIII. armádního sboru rozkaz, aby počínaje 16. října zahájily odsun dvě její divize. 

Jako první se do svých domovských posádek měly vrátit oba motorizované svazky 

(2. motorizovaná a 1. lehká divize). Skutečnost, že jako první se přesunovaly tyto svazky, má 

pak svou analogii k průběhu okupace českých zemí v březnu 1939, kdy to byly opět 

motorizované anebo obrněné divize, tehdy 2. lehká a 4. tanková, které zaujaly čelní pozice 

postupu (Binar, 2018, s. 14-15). Navíc vzhledem k tomu, že obsazení pohraničí bylo již 

dokončeno, vyčerpala se úloha motorizovaného vojska jako předvoje, a roli převzala pěchota. 

Obě motorizované divize byly vystřídány částmi zbývajících dvou pěších svazků. To se také 

stalo 15. října ve večerních hodinách.150 

Vzápětí na to, dne 16. října, obdrželo velení sboru rozkaz OKH, podle kterého se mělo 

do své domovského posádky přesunout též velitelství XIII. armádního sboru. K tomu došlo 

následujícího dne. Ten den současně zahájil návrat spojovací oddíl 53. Jedinými součástmi 

velitelství sboru, které ještě zůstávaly v Sudetech, bylo oddělní ubytovatele (Quartiermeister) 

a zpravodajské oddělení („Ic“). V případě ubytovacího oddělení lze očekávat, že bylo 

ponecháno na místě beze zbytku, tedy včetně všech jeho sekcí (např. zásobovací, zajišťovací, 

technické). V případě zpravodajského oddělení zůstal na místě pouze jeden důstojník.151 

Příčina ponechání ubytovacího oddělení spočívala v nutnosti vydat příslušné rozkazy stran 

zajištění zásobování a ubytování vojska. Úkol byl nicméně splněn relativně rychle a již 

následující den, 18. října, se ubytovací oddělení stěhovalo zpátky do Norimberku. 

                                                           
148 BA-MA, RH 53-13/84 – Erfahrungsbericht der 1. leichten Division über die Herbstübungen 1938 

(24. 11. 1938). 
149 Tamtéž. 
150 BA-MA, RH 24-13/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938). 
151 Tamtéž. 
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Zpravodajský důstojník nicméně i nadále zůstával v Sudetech. Jeho činnost mohla souviset 

jak s běžnou zpravodajskou agendou, tak snad též s činností německých bezpečnostních sborů 

(srovnej níže).152 

Dne 18. října vydalo velení skupiny armád 4 rozkaz, podle nějž se všechny zbývající 

svazky a velitelství, které se nacházely v jeho podřízenosti, měly stáhnout do svých 

domovských posádek. To se týkalo 24. pěší, ale nikoliv 10. pěší divize, která získala novou 

dislokaci, a to v Mariánských Lázních. Zde štáb divize převzal prostory, které uvolnilo 

velitelství XIII. armádního sboru. Ve dnech 18. a 19. října proběhl přesun jednotlivých 

součástí divize, a to právě s ohledem na její nové působiště.153 

Mezitím převzalo velení nad jednotkami XIII. armádního sboru přímo velitelství 

skupiny armád, a to dne 21. října 1938, v 8.00 hodin. Dnem 21. října tedy skončilo období 

vojenské operace, jejímž cílem bylo obsazení a kontrola českého pohraničí. Všechna další 

vojenská opatření měla probíhat již v mírovém režimu (friedensmäßig). Současně bylo 

zakončeno období vojenské správy, kdy výkonnou a správní mocí v pohraničí disponovala 

armáda.154 

Okupační armáda, respektive jí podřízené ozbrojené a bezpečnostní svazky, současně 

vykonávaly policejní funkci. XIII. armádnímu sboru podléhalo polní četnictvo 

(Feldgendarmerie), jehož pravomoc byla rozšířena o kontrolu tzv. malého příhraničního 

styku. Ostatní složky již podléhaly přímo velení skupiny armád.155 Platí to v prvé řadě 

o zesílené službě hraniční stráže (Verstärkte Grenzaufsichtdienst, VGAD). Její jednotky byly 

zřízeny podél československo-německé hranice dne 14. září 1938. V prvních říjnových dnech 

se nezúčastnily obsazování českého pohraničí, jejich úkolem byla kontrola stávajících hranic. 

Dne 13. října byly pak současně pověřeny strážit nové, mnichovské hranice, kde vystřídaly 

divize XIII. armádního sboru. Teprve po 19. listopadu 1938 byly všechny její složky 

definitivně přeloženy na nové státní hranice (Biman, 1998, s. 93; Eulitz b. d., s. 118-120). 

Na operačním území XIII. armádního sboru působily též policejní složky nacionálně 

socialistického Německa, tedy pořádková policie (Ordnungspolizei, Orpo) a tajná státní 

policie (Geheime Staatspolizei, Gestapo). Ač byl prostor působnosti policejních jednotek, tzv. 

Egerland, tedy Chebsko, v zásadě totožný s územím, které okupoval XIII. armádní sbor, 

                                                           
152 Tamtéž. 
153 Její pěší pluk 42 byl ponechán v prostoru Františkových Lázní, Chebu, Sokolov a Stříbro. Tamtéž. 
154 Tamtéž. 
155 BA-MA, RH 53-13/84 – Erfahrungsbericht der 1. leichten Division über die Herbstübungen 1938 

(24. 11. 1938). 
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funkce styčných důstojníků byla navázána až na úrovni skupiny armád (Kaňák, Krčmář, 

Vajskebr, 2014, s. 68-75; Biman, 1998, s. 112-116).156 

Poslední ozbrojenou složkou byly svazky SS. Ty se zúčastnili již ozbrojených akcí 

Sudetoněmeckého Freikorpsu, především bojů v Ašském výběžku, nicméně ve dnech 3. až 

8. října 1938 byly nasazeny v Chebu, a to na úrovni pluku. Následně byly přesunuty dále 

na sever mimo operační prostor XIII. armádního sboru (Kaňák, Krčmář, Vajskebr, 2014, s. 

190; Biman, 1998, s. 112). Jejich podřízenost XIII. armádnímu sboru byla nicméně fakticky 

po celou dobu nulová. 

 

Účast Sudetoněmeckého Freikorpsu na okupaci pohraničí západních Čech 

 Specifickou součástí XIII. armádního sboru byly jednotky Sudetoněmeckého 

Freikorpsu (Biman, Cílek, 1976, s. 108-199; Hruška, 2013, s. 33-100; Koutek, 1962, s. 234-

240; Kukral, Vašek, 2008, s. 110-125; Röhr, 2008, s. 67-86), paramilitární organizace, kterou 

tvořili sudetští Němci, přednostně ti, kteří byli aktivně činní v Sudetoněmecké straně a v ní 

přidružených organizací, ale která vznikla rozhodnutím Adolfa Hitlera a za pomoci nacistické 

strany. 

Prostor západních Čech, který okupoval XIII. armádní sbor, měl pro SFK zvláštní 

význam; v Chebu se nacházelo sídlo vedení Sudetoněmecké strany stejně jako její 

Dobrovolnické ochranné služby (Freiwilliger Schutzdienst) a na protější straně hranic, 

v Bayreuthu, pak sídlilo velení SFK v čele s Konradem Henleinem; koneckonců i prohlášení 

o vytvoření SFK bylo formálně datováno do Aše. 

Ve druhé polovině září 1938 podnikl SFK řadu akcí a teroristických útoků. 

Z nejvýznamnějších se upozorňuje na obsazení ašského výběžku, a to za vydatné asistence 

jednotek SA a SS (Biman, Cílek, 1976, s. 128-131; Pasák, 1964, s. 27-53; Plachý, 2009, s. 11, 

134, 139, 142), na pokus o ovládnutí města Cheb (Topinka, 2010, s. 112-147) anebo 

na incidenty ve Habartově, Plesné a ve Skalné (Jiřík, 2000, s. 416-478, 522-597). Po podpisu 

mnichovské dohody se nicméně fakticky vyčerpal raison d’être SFK. V posledních dnech své 

existence byl proto pověřen zcela odlišnými úkoly. Během okupace měl převzít policejní 

úlohu, v tom jmenovitě „ochranu obyvatelstva“ a „udržení klidu a pořádku“ (Čelovský, 1995, 

s. 181; Pivcová, 2011, s. 108). 

                                                           
156 Gestapo vyslalo do západních Čech tzv. Einsaztkommando Plauen (Plavno) o třech samostatných oddílech 

(detachement) v Karlových Varech, Chebu a Stříbře. Za zmínku nicméně stojí skutečnost, že v oblasti tzv. 

Egerlandu, které se zhruba kryje s operačním prostorem XIII. armádního sboru, došlo k řadě případů, kdy 

Gestapo zatýkalo i příslušníky Sudetoněmecké strany. Do vzniklé situace následně zasahovalo velení skupiny 

armád.  



82 

 

V souvislosti s obsazováním českého pohraničí došlo k poněkud zvláštní změně 

v podřízenosti SFK. Operativně totiž až do té doby podléhal velení Wehrmachtu. To se 

změnilo dnem 30. září 1938. Totiž současně s tím, jak byl SFK formálně podřízen říšskému 

vůdci SS a šéfovi německé policie Heinrichu Himmlerovi, respektive veliteli pořádkové 

policie Kurtu Daluegemu, dostal se pro účely provedení okupace znovu do podřízenosti 

Wehrmachtu.157 XIII. armádnímu sboru podléhala skupina III, která působila v Bavorsku 

v prostoru od Pasova až po ašský výběžek, tedy v úseku 200 km podél československo-

německé hranice. To však znamenalo, že na XIII. armádní sbor, respektive jeho čtyři divize, 

přešla záležitost ubytování a stravování příslušníků SFK.158 

Jak bylo uvedeno výše, v podřízenosti XIII. armádního sboru měl Freikorps vykonávat 

podpůrné úkoly, především šlo o odstraňování překážek na hranicích, případně strážní 

a pomocnou policejní službu. Kromě toho se SFK podílel na obsazení českého pohraničí. To 

bylo provedeno tak, že jednotky SFK byly přesunuty do těch částí pohraničí, odkud pocházeli 

jejich příslušníci. Již předtím byla přitom organizace SFK uzpůsobena tomuto územnímu 

principu. Účelem tohoto opatření bylo nejen, aby se zajistilo, že v jednotce budou osoby 

obeznámené s cílovým určením jednotky, ale též kvůli usnadnění rozpuštění svazku. K tomu 

následně došlo ve dnech 9. a 10. října. Praxe u XIII. armádního sboru byla přitom taková, že 

v první linii vstupovaly do českého pohraničí a jednotlivých sídel svazky Wehrmachtu, 

a teprve v druhém sledu SFK.159 Jak se jeví, toto pořadí platilo během okupace českého 

pohraničí všeobecně. 

Jak vlastně činnost SFK Wehrmacht hodnotil? Odhlédne-li se od teroristické 

a diverzní činnosti, platí, že spíše negativně. Hodnocení XIII. armádního sboru se týká 

výhradně vojenské hodnoty Freikorpsu, o to víc je jeho stanovisko odlišné od jiných snah 

o zhodnocení jeho významu. 

V prvé řadě byla kritice podrobena nízká akceschopnost Freikorpsu, konkrétně 

absence štábů velení a jakéhokoliv spojení mezi vyšším a nižším stupněm velení; bavorská 

skupina Freikorpsu neměla uspokojivě vyřešené spojení s podřízenými prapory a ty zase 

s jednotlivými rotami. Vzájemná komunikace, když už byla navázána, pak probíhala 

prostřednictvím veřejné telefonní sítě. Teprve později byla vytvořena spojovací družstva 

(Meldestaffel), která tvořili řidiči Nacionálněsocialistického motoristického sboru 

(Nationalsozialistische Kraftfahrkorps). Nevýhoda takového způsobu velení byla zjevná; 

                                                           
157 BA-MA, RH 2/818F – Verbindungsoffizier zum Freikorps Henlein (1. 10. 1938). 
158 BA-MA, RH 24-13/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938). 
159 Tamtéž. 
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s nejvzdálenějšími jednotkami mohlo být spojení navázáno nejvýše jednou anebo dvakrát 

za den.160 

Problémy působil i nekvalitní velitelský („vůdcovský“) sbor Freikorpsu. Počet mužů 

SFK, kteří by disponovali skutečnými velitelskými dovednostmi, respektive prošli 

adekvátním výcvikem v československé armádě, byl nedostatečný. Část velitelského kádru se 

tak rekrutovala z řad SA a SS. Zpráva armádního sboru se rozepisuje, že tomu tak bylo 

především při ustavení SFK, nicméně krátká doba jeho existence těžko mohla umožnit vyrůst 

novým velitelům; příslušníci SA a SS tedy s největší pravděpodobností sloužili v SFK až 

do jeho rozpuštění.161 

Z výše uvedeného se tak existence Freikorpsu jeví pro Wehrmacht spíše jako 

přitěžující; koneckonců ten musel zajišťovat jeho vydržování (ubytování, stravování apod.). 

V čem však byla činnost SFK nenahraditelná, to byl průzkum, který přinesl množství 

poznatků. Bylo to dáno nejen skutečností, že příslušníci Freikorpsu pocházeli přímo 

z pohraničních obcí, ale i tím, že noví adepti členství přicházeli průběžně a s sebou přinášeli 

aktuální informace. Ustálila se přitom praxe, že zjištěné skutečnosti byly zpracovávány 

do denních hlášení (Tagesmeldung) a předávány vojenským místům, nejpravděpodobněji 

přímo Abwehru.162 

Ještě před dokončením okupace, dne 8. října, bylo vyhlášeno rozpuštění Freikorpsu. 

Vzhledem k jeho nízce hodnocenému vojenskému významu není příliš pravděpodobné, že by 

jej XIII. armádní sbor jakkoliv postrádal. A co se týká jeho bezpečnostní funkce, tedy výkonu 

pomocných policejních úkolů, ty byly dne 10. října přeneseny na pořádkovou policii.163 

 

Ztráty 

 V průběhu okupace českého pohraničí zaznamenaly německé ozbrojené síly řadu ztrát. 

Pomine-li se odepsaná vojenská technika, ztráty na zdraví a na životech byly následující. 

V řadách XIII. armádního sboru bylo zabito sedm osob, dalších 12 bylo zraněno těžce a  

46 lehce. Celkem se tedy jednalo o 65 vojáků. K nim je nutno připočíst i ztráty mezi civilním 

obyvatelstvem, tedy čtyři zabiti, pět zraněných těžce a 15 zraněných lehce; dohromady tedy 

dalších 24 osob.164 

                                                           
160 BA-MA, RH 24-13/243 – Erfahrungsbericht „Einsatz Sudetendeutschland“ (15. 11. 1938). 
161 Tamtéž. 
162 Tamtéž. 
163 Tamtéž. 
164 Tamtéž. 
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Výše uvedené případy zahrnují delší časové období než vlastní obsazování českého 

pohraničí. Evidence začíná 26. zářím a končí až po 20. říjnu 1938, kdy se všechny svazky 

vrátily zpátky do svých domovských posádek. K prvním obětem na životech a zdraví došlo 

ještě na německém území. Tedy do 2. října 1938. Tato fáze operace si vyžádala 23 obětí, 

z nichž bylo 17 vojáků (z toho tři zabiti) a šest civilních osob (z toho jeden zabitý). Nejvíce 

obětí je však spojeno s druhou fází operace, kdy se XIII. armádní sbor nacházel na českém 

území. Od 3. do 20. října se jednalo o 66 obětí, z nichž bylo 42 vojáků (z toho čtyři zabiti) 

a 18 civilních osob (z toho tři zabiti). Ani závěrečná fáze operace, tedy návrat do domovských 

posádek, nebyl prost obětí; armádní sbor musel odepsat dalších šest zraněných.165 

Nejvíce zabitých a zraněných, a to jak mezi vlastními příslušníky, tak civilním 

obyvatelstvem, připadalo na 2. motorizovanou a 1. lehkou divizi (66 celkem, poměrně dvě 

třetiny všech obětí); vysvětlením je fakt, že právě u těchto svazků lze očekávat vyšší míru 

nehodovosti, jak dopravní, tak technické.166 

Wehrmacht, alespoň na čas, musel odepsat ze služby i ty příslušníky, kteří 

onemocněli. Celkem se jednalo o 814 vojáků. Jejich počet byl u všech čtyř divizí vyrovnaný; 

u 10. pěší divize bylo do lékařské péče předáno 201 mužů, u 24. divize 249, 

u 2. motorizované 193 a nakonec u 1. lehké 239; mimoto bylo evidováno dalších 

32 nemocných u sborových jednotek. Tento údaj, než jej bude možno podrobit komparaci, se 

zatím omezuje na konstatování, že během asi měsíce trvání operace onemocněl zhruba každý 

sedmdesátý příslušník XIII. armádního sboru.167 

Ztráty podřízených paramilitárních organizací jsou podchyceny pouze v případě 

Freikorpsu, u kterého bylo evidováno sedm zabitých. Vzhledem k charakteru jeho činnosti se 

však jedná o ztráty z druhé poloviny září. V zásadě lze podle počtu nasazených mužů uzavřít, 

že u Freikorpsu během října 1938 k žádným obětem na životech nedošlo; totéž lze vztáhnout 

i na VGAD. 

Zpráva XIII. armádního sboru přitom výši ztrát hodnotí jako přijatelnou („als nicht 

zu hoch zu bezeichnen“). Odkazuje se totiž na zkušenosti z okupace Rakouska, kdy měly být 

citelně vyšší.168 

 

 

 

                                                           
165 Tamtéž. 
166 Tamtéž. 
167 Tamtéž. 
168 Tamtéž. 
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Shrnutí 

XIII. armádní sbor, který byl pověřen okupací pohraničí západních Čech, svůj úkol 

splnil bez zásadních komplikací. Ač se během svého postupu jemu podřízené součásti 

nestřetly s nepřítelem, nelze výše uvedené hodnocení považovat za samozřejmost; vždyť bylo 

nutno zkoordinovat pohyb a přepravu asi šesti desítek tisíc osob a ohromného množství 

vojenské techniky, a to za podmínek, kdy velení sboru do posledního okamžiku neznalo ani 

skutečné operační zadání, ani to, které divize dostane do podřízenosti. Vzhledem k faktu, že 

okupace probíhala v mírových podmínkách, zaráží značná síla zasazeného vojska. Srovnání 

sil německé a československé armády je sice zavádějící, neboť operační prostor 

XIII. armádního sboru nebyl uzavřeným územím, přesto poskytuje názorný obraz. V případě 

lidské síly lze dopočítat, že německá armáda měla nad československým početní převahu dva 

ku jedné, v ekvivalentu divizí se pak jednalo o čtyři německé, z nichž jedna byla 

motorizovaná a druhá obrněná, proti dvěma českým. Zdůrazňuje se nicméně, že na německé 

straně šlo o mírové vojsko, zatímco na straně československé o vojsko válečné. Vysvětlení, že 

se tímto německá strana jistila pro případ ozbrojeného vystoupení československé armády, 

není samo o sobě odůvodnitelné. Zohlednit je třeba dále geografický charakter pohraničí 

západních Čech, který je výhodnější pro obránce než pro útočníka, ale především ještě jeden 

aspekt. Tím je fakt, že okupaci českého pohraničí využilo německé velení současně jako 

vojenské cvičení. Svědčí pro to nejen řada dokumentů typu Erfahrungsbericht, ustavení tzv. 

cvičné divize anebo samotný název celé operace, totiž „Podzimní cvičení 1938“, ale poměrné 

zastoupení motorizovaných a obrněných svazků. 

Vzhledem k faktu, že se tento text společně s dřívější autorovou studií o okupaci 

českých zemí v březnu 1939 zabývá týmž vojenským svazkem, tedy XIII. armádním sborem, 

jemuž v obou případech velel generál kavalérie Maximilian von Weichs, lze v závěru 

poukázat ještě na dva společné rysy obou operací. V prvém případě se jedná o způsob 

provedení vlastního obsazení území. Svazky, které jako první překračovaly hranice a které 

zahajovaly operaci, náležely k motorizovanému, respektive obrněnému vojsku. Dále je to 

poměr mezi motorizovanými a obrněnými svazky na straně jedné a pěchotou na straně druhé. 

Skutečnost, že do obou operací byly nepoměrně intenzivněji zasazeny právě prvně uvedené, 

znovu potvrzuje onen aspekt, že okupace českých zemí byla záměrně koncipována též jako 

vojenské cvičení. Oproti pěchotě totiž motorizovaným a obrněným divizím citelně chyběly 

zkušenosti z rozsáhlejších manévrů. 

Kapitola se v omezené míře pokoušela postihnout i regionální rozměr dějin. Ten se 

v každé vojenské operaci nicméně vůčihledně ztrácí, neboť v jejím rámci je každé území 



86 

 

redukováno toliko na operační prostor. A tak jako jiné části českého pohraničí, i západní 

Čechy se během říjnových dnů roku 1938 staly průsečíkem, na němž se proťaly individuální 

i kolektivní osudy. Odhlédne-li se od cesty Adolfa Hitlera a jeho suity, které se dostalo 

mediální pozornosti v celé Třetí říši, přicházelo sem v řadách Wehrmachtu mužské 

obyvatelstvo z celé řady regionů Německa; po tisících zde byli zastoupeni obyvatelé 

severního Bavorska (10. pěší divize), Saska (24. pěší divize), Pomořan (2. motorizovaná 

divize) a Porýní (1. lehká divize). Pro sledované území tedy platí, že zhruba každý desátý, kdo 

se v říjnu 1938 nacházel v pohraničí západních Čech, sem přišel spolu s okupační mocí. 

 

Příloha 

Obrázek 5: Schematická mapa operačního prostoru XIII. armádního sboru 

 

Legenda k mapě: 

Tenká černá linie: hranice soudních okresů a státní hranice; 

široká černá linie: A. hranice okupovaného pohraničí, B. linie, která oddělovala třetí a páté okupační 

pásmo; 

šedá linie: hranice operačního prostoru XIII. armádního sboru, respektive jednotlivých divizí 

(24. I. D., tj. 24. pěší divize; 2. I. D. (mot.), tj. 2. motorizovaná pěší divize; 1. lei. Div., tj. 1. lehká 

divize; 10. I. D., tj. 10. pěší divize); 

soudní okresy: 1. Aš, 2. Bečov nad Teplou, 3. Blovice, 4. Bochov, 5. Bezdružice, 6. Dobřany, 

7. Domažlice, 8. Falknov nad Ohří, 9. Horšovský Týn, 10. Hostouň, 11. Cheb, 12. Jesenice, 

13. Kdyně, 14. Kralovice, 15. Manětín, 16. Mariánské Lázně, 17. Lázně Kynžvart, 18. Loket, 

19. Planá, 20. Plzeň, 21. Poběžovice, 22. Podbořany, 23. Přimda, 24. Stod, 25. Stříbro, 26. Tachov, 

27. Teplá, 28. Touškov, 29. Vildštejn a 29. Žlutice. 
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Tabulka 1: Statistická data za soudní okresy, které tvořily (i z části) operační prostor 

XIII. armádního sboru 

Politický 

okres 
Soudní okres 

Plocha 

(km²) 

Počet 

obyvatel 

(k r. 1930) 

Poznámka 

Aš Aš 142 45 016  

Domažlice Domažlice 243 25 230 
V roce 1938 území rozděleno, 

k Německu připojeno 16 obcí  

(9 681 obyv.) 

Falknov nad 

Ohří 

Falknov nad 

Ohří 
292 61 642  

Horšovský 

Týn 
Horšovský Týn 278 21 340 

V roce 1938 území rozděleno, 

k Německu připojeno 34 obcí  

(9 410 obyv.) 

 Hostouň 211 15 505  

 Poběžovice 140 11 450  

Cheb Cheb 278 53 408  

 Vildštejn 177 23 721  

Karlovice Manětín 322 16 397 
V roce 1938 území rozděleno, 

k Německu připojeno 23 obcí  

(5 570 obyv.) 

Loket Loket 208 40 669  

Mariánské 

Lázně 
Lázně Kynžvart 199 15 814  

 
Mariánské 

Lázně 
123 17 547  

Planá Bezdružice 273 13 932  

 Planá 288 20 345  

Plzeň Plzeň   
V roce 1938 území rozděleno, 

k Německu připojeno 1 obec  

(2 198 obyv.) 

Podbořany Jesenice 267 16 300  

 Podbořany 313 28 467  

Stříbro Dobřany 94 13 607 
V roce 1938 území rozděleno, 

k Německu připojeno 9 obcí 

(9 724 obyv.) 

 Stod 200 27 201  

 Stříbro 378 24 674  

 Touškov 206 13 612  

Tachov Přimda 320 16 884  

 Tachov 302 24 223  

Teplá 
Bečov nad 

Teplou 
210 15 505  

 Teplá 178 9 725  

Žlutice Bochov 211 12 680  

 Žlutice 287 14 801  
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Česko-německé názvy uvedených sídel 

Aš     Asch 

Bečov nad Teplou   Petschau 

Bezdružice    Weseritz 

Bochov    Buchau 

Bystřice (viz též Fuchsova Huť) Fichtenbach 

Dobřany    Dobrsan (Wiesengrund) 

Fuchsova Huť (viz též Bystřice) Fichtenbach 

Horšovský Týn   Bischofteinitz 

Hostouň    Hostau 

Cheb     Eger 

Jesenice    Jechnitz 

Kralovice    Kralowitz 

Lísková    Haselbach 

Lázně Kynžvart   Bad Königswart 

Loket     Elbogen 

Manětín    Manetin 

Mariánské Lázně   Marienbaden 

Město Touškov   Stadt Tuschkau 

Nová Ves v Horách   Gebirgsneudorf 

Planá     Plan 

Plzeň     Pilsen 

Poběžovice    Ronsperg 

Podbořany    Podersam 

Přimda     Pfraumberg 

Skalná (Vildštejn)   Wildstein 

Sokolov (Falknov nad Ohří)  Falkenau 

Stod     Staab 

Stříbro     Mies 

Tachov    Tachau 

Teplá     Tepl 

Žlutice     Luditz 
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6 ZAPOMENUTÉ ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ EPIZODY 

V POVÁLEČNÝCH LETECH S OSUDOVOU OSMIČKOU. 

PŘÍPRAVA KRAJSKÉHO USPOŘÁDÁNÍ V ROCE 1948  

A POKUS O REVIZI OKRESŮ V ROCE 1968 
 

Územně správní uspořádání Československa prošlo po druhé světové válce dvojicí 

reforem. Poprvé se jednalo o zavedení krajů a částečnou reorganizaci okresů s platností od 

roku 1949, ale ani uspíšená příprava po únoru 1948 nevycházela z jediného návrhu. Nové 

uspořádání realizované v roce 1960 pak území okresů i krajů zásadně zvětšilo. Likvidace 

desítek malých okresů, často s více než stoletou tradicí, však nezůstala zapomenuta a příznivá 

atmosféra jara 1968 nastolila otázku jejich revize. 

Cílem této kapitoly je připomenutí alternativních územních návrhů krajského 

uspořádání z let 1947–1948 a dnes již neznámého úsilí z jara 1968 o změnu územního členění 

okresů. Vychází z původního pramenného výzkumu, zčásti již autorsky publikovaného (kupř. 

Šikula, 2015, s. 63-68). Materiály centrální provenience uložené v Národním archivu, 

Archivu bezpečnostních složek a v Archivu Poslanecké sněmovny byly zejména pro 

moravské regiony doplněny z archivních fondů Státních okresních archivů a Moravského 

zemského archivu.  Doplňkovým pramenem k poznání snahy obnovit v roce 1960 zrušené 

okresy je dobový tisk, jenž podle situace v regionech v různé míře reflektoval požadavky o 

nápravu stavu a územních deformací. Kapitola řeší primárně situaci v českých zemích (včetně 

příkladů z  regionů), ačkoliv obojí zde zmíněný proces se dotýkal celého Československa. 

 

Na cestě ke krajskému uspořádání a urychlená příprava správní reformy po únoru 1948 

 S podzimem 1948 komunisté uspíšili představy o novém správním rozdělení země, 

neboť stávající systém správy považovali za pozůstatky buržoazního státního aparátu 

usilujícího o udržení reakční byrokratické správy. Vytvoření krajů stanovila již nová ústava 

z 9. 5. 1948 (č.150/1948 Sb.).  

Po osvobození byla nejprve (s drobnými korekturami okresů a s přejmenováním 

správních orgánů na národní výbory) obnovena prvorepubliková soustava – obce, správní 

politické okresy a zemský systém a k zemským národním výborům (ZNV) v Praze a v Brně 

byla v  Moravské Ostravě zřízena expositura moravskoslezského ZNV.169 Přednostně byla 

řešena otázka uspořádání vztahu Čechů a Slováků a s nástupem roku 1946 se rozběhla i 

                                                           
169 Sbírka zákonů RČS, ročník 1945, částka 52, č. 121, Dekret presidenta republiky ze dne 27. 10. 1945 o územní 

organisaci správy, vykonávané národními výbory, §9. 
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diskuze o reorganizaci územní správy. Ministerstvo vnitra (odbor II) začalo tyto podněty 

vyhodnocovat a požádalo o spolupráci státní plánovací úřad.170 Z dvouletého plánu výstavby 

republiky přijatého po volbách 1946 vyplynuly úkoly v oblasti územní reorganizace, při jejíž 

realizaci se počítalo s využitím Státního úřadu plánovacího a Hospodářské rady.171 Na poradě 

zaměstnanců II. odboru ministerstva vnitra 17. 8. 1946 k programu vlády mj. zaznělo: 

„V Národní frontě je již dohoda o župním či krajském zřízení, jen ještě není jasné, zda 

zůstanou země či nikoli…“172 V říjnu 1947 byla předložena zpráva o možnostech 

teritoriálního rozdělení pod názvem „Náměty k  územnímu členění republiky Československé 

na kraje“,173 jež konkretizovala stávající pokusy o přirozené členění státu – Dědinovy 

regiony, Dědinovy župy, Korčákovy provincie a Plánovací oblasti.     

Univerzitní profesor Václav Dědina rozpracoval již za první republiky myšlenku 

přirozeného územního členění a navázal na něj Dr. Jaromír Korčák, který byl ale přesvědčen, 

že celky jsou malé. Korčákovy provincie po úpravách přijal za výchozí návrh Státní úřad 

plánovací a rozdělil je na větší počet tzv. plánovacích oblastí. Zcela novým příspěvkem byl 

návrh Ing. Jaroslava Okrouhlého, na rozdíl od všech předchozích prolamující nedotknutelnost 

českomoravské hranice. Jaroslav Okrouhlý pracoval ve Státním úřadu plánovacím a v roce 

1947 publikoval v měsíčníku Nové hospodářství studii „Oblastní rozdělení českých zemí a 

jeho charakter.“174 České země rozdělil do 12 oblastí (Praha samostatnou oblastí), které by 

byly v rámci možností homogenními hospodářskými i sociálními celky.  

Počátkem září 1948 byla vypracována na ministerstvu vnitra první osnova zákona 

počítající se zřízením 23 krajů, z toho 16 v českých zemích.175 Návrh však našel řadu 

odpůrců, a tak byl vytvořen návrh 13 větších krajů, z toho devíti v českých zemích.  V obou 

variantách (A - 23 krajů, B – 13 krajů) se autoři odvolávali na autority z geografie – profesory 

Dědinu (20 regionů) a Korčáka (10 provincií).  

Klíčovým okamžikem pro další postup se stalo zasedání širšího předsednictva ÚV 

KSČ 27. 9. 1948, které se usneslo schválit alternativu na zřízení krajů střední velikosti  

                                                           
170 Národní archiv, f. Ministerstvo vnitra II 1945-1968, nezpracováno, nezařazený karton, Ministerstvo vnitra, 

spis odboru II/3, reforma vnitřní správy, otázka župního zřízení (datováno 9. 4. 1946). 
171 Hospodářská rada byla zřízena dekretem prezidenta republiky č.63/1945Sb. jako pomocný orgán vlády. K 

vypracování návrhu hospodářského plánu pro Hospodářskou radu byl posléze zřízen Státní úřad plánovací 

vládním nařízením č.145/1945 Sb. K reorganizaci obou institucí došlo zákonem č.60/1949 Sb. o hospodářském 

plánování (plánovací zákon), jež zřídil jako nový ústřední orgán Státní úřad plánovací. 
172 Národní archiv, f. Ministerstvo vnitra II 1945-1968, nezpracováno, nezařazený karton, Ministerstvo vnitra – 

Budovatelský program Gottwaldovy vlády, porada v sekci II min. vnitra 17.8.1946. 
173 Tamtéž, Ministerstvo vnitra – spis Kraje, územní organizace, zpráva pro pana ministra vnitra (datováno  

21. 10. 1947), příloha Náměty k územnímu členění republiky Československé na kraje (datováno 13. 10. 1947). 
174 Okrouhlý 1947, č. 6, s. 107-112, č. 8., s. 154-158 a č. 12, s. 226-230 (uložení časopisu – Národní knihovna). 
175 Archiv bezpečnostních složek, f. A 6/2 (Organizační a vnitřní správa FMV – II. díl), inv. j. 50, Územní 

organizace ČSSR, materiály pro komisi, stručný historický přehled [organizace politické správy], str. 7.  
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„s velkým krajem středočeským, větším jihočeským a krajem Českomoravské vysočiny.“176 

Ministr vnitra Václav Nosek posléze informoval pracovníky ministerstva vnitra o přijetí 

koncepce tzv. středních krajů, do které byla sice zapracována část připomínek proti variantě 

A, ale současně bylo upuštěno od velkých krajů. Příprava krajského zřízení navíc probíhala 

v časové tísni, jež neumožnila podrobnější analýzy, natož veřejnou diskuzi. Příkaz ministra 

vnitra k přípravě osnovy zákona o krajském zřízení byl vydán 3. 9. 1948 a již 13. 11. 1948 

byla hotova koncepce rozdělení státu na 19 krajů,177 jež zrušila česko-moravskou hranici.  

Za účelem přípravy krajského zřízení byla 30. 9. 1948 při ústředí KSČ zřízena 

speciální komise pro přestavbu veřejné správy, posléze pod názvem komise pro krajské 

zřízení. Již na jednání 18. 10. 1948 bylo stávajícím krajským výborům KSČ uloženo, aby se 

okamžitě přizpůsobily politickému kraji (budoucím KNV). Zápisy z  jednání komise (řešila 

harmonogram reorganizace, kompetence správních celků a otázky územní) poodhalují mj. 

problém revize stávajících okresů řešené souběžně s přípravou krajského zřízení (srov. např. z 

26. 10. 1948 ke kraji České Budějovice: „Kašperské Hory zůstanou u okresu Sušice s tím u 

kraje Plzeň. Jižní část soudního okresu Sedlec se připojí ke kraji Č. Budějovice. Část Ml. 

Vožice se připojí ke kraji Jihlava, aby mohl vzniknout politický okres Pacov“178). V zápise  

z 16. 11. 1948 je zase doporučeno rozdělit okres Kaplice a zřídit nový okres Soběslav. 

Podobné návrhy se v různé míře objevovaly i k ostatním krajům, zejména u okrajových 

okresů a obcí. Ze zápisu 20. 11. 1948 zase vyplývá, že byl odeslán dálnopis vyzývající 

zástupce budoucích krajů k  rychlému dodání dohodnutých hranic a tam, kde mezi kraji 

nenastane dohoda, bude rozhodnuto centrálně, neboť nejasné otázky zůstávaly. Například  

22. 11. 1948 komise navrhla ponechat v kraji Praha okres Sedlčany a nezřizovat okresy 

Dobříš a Nové Strašecí, ale oba nakonec od února 1949 vzniknou.  

 

 

 

 

 

                                                           
176 Národní archiv, f. Ministerstvo vnitra II 1945-1968, nezpracováno, nezařazený karton, Ministerstvo vnitra – 

nečíslovaná složka „Komise pro krajské zřízení-zápisy“, usnesení ze schůze širšího předs. ÚV KSČ  

z 27. 9. 1948. 
177 Archiv bezpečnostních složek, f. A 6/2 (Organizační a vnitřní správa FMV – II. díl), inv. j. 50, Územní 

organizace ČSSR, složka materiály pro komisi, stručný historický přehled [organizace politické správy], s. 9. 
178 Národní archiv, f. Ministerstvo vnitra II 1945-1968, nezpracováno, nezařazený karton, Ministerstvo vnitra – 

nečíslovaná složka „Komise pro krajské zřízení-zápisy“, zápis 26. 10. 1948. 
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Tabulka 2: Návrhy územního uspořádání českých zemí z let 1947–1948 a kraje platné  

od roku 1949 

Navrhované celky (název podle uvažovaných sídel a pořadí podle 

volebních krajů 1946) 
celkem 

volební 

kraje   

pro volby 

1946 

Praha-hl.město, Kladno, Mladá Boleslav, Praha-venkov-jih, 

Plzeň,  

Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec,  

Hradec Králové, Pardubice, Havlíčkův Brod, Tábor, České 

Budějovice,  

Jihlava (na Moravě), Brno, Olomouc, Zlín, Moravská Ostrava, 

Opava 

19 

krajů 

Dědinovy 

župy 

návrh 1947 

Praha vč. hl.m., Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec,  

Hradec Králové, Pardubice, Havlíčkův Brod, České 

Budějovice,  

Jihlava (na Moravě), Brno, Olomouc, Uherské Hradiště, 

Ostrava, Opava 

15 

žup 

Dědinovy 

(přirozené) 

regiony  

návrh 

1947* 

Pražský (6), Plzeňsko (3), Podrudohoří  a České Středohoří (4),  

Český sever (4), Východní Čechy (4), Vysočina, čes. část (3), 

Jihočeský (4), Vysočina, mor. část (4), Dyjsko-svrat. úval (2), 

Hornomoravský úval (4), Moravsko slovenské Karpaty –mor. 

část (3), 

 Moravská brána a Opavské Slezsko (4) 

12 

regionů 

Korčákovy 

provincie 

návrh 1947 

Praha vč. hl. města, Plzeň, Hradec Králové, České 

Budějovice,  

Brno, Olomouc, Opava 

7 

provincií 

Plánovací 

oblasti,  

návrh 1947 

Praha vč. hl. m., Plzeň, Liberec, Hradec Králové, České 

Budějovice,  

Brno, Olomouc, Ostrava 

8 

oblastí 

oblasti 

Jaroslava 

Okrouhléh

o návrh 

1947 

Praha- hl. město, Střední Čechy, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad 

Labem, Liberec, Hradec Králové, České Budějovice, Jihlava 

(Čechy+Mor.),  

Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava 

13 oblastí 
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koncepce 

větších 

krajů, 

1948 

Praha vč. hl. m., Plzeň, Ústí nad Labem,  

Liberec, Hradec Králové, České Budějovice,  

Brno, Olomouc, Ostrava 

9 

krajů 

koncepce 

středních 

krajů, 

1948 

Praha vč. hl. města, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, 

Liberec,  

Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Tábor, Strakonice, České 

Budějovice,  

Jihlava (na Moravě), Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava 

16 

krajů 

schválené 

kraje  

v letech 

1949-1960 

Praha vč. hl. města, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, 

Liberec,  

Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Jihlava 

(Čechy+Mor), Brno, Olomouc, Gottwaldov, Ostrava 

13 

krajů 

* tzv. přirozené kraje (regiony) byly děleny na tzv. krajiny (subregiony – jejich počet vyjadřuje číslo v závorce)  

Zdroj: Vlastní zpracování autora na základě archiválií z Národního archivu a z Archivu bezpečnostních složek. 

 

Na poradě členů odborné komise při ÚV KSČ 29. 11. 1948 se probíraly návrhy 

krajských sekretariátů. V  případě zmiňovaného českobudějovického kraje komise setrvala na 

svém návrhu zřídit nové okresy Soběslav, Trhové Sviny, Vimperk a Vodňany, zrušit okres 

Kaplice a ve sporu Soběslav - Veselí přihlédla ve prospěch Soběslavi (větší průmyslové 

centrum a „že je možno spíše posílit slabý okres třeboňský a rozšířit nový okres na úkor 

Táborska“)179 Ve sporu Kaplice – Trhové Sviny komise uznala větší důležitost Trhových 

Svin (hustota obyvatelstva, průmyslová progresivita) s tím, že lze snáze odůvodnit dojíždění 

menšího počtu obyvatelstva z Kaplicka, než naopak většího počtu do Kaplice.  

Na stejném zasedání byla řešena též nejasná situace vyplývající z návrhu krajského 

sekretariátu v Brně: „… Podle schváleného návrhu by byly zřízeny okresy: Břeclav, 

Židlochovice, Slavkov, Blansko, Svitavy, Nedvědice, Velká Bíteš a Rosice /ev. Ivančice/. Zruší 

se sídlo okresního národního výboru v Tišnově. Byly vysloveny pochybnosti o vhodnosti 

návrhu na zřízení okresu nedvědického,.... Rozhodnutí sporu mezi Velkou Bíteší a Náměští 

nad Oslavou, které vyznělo ve prospěch Velké Bíteše, bylo vzato na vědomí.“180 Záhy však 

došlo ke změnám a zápis komise 7. 12. 1948 uvádí: „Navrhuje se nový okres Bystřice nad 

Perštejnem. /změna krajské hranice/. Navrhuje se okres Bučovice a ponechání sídla v okresu 

                                                           
179 Tamtéž, zápis 29. 11. 1948. 
180 Tamtéž. 
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v Tišnově. Spor Ivančice-Rosice byl rozhodnut ve prospěch Rosic.“181 Zřízení okresu Bystřice 

nad Pernštejnem místo nedvědického, pro který již v Nedvědici hledali sídlo ONV, má širší 

pozadí. Jednalo se o výsledek likvidace okresu Nové Město na Moravě, který byl i proti vůli 

tamní KSČ rozdělen na okres žďárský (k Jihlavskému kraji) a okres bystřický zahrnutý do 

kraje Brněnského (Šikula, 2017).182  

Poslední konkretizaci komise měla vyřešit na zasedání 15. 12. 1948. Jednalo se o 

některé sporné otázky příslušnosti okrajových obcí ke krajům a fakticky i k okresům, byť ty 

nebudou v zákoně o krajském zřízení explicitně řešeny. Komise definitivně stanovila 

příslušnost Dolní, Střední a Horní Bečvy ke kraji Gottwaldov, upravila hranici mezi 

Pardubickým a Hradeckým krajem u lanškrounského okresu, přesunula trojici obcí 

z Karlovarského kraje k Pražskému a především rozhodla o dvou desítkách obcí ve sporu 

mezi Jihlavským a Pardubickým krajem. Dále komise přisoudila sídlo okresu Valašským 

Kloboukám (kraj Gottwaldovský) a opět se zabývala sporem Trhové Sviny - Kaplice, který 

byl definitivně (ne)dořešen na zasedání 21. 12. 1948 ve prospěch zřízení nového okresu 

Trhové Sviny a „po dotaze v krajském sekretariátě připojení Českých Velenic k tomuto nově 

zřízenému okresu.“183   

Dne 21. 12. 1948 byl schválen zákon č.280/1948 Sb., jenž s platností od 1. 1. 1949 

zřizoval v Československu celkem 19 krajů, z toho 13 v českých zemích. Centrální komise 

pro krajské zřízení zasedala i po schválení zákona. Přestože se soustředila především na 

praktické otázky zahájení činnosti krajů, či harmonogram náběhu reorganizace okresů, musela 

se znovu vracet ještě k některým územním otázkám, které se v případě zřízení okresů či 

ojediněle příslušnosti obcí týkaly hned několika krajů (jejich vnitřního členění, již beze změn 

krajských hranic).  Za všechny uveďme již opakovaně projednávaný spor Kaplice – Trhové 

Sviny, neboť centrální komise v rozporu s  požadavkem kraje trvala na zřízení okresu Trhové 

Sviny. Na schůzi komise 30. 12. 1948 bylo připuštěno, že při dalším projednávání se vezme 

do úvahy návrh kraje na sídlo okresu v Kaplici místo v Trhových Svinech. Reorganizace 

okresů byla nakonec schválena vládním nařízením č.3/1949 Sb. z 18. ledna 1949 o 

územní organizaci okresů v českých zemích s platností od 1. února 1949, které zřizovalo 

35 okresů nových, 11 okresů rušilo, sídla čtyř ONV byla přenesena jinam a z některých 

okresních expozitur byly ustaveny samostatné okresy (Dobříš, Nové Strašecí, Přelouč a 

                                                           
181 Tamtéž, zápis 7. 12. 1948. 
182 K tomu Šikula 2017, s. 51–90. K zániku okresu Nové Město na Moravě a k epizodní roli okresu Nedvědice  

s. 58–63.  
183 Národní archiv, f. Ministerstvo vnitra II 1945-1968, nezpracováno, nezařazený karton, Ministerstvo vnitra – 

nečíslovaná složka „Komise pro krajské zřízení-zápisy“, zápis 21. 12. 1948. 
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Vodňany) Hledíková, Janák, Dobeš, 2007, s. 447). Výsledek jihočeského sporu skončil 

kompromisem a byl zřízen okres Kaplice i okres Trhové Sviny.  

S drobnými změnami první poválečná územní reforma trvala 11 let. Během roku  

1959 začaly být diskutovány varianty její dílčí nebo zásadní úpravy, jež byla realizována 

v roce 1960. Plenární zasedání ÚV KSČ přijalo usnesení o přestavbě územní organizace státu 

a schválilo rozdělení republiky na 10 krajů, 108 okresů a na území hlavního města Prahy 

rozdělené na 10 obvodů.184 Nové okresy se skládaly zpravidla ze tří až čtyř okresů stávajících, 

ale jednotlivé skupiny obcí byly při konečném stanovení hranic přejímány i z okresů dalších. 

Formálně byl proces územně správní reorganizace završen zákonem č. 36/1960 Sb. z 9. dubna 

1960 o územním členění státu platný od 1. 7. 1960185 a nově vzniklé celky znovu 

nereflektovaly historické hranice mezi Čechami a Moravou.  

 

Obrázek 6: Zleva: mapové srovnání návrhu koncepce středních krajů (září 1948) a 

krajů schválených zákonem č. 280/1948 Sb., existujících od 1. 1. 1949 do března 1960  

(kreslil autor, srov. s tabulkou 2) 

     

 

Šance pro znovuzrození malých okresů, aneb přehnané naděje na pozadí pražského jara 

1968 

Úsilí za obnovu správních okresů zrušených při územní reorganizaci v roce 1960  dnes 

představuje zapomenutou epizodu pražského jara 1968. Síla hnutí podporovaného stovkami 

rezolucí z obcí, měst a organizací se na jižní Moravě prolínala s otázkou státoprávního 

uspořádání a s myšlenkou trojfederace, ale státoprávní úvahy víceméně ukončilo ustavení 

prozatímní České národní rady 10. 7. 1968. 

                                                           
184 Usnesení a dokumenty ÚV KSČ od XI. sjezdu do celostátní konference 1960. Státní nakladatelství politické 

literatury, Praha, usnesení plenárního zasedání ÚV KSČ ze 13. - 14. 1. 1960 o přestavbě územní organizace státu 

a dalším prohloubení socialistické demokracie v činnosti a výstavbě národních výborů, s. 625. 
185 Po dokončení úprav ve věci příslušnosti obcí k okresům vydalo ministerstvo vnitra podle §17 zákona  

č. 36/1960Sb.  Seznam obcí Československé socialistické republiky 1960 podle stavu ke dni 1. července 1960. 
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V jarních měsících 1968, kdy aktivita politických orgánů bývalých okresních měst 

nabývala na intenzitě, směřovaly požadavky na zřízení nových okresů do Národního 

shromáždění a na vládu ČSSR, u níž bylo ke 14. 5. 1968 podáno celkem 58 žádostí (z toho  

13 ze Slovenska). Ke dni 20. 7. 1968 požadavky vzrostly téměř o 100% a bylo jich podáno již 

103 (67 z Čech a Moravy, 36 ze Slovenska), z nichž 99 žádalo obnovení a čtyři případy 

zřízení nových okresů, jež v minulosti okresy nebyly.186   

Na jižní Moravě byl požadavek obnovy okresu často spojen právě s myšlenkou 

obnovy země Moravskoslezské. Koordinace prosazení územních požadavků se ujal 

Jihomoravský krajský národní výbor v Brně (Jm KNV), který zřídil i vlastní agendu a 

evidoval 17 (+2) požadavků na zřízení nových okresních národních výborů (ONV) v  

hranicích bývalé Moravskoslezské země, z toho 14 z Jihomoravského kraje, dva 

z Východočeského a jeden (Dačice) z  Jihočeského.187 V případě Dačicka (od roku 1960 

součást jihočeského okresu Jindřichův Hradec) a Moravskotřebovska (součást okresu Svitavy 

začleněného do Východočeského kraje) úsilí provázel požadavek návratu k Moravě.  

Vedle Dačicka patřily k nejpočetnějším rezoluce za znovuzřízení okresů Velké 

Meziříčí a Tišnov,188 v roce 1960 územní většinou a v případě Tišnovska skupinou obcí 

zahrnuté do žďárského okresu. Velký okres Žďár nad Sázavou byl počtem obcí (200) největší 

v Československu, rozlohou 1672 km2 největší v Jihomoravském kraji a šestý největší 

v Čechách a na Moravě.189 Na hlasy z Velkého Meziříčí museli funkcionáři žďárského okresu 

reagovat a v  usnesení březnové okresní konference KSČ bylo nově zvolenému výboru 

uloženo, aby posoudil, zda by rozdělení okresu nebylo prospěšné. Počátkem dubna rada 

žďárského Okresního národního výboru (ONV) jednomyslně souhlasila s  rozdělením okresu 

a s vytvořením okresu Velké Meziříčí za předpokladu celostátního řešení a odkladu voleb: 

„Pokud se ostatní členové rady ONV vyjadřovali k otázce rozdělení okresu Žďár nad Sázavou, 

vyslovili názor, že v současné době jde o velký okres a jeho rozdělení by prospělo dalšímu 

pružnějšímu styku s MNV i občany.“190 Předseda žďárského ONV a poslanec Národního 

shromáždění Josef Voráč (KSČ) k otázce okresů hovořil i na jednání parlamentního Výboru 

pro národní výbory 16. 5. 1968: „Přemýšleli jsme o příčinách, proč tomu tak je, no u nás je 

                                                           
186 Národní archiv, f. Úřad předsednictva vlády, Praha, č. j. 286, zpráva z 5. 8. 1968 pro schůzi vlády 8. 8. 1968. 
187 MZA  Brno, f. B 338 Jm KNV Brno, karton č. 282, Návrh variantního územního uspořádání organizace 

národních výborů na území Jm kraje, březen 1969, s. 8–9. Úsilí o revizi územní správy se na kraji řešilo ještě 

v roce 1969, ale pouze v počtu 17, zatímco v roce 1968 na JmKNV došly i žádosti z Jeseníku a Zábřehu ze 

Severomoravského kraje. 
188 MZA  Brno, f. B 338 Jm KNV Brno, karton č. 281, složka ONV Velké Meziříčí a ONV Tišnov. V případě 

Velkého Meziříčí však rezoluce směřovaly zejména na Jihomoravský KNV v Brně, nikoliv na vládu ČSSR. 
189 Statistický lexikon obcí ČSSR 1965 podle správního rozdělení 1. 1. 1965.  
190 SOkA Žďár nad Sázavou, f. ONV Žďár n.S. po roce 1960, neusp., kart. 29, zápis rady ONV 3. 4.1968. 
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okres opravdu obrovský, … během těch 8 roků to nestačilo na nějaké utvoření jednotného 

celku … já jenom vím soudruzi to, že zde bylo spácháno určité násilí, určité nepravosti v tom 

roce 1960, kdy se tvořily okresy do určité míry násilím ...“.191  

 

Obrázek 7: V roce 1968 navržené okresy Velké Meziříčí a Moravské Budějovice (podle  

podkladů z Jm KNV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jihočeském kraji se s podobným problémem potýkal okres Jindřichův Hradec 

(rozlohou 1944 km2 sedmý největší v Československu, druhý v českých zemích a 

nejrozlehlejší v Jihočeském kraji), kde zaznívaly hlasy k obnově okresu Třeboň a Dačice. 

Předsednictvo OV KSČ v Jindřichově Hradci 8. 4. 1968 projednalo dopis Městského 

národního výboru v Třeboni s tím, že „se v podstatě nestaví proti znovuzřízení okresu“192, 

doporučilo utvořit na ONV komisi složenou i z funkcionářů Dačic a vedoucímu tajemníkovi 

OV KSČ uložilo projednat znovuzřízení okresů na  KV KSČ. Silné tendence k rozdělení 

okresu posléze zmínila i zpráva pro ÚV KSČ o politické situaci na Jindřichohradecku: „Na 

Dačicku vznikl požadavek respektovat historické hranice země moravskoslezské … O těchto 

otázkách jednali soudruzi z Dačic tak, jak jsme byli informováni na Jihomoravském KV KSČ 

v Brně a předseda Městského národního výboru Dačice s. Kadrnožka Antonín k těmto 

otázkám svolal bez vědomí ONV poradu předsedů NV Dačicka.… Třeboňsko se stává 

                                                           
191 Archiv Poslanecké sněmovny, f. Národní shromáždění ČSSR - IV. volební období, 44. schůze výboru pro 

národní výbory, 16. – 17. 5. 1968, karton 115, stenografický zápis, fol.71. 
192 SOkA Jindřichův Hradec, f. OV KSČ Jindřichův Hradec, balík č. 84, zápis POV KSČ 8. 4. 1968.  
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významnou rekreační oblastí a samotná Třeboň lázeňským městem a nový okres by měl  

své specifické opodstatněné oprávnění.“193 Rada ONV Jindřichův Hradec v usnesení  

z 30. 4. 1968 vzala informaci k obnově okresů Třeboň a Dačice na vědomí s tím, „že tyto 

otázky budou s konečnou platností řešeny až na základě nového územního uspořádání.“194 

Vyčkávací postoj zaujal i jihočeský KV KSČ a na českobudějovické krajské konferenci 

k otázce okresů mj. zaznělo: „Nechceme předem jakékoliv názory odmítat.… Krajský výbor 

bude pro co nejúčinnější řešení, s plným respektováním zájmů a potřeb jednotlivých míst. 

Současně se domníváme, že jakékoliv unáhlené řešení by bylo jen na škodu věci. Co však bude 

třeba neodkladně udělat, je podle našeho názoru další zvýšení pravomoci a větší 

samostatnosti MěstNV, především v místech dřívějších okresů.“195  

Ze sondážního výzkumu z regionů i z diskuze v parlamentním výboru lze pojmenovat 

základní příčiny požadavků obnovy některých okresů – spádovost (vzdálení řídících orgánů 

od obcí, ztížení vyřizování záležitostí občanů na okresech) a nenaplnění slibu dalšího rozvoje 

bývalých okresních sídel. 

 

Obrázek 8: Titulky článků o snaze bývalých okresních měst napravit územní 

uspořádání (příklady) 

     

 

 

 

 

Zdroj: Týdeníky Směr (okres Brno-venkov), č. 16, 19. 4. 1968, s. 1, Znojemsko, č. 20, 15. 5. 1968, s. 1, Zítřek 

(okres Písek), č. 21, 22. 5. 1968, s. 2, Tachovská Jiskra, č. 21, 24. 5. 1968, s. 1, Proud (okres Litoměřice),  

č. 24, 14. 6. 1968, s. 1, Slovácká Jiskra (okres Uherské Hradiště), č. 33, 14. 8. 1968, s. 1, Nové Svitavsko,  

č. 12, 12. 7. 1968, s. 1 a jihomoravský krajský deník Rovnost, č. 213, 19. 8. 1968, s. 2. (Vědecká knihovna 

Olomouc). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193 Tamtéž, POV KSČ Jindřichův Hradec 19. 4. 1968, nástin zprávy o politické situaci v okrese, s. 3–4. 
194 SOkA Jindřichův Hradec, f. ONV J. Hradec, nezprac., zápisy rady ONV - 1. pol. 1968, zápis z 24. 4. 1968. 
195 Výtah ze zprávy KV KSČ přednesené na krajské konferenci, Jihočeská pravda, č. 108, 4. 5. 1968, s. 4. 
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Obrázek 9: Města žádající v roce 1968 o (znovu) zřízení okresů (požadavky okresů 

evidované na vládě ČSSR k 20. 7. 1968, šedou a přerušovaně podtržené – požadavky na 

JmKNV v Brně) 

 

 

 Zatímco o státoprávním uspořádání bylo rozhodnuto před 21. srpnem, revizi okresů 

ovlivnil vývoj po 21. srpnu, byť zpočátku zamítnuta nebyla. Normalizace však téma odsoudila 

k nezdaru, i když ještě na jaře 1969 pracovní skupina pro územní členění připravila vládě 

variantní řešení s ohledem na požadavky z roku 1968.196 Jak se ale posunula politická vůle, 

ukazuje názor předsedy ÚV NF (Národní fronty) Josefa Korčáka z návštěvy Vyškova  

4. 7. 1969: „Já osobně si myslím, že časté změny, a zvlášť nepromyšlené, stojí mnoho peněz a 

nic se nedokáže. … Snaha, aby se obnovily ve všech místech znovu okresy, myslím si, že je 

cesta neschůdná.“197 Počet stávajících velkých okresů zřízených v roce 1960 tedy zůstal i po 

roce 1968 stejný s výjimkou čtyř nových slovenských okresů (ve Středoslovenském kraji 

Veľký Krtíš a ve Východoslovenském kraji Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa)198 zřízených 

již vládním nařízením č.36/1968Sb. z 28. 2. 1968, s platností od 20. 3. 1968.  

                                                           
196 Národní archiv, f. Ministerstvo vnitra ČSR/ČR-civilně správní úsek, nezpracované spisy k územnímu členění, 

1968–1980, předběžná zpráva o rozsahu vymezovaných jednotek (stav k 10. 5. 1969). 
197 SOkA Vyškov, f. NF (OV) Vyškov, kart. 1, neusp., zápisy a akce – rok 1969, beseda členů OV NF Vyškov se 

s. Korčákem 4. 7. 1969. Ve stejném okrese byla někdejší aktivita hodnocena jako škodlivý progresivismus, 

„…např. ve formě rozkladného požadování vytvoření samostatného okresu Bučovice, nebo připojení Bučovska 

k Brnu…“ SOkA Vyškov, NF (OV) Vyškov, kart. 2, neusp., zápisy 1970, příloha k zápisu z 13. října 1970, s. 2. 
198 Zřízení těchto okresů doporučila pléna Středoslovenského i Východoslovenského KNV a souhlas vyslovilo i 

předsednictvo Slovenské národní rady. Národní archiv, f. Ministerstvo vnitra ČSR/ČR-civilně správní úsek, 

nezpracované spisy k územní agendě 1966–1977, složka duplicitní materiály ke zřízení slovenských okresů. 
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Tabulka 3: Počet požadavků na (znovu)zřízení okresů evidovaných vládou ČSSR  

k 20. 7. 1968 

kraj (KNV) počet 

stávajících 

okresů z r. 

1960 

počet 

požadavků na 

nové okresy 

okres s nejvyšším 

počtem rezolucí k jeho 

obnově 

Středočeský bez Prahy 
12 10 Čáslav (7 x) 

Jihočeský (Č. Budějovice) 
8 9 Dačice (44 x) 

Západočeský (Plzeň) 
10 7 Sušice (17 x) 

Severočeský (Ústí n. Labem) 
10 6 Žatec (25 x) 

Východočeský (H. Králové) 
11 17 Nový Bydžov (11 x) 

Jihomoravský (Brno) 
14 10 Tišnov (73 x) 

Severomoravský (Ostrava) 
10 8 Krnov (30 x) 

Západoslovenský bez 

Bratislavy 

11 11 Piešťany (16 x) 

Středoslovenský  

(B. Bystrica) 

13 11 Ružomberok (19 x) 

Východoslovenský (Košice) 
13 14 Revúca (32 x) 

 

celkem 

 

112 * 
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nejvíce Tišnov (73 x) 

* v počtu jsou zahrnuty čtyři nově slovenské okresy vzniklé v březnu 1968.     

Zdroj: Národní archiv 

 

 

Na úsilí o (znovu) zřízení menších okresů po dvacetileté normalizační přestávce 

navázala v České republice podobná snaha po roce 1989. V roce 1994 ministerstvo vnitra ČR 

nakonec vyhodnotilo 49 žádostí, z nichž uspokojilo pouze požadavek na vznik okresu Jeseník, 

jenž byl zřízen od 1. 1. 1996. 

 

Shrnutí 

Zapomenuté epizody územně správních dějin poválečného Československa 

připomněly dnes neznámé souvislosti politických rozhodování, poprvé při zrodu totalitního 

systému a podruhé v okamžiku pokusu o jeho reformu. Výzkum pramenů různé povahy 
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ukázal vedle (ne) reálnosti alternativ i jejich pozadí a širší politické konotace dané 

charakterem dobového mocenského systému a snad ještě zajímavějším vztahem regionu a 

centra. Právě tento úhel pohledu poodhaluje míru stranické (ne) poslušnosti městských a 

okresních orgánů. V případě pokusu o revizi okresů v roce 1968 se nabízí komparace s  

procesem po roce 1989 a (ne)ochoty demokratických centrálních orgánů respektovat vůli 

z regionů. 
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7 ČESKÉ BUDĚJOVICE V ROCE 1968199 

České Budějovice měly v roce 1968 necelých 76 000 obyvatel.200 Tento rok byla 

dokončena výstavba sedmi „věžáků“ na Pražském předměstí.201 Celkem bylo v roce  

1968 postaveno 15 činžovních domů a 55 rodinných domků. Ve městě tak vzniklo  

1 165 nových bytů.202 Na druhé straně demolicemi bylo zlikvidováno 238 již nevyhovujících 

bytových jednotek.203 I přesto registroval Městský národní výbor v Českých Budějovicích 

v tomto roce 3 300 žádostí o byt, z nichž ty nejstarší zde už ležely osm let!204 Cikánské rodiny 

dosud bydlely z větší části v nevyhovujících bytech, v řadě případů i dvě či dokonce tři rodiny 

pohromadě.205 

V lednu byl zbourán populární českobudějovický hostinec „U modré hvězdy“ na rohu 

Lidické a Mánesovy ulice. V únoru byla dokončena hrubá stavba krytého bazénu na 

Sokolském ostrově.206 V dubnu byla zahájena demolice domů na nábřeží Malše naproti 

budově Krajského národního výboru. V takto získaném prostoru měl v budoucnu vyrůst nový 

hotel.207 Bouralo se i v Tylově ulici, kde v následujících letech vznikla Poliklinika Jih. V září 

byla předána do používání nová budova menzy v areálu Vysoké školy zemědělské ve Čtyřech 

Dvorech. Jedním z projevů měnící se společenské situace byly i realizované návrhy na změny 

názvů některých ulic ve městě.208 

                                                           
199 Zpracováno na základě kronikářského zápisu za rok 1968. JčM ČB, fond „S“. Rukopis kroniky sepsal 

českobudějovický kronikář Josef Gallo. Zápis za rok 1968 však zůstal pouze v neoficiální strojopisné verzi, 

kterou „založil“ v roce 1969 Městský národní výbor v Českých Budějovicích do trezoru. Zachoval se pouze 

v několika neoficiálních kopiích, z nichž jedna je uložena v SOkA ČB, další pak ve sbírkách JčM ČB. Autor 

vybral záměrně jak události závažnější, tak i zdánlivě nepodstatné. Mnohdy totiž lidé více vnímají ony 

„nepodstatné“ podněty. 
200 Podle sčítání lidu žilo v Českých Budějovicích v roce 1950 celkem 56 128 obyvatel a v roce 1961 to bylo  

64 785 obyvatel. Více viz Kol. Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1870 I/1. 1978, s. 208 – 209. 
201 Každý ze sedmi domů je vysoký 42 metry a má 14 podlaží. Dokončeny byly v květnu 1968 a jedná se dosud 

o nejvyšší obytné domy ve městě.  
202 Z tohoto počtu bylo 811 bytů družstevních, 252 státních a 18 podnikových. Rodinných domků bylo postaveno 

77 a díky nástavbám a přístavbám vzniklo 7 bytů. Městský národní výbor v Českých Budějovicích evidoval 

v roce 1968 celkem 3 300 žádostí o byty, z nichž některé byly staré až osm let! 
203 Se zemí byly srovnány např. domy ve Staroměstské ulici, v průsečíku Lidické a Mánesovy ulice a v Tylově 

ulici.   
204 Kronika města Českých Budějovic pro rok 1968. Rukopis.  
205 Tamtéž. 
206 Konstrukce (střecha v podobě lomené elipsy) českobudějovického architekta Böhma je jedna z mála skvostů 

poválečné architektury města. Architekt Böhm se zapsal svou tvorbou do dějin poválečné československé 

architektury. České Budějovice se mohou pyšnit jeho několika stavbami.  
207 Podle dalších plánů z roku 1971 měl být hotel nahrazen komplexem budov Krajské politické školy, muzea a 

památníku dělnického hnutí. Nakonec zde bylo v květnu 1975 slavnostně otevřeno Muzeum dělnického 

revolučního hnutí jižních Čech a o tři roky později budova Jihočeského krajského výboru Komunistické strany 

Československa. Blíže viz Petráš 2006, s. 95 – 113.   
208 Tak například ulice Václava Kopeckého byla přejmenována na ulici Jana Valeriána Jirsíka a z ulice 

Švermovy, vzhledem k tomu, že totéž jméno neslo i jedno z českobudějovických náměstí, se stala ulice T. G. 

Masaryka.    
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Začátek roku ovšem nějaké výrazné společenské posuny nesignalizoval. Výměna na 

postu generálního tajemníka ÚV KSČ byla sledována spíše se zvědavostí než s nadějemi. 

Jako blesk z čistého nebe zasáhla veřejnost Šejnova aféra. Málokdo si uměl představit, že by 

se tisk v podobných záležitostech dokázal angažovat v předchozích letech. To samozřejmě 

vedlo ke zvýšenému zájmu o noviny, podpultovou záležitostí se staly Literární listy, které po 

několikaměsíční nucené přestávce opět mohly vycházet od 1. března 1968.       

Českobudějovičtí hokejisté na začátku roku úspěšně zakončili své vítězné tažení ve 

druhé lize,209 přemožitele nenašli ani v následující kvalifikaci210 a postoupili do nejvyšší 

hokejové ligy. 

K dosud nevídaným věcem začalo docházet na jihu Čech i uvnitř samotné 

Komunistické strany Československa. Dne 2. března proběhla v Městském domě osvěty 

městská konference KSČ s nevídaným výsledkem – v tajných volbách (!) do městského 

výboru KSČ neprošla řada navržených kandidátů, stávajících funkcionářů!211    

Dne 21. března uspořádali vysokoškoláci212 manifestaci na podporu polednového 

reformního vývoje. Dvě hodiny po poledni vyšli z vysokoškolských kolejí ve Čtyřech 

Dvorech do centra. Na Husově třídě se zastavili před budovou Jihočeského krajského výboru 

Komunistické strany Československa, kde předali rezoluci žádající odstoupení Jaroslava 

Trojana a dalších čelních funkcionářů.213 Poté zamířilo šest set studentů do parčíku před 

budovu Pedagogické fakulty v Dukelské ulici, kde ke shromážděným promluvil Jan Plánský, 

profesor Pedagogické fakulty a Leopold Hofman, poslanec Národního shromáždění a bývalý 

interbrigadista.214 Vysokoškoláci nesli transparenty „Motor nahoru, Trojan215 dolů!“, 

„Společně k socialismu“, „Máme rádi Dubčeka“, „Pane Trojan, pane Kouba, mlčení je vaše 

zhouba“ a jiné, v té době v Českých Budějovicích takto otevřeně dosud neprezentované 

názory. Vlnu nadšení vyvolala volba presidenta republiky, jímž se stal 30. března armádní 

                                                           
209 V průběhu tohoto ročníku druhé ligy nebyl Motor České Budějovice ani jednou poražen. 
210 Soupeři budějovických hokejistů byly týmy Hradce Králové, Vítkovic a Trenčína. Za postup do první ligy byl 

hokejistům udělen Čestný odznak města Českých Budějovic III. stupně.  
211 Tak například hlasováním neprošel předseda Městského národního výboru v Českých Budějovicích Bohumil 

Drajer a předseda Okresního národního výboru v Českých Budějovicích Josef Trsek. Dosud nevídané kritice byl 

podroben i samotný vedoucí tajemník Krajského výboru Komunistické strany Československa Jaroslav Trojan a 

šéfredaktor Jihočeské pravdy Bohuslav Hadrávek. Ti na své funkce po několika dnech rezignovali.  
212 Ve městě byly dvě vysoké školy – Pedagogická fakulta a Vysoká škola zemědělská. Byli to také studenti, 

kteří ve městě významně zasáhli do událostí let 1968 a 1969.  
213 Jednalo se například o tajemníka Jihočeského krajského výboru Komunistické strany Československa 

v Českých Budějovicích Františka Samce a předsedu jihočeského Krajského národního výboru v Českých 

Budějovicích Jindřicha Koubu. 
214 K němu více např. Kol. Encyklopedie Českých Budějovic 1998, s. 145. 
215 Jaroslav Trojan, vedoucí tajemník Jihočeského krajského výboru Komunistické strany Československa. Dne 

22. března 1968, poté, co byl na plenárním zasedání JKV KSČ podroben zdrcující kritice, byla přijata jeho 

rezignace na funkci vedoucího tajemníka. SOA Třeboň. JKV KSČ České Budějovice, 13. zasedání pléna JKV 

KSČ dne 22. 3., č. kart. 34.     



104 

 

generál Ludvík Svoboda, který byl v té době považován za člověka s vysokým morálním 

kreditem.  

Dne 2. dubna se ve městě konalo shromáždění 200 katolických duchovních 

českobudějovické diecéze. Z jednání vzešel požadavek, aby bylo umožněno biskupu diecéze 

Josefu Hlouchovi216 složit zákonem předepsaný slib a mohl tak po letech opět převzít řízení 

diecéze. K tomuto slavnostnímu aktu nakonec došlo 9. června. 

Na jaře toho roku vznikají i v Českých Budějovicích místní organizace Junáka, Klubu 

angažovaných nestraníků, K 231, Sokola. Po dlouhých letech nucené odmlky se organizují 

legionáři i členové II. odboje.  

Ve dnech 3. – 5. května proběhla v sokolovně krajská konference Komunistické strany 

Československa, z níž vzešel i nový krajský vedoucí tajemník, Jan Duba, reprezentant 

reformního křídla. Další, tentokráte mimořádná, krajská konference se sešla 6. července a na 

programu měla především volbu delegátů na mimořádný XIV. sjezd KSČ.    

 Dne 24. června 1968 navštívil České Budějovice president republiky Ludvík Svoboda. 

Byl jmenován čestným občanem města a promluvil k občanům, kteří zcela zaplnili Žižkovo 

náměstí.217 Následující měsíc, 15. července, byla na radnici osazena pamětní deska 

připomínající návštěvu T. G. Masaryka 20. prosince 1918. 

Dne 15. srpna 1968 navštívila město delegace oblastního výboru KSSS z družebního 

Gomelu. Jihočeská pravda vítala hosty z Gomelu palcovým titulkem „Nerozborné přátelství 

mezi pracujícími našich národů.“ Sovětští hosté zde setrvali několik dní a těsně před  

21. srpnem odjeli zpět do SSSR. Nerozborné přátelství, aniž by to kdo z občanů tušil, zažívalo 

své poslední okamžiky. Za několik málo dní mělo být všechno jinak…   

„Toho rána vstala jsem časně již v ½ 5 h. ráno, abych jela vlakem na Zámostí a odtud 

pak do lesa na houby. Před 6. hodinou slyším z ulice mužský hlas: „Slyšel jsi již? Rádio 

hlásilo, že SSSR nedodržela Varšavskou smlouvu o neútočení a napadlo nás!“ … Myslela 

jsem, že prostě něco slyšel a není to pravda. Ale na nádraží u pokladny povídala mi pokladní: 

„Co tomu říkáte, paní učitelko, to je hrozné letadla SSSR v noci v ½ 11 přepadla Prahu a 

                                                           
216 ThDr. Josef Hlouch, (narozen 26. 3. 1902 Lipník u Třebíče – zemřel 10. 6. 1972 České Budějovice), devátý 

českobudějovický biskup (1947 – 1972). Po gymnaziálních studiích v Kroměříži byl v roce 1926 v Olomouci 

vysvěcen na kněze. Českobudějovickým biskupem jmenován 25. 6. 1947, konsekrován 15. 8. 1947 v Olomouci a 

intronizován 7. 9. 1947 v Českých Budějovicích. Od května 1950 byl internován ve své rezidenci, od roku  

1952 vězněn na různých místech v Čechách a na Moravě. Biskupského úřadu se opět ujal 9. 6. 1968. Blíže 

k němu např. Kol. Encyklopedie Českých Budějovic 1998, s. 144. 
217 Odhady hovořily o 40 000 obyvatelích města. 
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obsadila letiště v Ruzyni, v Plzni, Bratislavě, Č.B.218 – za pomoci maďarských, německých, 

polských a bulharských armád.-“219  

Dne 21. srpna 1968 ve 13.00 hodin se přiblížily směrem od Prahy k městu první 

okupační tanky. Byly zastaveny shlukem asi 200 občanů na křižovatce silnic Hluboká nad 

Vltavou – Lišov a Praha – České Budějovice. Zoufalí obránci se snažili s vojáky dohovořit, 

diskutovat. Ti, kteří se snažili bránit tankům v cestě vlastními těly, byli jinými strháváni zpět, 

aby nedošlo k obětem na životech. V 16.00 hodin se vojenská kolona obrátila a odjela směrem 

k nedalekým Chotýčanům, kde si Sověti zřídili vojenský tábor. Občané se shlukovali i 

v samotném centru města. V 13.30 hodin ucpal dav třídu 5. května,220 vedoucí ze severního 

směru na náměstí, neboť odtud se očekával příjezd okupačních vojsk. 

 Do Českých Budějovic vstoupila okupační vojska v noci, 22. srpna v 04.00 hodin. 

Třídou Míru221 vjelo do města na 30 tanků. Pokračovaly ulicí Na Sadech, přes Dimitrovův 

most na řece Malši na Krumlovské předměstí v jižní části města. Rozmístily se též na 

centrálním Žižkově náměstí222, obsadily všechny strategické mosty ve městě, lávku přes Malši 

spojující ulici Matice školské s pravobřežní Havlíčkovou kolonií. Další tanky pak operovaly 

před českobudějovickou plynárnou. Začaly se objevovat první protisovětské nápisy, 

protiokupační hesla. Ze vstupní chodby radnice zmizela orientační tabule, stejně tak i 

z budovy KNV. Jihočeský rozhlas, horečně hledaný okupanty, vysílal pod označením budovy 

„Mateřská škola“. 

Ještě téhož dne v odpoledních hodinách, po intervenci představitelů města, se 

okupační tanky z města stáhly. Téže noci bylo obsazeno vojenské letiště Planá u Českých 

Budějovic.  O den později vtrhli sovětští vojáci do budovy Jihočeské pravdy a tiskáren, část 

z denního devadesátitisícového nákladu zabavili. Krajské noviny pak vycházely až do  

29. srpna ilegálně o rozsahu jednoho listu.  

Dne 26. srpna, v 03.30 hodin, byl obsazen českobudějovický rozhlas. Všichni 

redaktoři byli vyhnáni, vysílání přerušeno. Avšak již v 08.40 hodin bylo obnoveno 

z náhradního pracoviště. Vstup do budovy byl zaměstnancům povolen až 5. září. Ještě  

26. srpna byly obnoveny dálkové autobusové spoje do Prahy, Plzně, Hradce Králové, 

                                                           
218 Jedná se o omyl. Vojenské letiště v Plané u Českých Budějovic bylo obsazeno okupačními vojsky až o den 

později, 22. srpna 1968.  
219 21. 8. 1968. JčM ČB, fond „S“. Blíže viz Petráš, 2007. Květen 1945 a srpen 1968 v Českých Budějovicích.  
220 Počínaje 1. lednem 1991 jí byl vrácen, v rámci přejmenování názvů ulic ve městě po listopadu 1989, původní 

a tradiční název Krajinská třída.  
221 Od 1. 1. 1991 jí byl navrácen tradiční název Pražská třída.  
222 Od 1. 1. 1991 náměstí Přemysla Otakara II.  
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Olomouce, Kolína a Znojma. O den později, 27. srpna, bylo obsazeno svazarmovské letiště na 

Hosíně a kasárna ve Čtyřech Dvorech.   

Ve městě propukla 21. srpna nákupní horečka. Skupovány byly především základní 

potraviny (cukr, mouka, máslo, konzervy, sůl223), proto musel Městský národní výbor vydat 

vyhlášku o regulovaném prodeji. Toto trvalo do konce srpna, kdy se situace začala postupně 

uklidňovat a stabilizovat.  

V týdnu po 21. srpnu klesla tržba v restauracích o 30 %, zavírací hodina byla nařízena 

na 20.00 hod. a čepovalo se pouze desetistupňové pivo. Ve městě nedošlo za tento týden 

k žádnému kriminálnímu činu. V době od 21. do 30. srpna se v českobudějovické porodnici 

narodilo 56 dětí – 22 chlapců a 34 děvčat. Jesle byly v tomto období využívány z 20 %, 

mateřské školy z 30 – 50 %. Z kulturních zařízení byla v provozu pouze kina, a to pouze bez 

večerních představení. 

Důležitá, stejně jako zajímavá skutečnost byla, že nákup a zásobování zemědělskými 

produkty pokračovalo podle plánu. Zemědělci stačili zásobovat masem a bramborami nejen 

České Budějovice a Jihočeský kraj, ale i Prahu. Mezi 21. a 25. srpnem poslali Jihočeši do 

hlavního města 17 vagonů brambor. Nákup mléka probíhal také bez problémů, zaznamenal 

dokonce mírný vzestup.224  

V poslední srpnové dekádě zaznamenala Komunistická strana Československa značný 

vzrůst popularity, který se projevil i v nárůstu členské základny. V době od 21. do 31. srpna 

rozšířilo její řady v Českých Budějovicích celkem 300 nových členů. 

Jedna z živelných a přirozených reakcí na okupaci bylo i rozpouštění organizací Svazu 

československo-sovětského přátelství. Z budov se odstraňovaly pěticípé hvězdy, zmizely i 

cedule „Malinovského třída“225 a „třída Rudé armády“.226 Pro dezorientaci okupantů občané 

města odstraňovali dopravní značení, přepisovali a zamazávali směrovky. V podniku Koh-i-

                                                           
223 V jedné českobudějovické prodejně se prodalo za jediný den 3 000 kg soli! 
224 Obyvatelé venkova reagovali na srpnovou okupaci, stejně jako na celý polednový vývoj roku 1968, poněkud 

odlišněji. Viz např. Petráš 2006, s. 175 – 203: „No samozřejmě, že samotný jednadvacátý srpen bylo velký 

překvapení. Pro každého. Sám si vzpomínám, že matka říkala prostě že ráno v pět hodin poslouchala rádio než 

šla do drůbežárny, do družstva pracovat. A přiběhla a vzbudila nás, že prostě … jsme přepadení, že je okupace a 

samozřejmě my jako mladý lidi jsme z toho byli docela vyvedení z míry. V tej době jsme předělávali domek. Že 

jsme prostě měli vybouraný dveře a takovýhle věci, kluk už mezi tím tam pobíhal. Takže jsme  … z toho jako byli  

opravdu zaskočení. No potom po příchodu do kanceláře družstva prostě se … jako všude lidi stáli, rokovalo se, 

prostě nadávalo. Až ten Podlaha jako říká No lidi dyť oni snad nás nepřišli přepadnout, snad nás nebudou tady 

střílet, snad nám pomůžou, nějak to tady vyřešit, prostě v té republice, prostě proto asi jsou tady. No ale protože 

byly žně v té době, tak jsme prostě museli v práci pokračovat. A v té době bylo na Slovensku obrovské sucho …a 

my jsme na ten den měli objednané železniční vagóny které jsme museli naložit …balíkama slámy. Protože prostě 

jinak by jsme platili obrovský penále za to přistavení  vagónů. Takže … ať byla situace vážná, jsme odpoledne 

prostě vagónovali, tu slámu do …  na ten …na ty železniční vagóny.“  
225 Od 1. 1. 1991 jí byl navrácen tradiční název Lannova třída. 
226 Od 1. 1. 1991 jí byl navrácen tradiční název Rudolfovská třída.  
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noor začali koncem srpna vyrábět tužky s portréty L. Svobody, A. Dubčeka, O. Černíka,  

J. Smrkovského. 

Občané však začali postupně podléhat únavě. Naděje kladená do jednání našich 

stranických a státních představitelů v Moskvě se postupně měnila ve zbožná přání a 

rozplývající se sen: „Jak směšné, okupanti vnikli se svými vojsky do naší země a odejdou prý 

z ní až po „normalizaci situace naší země,“ řekl ve své řeči Smrkovský. – Tak teď budem tedy 

vše normalizovat! naše jednání, myšlení, pohyb, klid – zkrátka vše - ! i spánek.“227     

Euforie srpnových dnů pomalu, leč nezadržitelně vyprchávala, byvši nahrazována 

realitou všedního dne. Tu a tam se sice objevila petice, protest či rezoluce odsuzující okupaci 

či zkreslené zpravodajství o situaci u nás ve sdělovacích prostředcích okupačních 

„bratrských“ států či kolaborantských „Zprávách“ či jiných periodikách. Občané se upnuli na 

několik osobností, o kterých byli přesvědčeni, že i nadále budou prosazovat reformní politiku. 

Nejrozšířenějším heslem onoho pozdně letního času bylo více než zoufalé zvolání „Jsme 

s Vámi, buďte s námi!“ adresované v první řadě Ludvíku Svobodovi, Alexandru Dubčekovi, 

Josefu Smrkovskému a Oldřichu Černíkovi. Vedle těchto symbolů se však začala objevovat i 

jména nová… 

V noci na 12. září probudila občany v ulici Na Sadech střelba – to tři sovětští vojáci na 

„zapůjčeném“ motocyklu, nedbajíce dopravních předpisů, prchali před hlídkou Sboru národní 

bezpečnosti. Po střelbě ze samopalů vojáci zmizeli… Dne 18. září se konal pohřeb dvaceti 

čtyřletého Václava Balouna ze Čtyřech Dvorů. Byl zastřelen sovětským vojákem, když se 

v noci přibližoval k jejich táboru „U hada“ a neuposlechl výzev stráže.228  

V předvečer státního svátku, 27. října, byla pamětní deska T. G. Masaryka na budově 

českobudějovické radnice zahrnuta květinami. Pionýři zde drželi čestnou stráž. V den státního 

svátku sloužil ThDr. Josef Hlouch, biskup českobudějovický, v katedrále sv. Mikuláše 

slavnostní mši za českou zemi. Téhož dne dopoledne se sešli junáci a pionýři na Žižkově 

náměstí, aby nejprve položili věnce k pamětní desce prvního československého presidenta a 

poté na Dlouhé louce vysadili lipovou „Alej svobody“ sestávající ze 65 stromků.  

Oč menší byla oficiální výzdoba v den výročí vzniku republiky, o to pompéznější byly 

o několik dní později oslavy výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Centrální náměstí 

bylo plné československých a sovětských vlajek opět symbolizujících nerozborné přátelství 

dvou slovanských národů…  

                                                           
227 1. 9. 1968. JčM ČB, podsbírka Historie, fond „S“. 
228 Nutno podotknout, že Václav Baloun byl v táboře okupantů téměř denním hostem. 
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Vpředvečer výročí sehrálo Jihočeské divadlo Čajkovského „Eugena Oněgina“. Že 

nešlo o kdovíjak veselou taškařici, je jasné.229  V „onen slavný den“ pak představitelé města a 

KSČ položili na hřbitově sv. Otýlie věnce k památníku sovětských vojáků padlých na konci 

druhé světové války. 

Na protest proti takto nevyváženým oslavám vzniku Československé republiky a 

Velké říjnové socialistické revoluce vyhlásili ještě téhož dne českobudějovičtí vysokoškoláci 

dvoudenní stávku.230 K další, tentokráte celostátní stávce vysokoškolských studentů, se 

v Českých Budějovicích přidali ve dnech 18. až 21. listopadu. Byla to forma protestu proti 

průběhu a výsledkům listopadového pléna Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa. Počátkem listopadu se sovětské jednotky stáhly z okolí Českých Budějovic. 

Toho roku se Měsíc československo-sovětského přátelství nekonal. 

Dne 13. prosince byla zahájena slavnost Vánočního stromu. Ten byl vztyčen před 

radnicí a pod ním byla umístěna pokladnice na příspěvky pro vesničky SOS. Do 2. ledna 

následujícího roku do ní vhodili občané města celkem 13 569,- Kčs. A na závěr k roku  

1968 ještě trocha statistiky: za celý rok se v krajském městě narodilo 2 314 dětí. Sňatků 

proběhlo na radnici 851 a církevních 326. Naopak zemřelo 1 447 osob. 

 

Vybrané kroniky českobudějovického okresu 

Kronika slouží jako paměť obce, pospolitosti. Ten, který jí píše, se snaží zachytit život 

v celé jeho šíři. V průběhu doby se kronikářské zápisy ustálily na určité formě (zápisy 

z činnosti národních výborů, společenských organizacích, průmyslových a zemědělských 

podnicích, popisovaly úrodu v daném roce, počasí, nově narozené a naopak i zemřelé občany 

atd.). Zdálo by se, že pro normální život není v kronikách místo. To se však rázně mění 

v dobách, kdy se děje něco mimořádného – ať už je to útok přírodních živlů či nenadálé 

společenské procesy a přelomy. No a rok 1968 coby vyvrcholení předchozího desetiletí 

postupného celospolečenského vzmachu a vývoje, vzniku občanské společnosti u nás tímto 

okamžikem bezesporu byl.  

V zásadě můžeme kroniky (nejenom) budějovického okresu rozdělit pro rok 1968 na 

několik kategorií. První tvoří kroniky tvořené přímo v době, kdy se události odehrávaly, 

druhou pak zastupují zápisy tvořené s odstupem dvou a více let, tedy „znormalizované“. Tu 

                                                           
229 Členové souboru Jihočeského divadla měli jistě ještě v živé paměti tragickou smrt svého kolegy Aloise 

Kahouna, který byl 29. září při malování v plenéru usmrcen sovětským obrněným vozidlem.  
230 Čtvrtek a pátek, na kteréžto dny stávka připadla, využila část vysokoškoláků k odjezdu do svých domovů. 

Zbylých asi 1 500 studentů uspořádalo mítink, z něhož zaslali rezoluci podporující A. Dubčeka. Druhou rezoluci 

adresovali Městskému národnímu výboru v Českých Budějovicích a kritizovali v ní nevyváženost oslav na 

přelomu října a listopadu.    
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poslední představují zápisy, které jsou v kronice začleněny okamžitě za původním 

autentickým popisem událostí, takže jsou vedle sebe dvě verze.231 A samozřejmě se také 

vyskytují kroniky, které zápis z onoho roku neobsahují (dílem z toho důvodu, že obec v této 

době kronikáře prostě neměla, dílem i proto, že ono období se prostě rozhodla obec z kroniky 

vypustit), na českobudějovickém okrese je jich však pouze několik. 

Do první kategorie spadají například kroniky Borovan, Trhových Svin, Kamenného 

Újezda, Slavče, Štěpánovic či Zvěrkovic. Kronikáři těchto obcí při hodnocení roku  

1967 projevují oproti předchozím rokům zvýšenou kritičnost ke společenským a politickým 

jevům jak celospolečenským, tak i těch v obci. Při popisu událostí roku 1968 jednoznačně 

podporují reformní hnutí a myšlenky Československého jara. Následnou srpnovou okupaci 

pak vnímají dílem jako tragický omyl,232 dílem otevřeně hovoří o okupaci,233 z níž vinili 

samozřejmě především Sovětský svaz a personálně L. I. Brežněva, srovnávali jí s rokem  

1938 a konfrontovali s rokem 1945.234 O tom ostatně hovoří řada hesel, které se objevovaly na 

letácích, plakátech či jenom psané na zdech.235 Pro rok 1969 se část kronik omezila pouze na 

výčet událostí bez jakýchkoliv hodnotících stanovisek, časté jsou náznaky a zápisy 

umožňující tzv. čtení mezi řádky.236 

Kroniky patřící do druhé kategorie se od sebe liší snad jenom stupněm 

„normalizovanosti“. Obecně platí, že čím je odstup mezi rokem 1968 a dobou vytvoření 

zápisu o událostech v něm probíhajících větší, tím je zápis poplatnější normalizaci.237  

Pro nás jsou velmi zajímavé kroniky, které mají vedle sebe dva zápisy – ten původní, 

za nímž následuje zápis normalizační.238 Nutno dodat, že řada kronik se v průběhu let ztratila, 

                                                           
231 Doc PhDr. Jindřich Pecka, CSc. (1936 – 1999), bývalý zástupce ředitele ÚSD AV ČR Praha, byl v několika 

následujících letech po roce 1968 ještě činný na Vysoké škole zemědělské a Pedagogické fakultě v Českých 

Budějovicích a posléze jako historik působil krátkou dobu v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, než byl 

i odsud vyhozen. V této poslední etapě měl coby muzejník na starosti kronikářskou obec. Naštěstí se mu podařilo 

přesvědčit kronikáře a představitele řady obcí českobudějovického okresu, aby ponechali v kronikách původní 

zápis a případně až za něj sepsali onen „normalizační zápis“ vytvořený v roce 1970. Studiem kronik se nám tak 

mnohde odkrývá paměť doby. Byl autorem celé řady prací a edic dokumentů, které se věnovaly různým 

aspektům Pražského jara a roku 1968, včetně podílu jednotlivých států Varšavské smlouvy na invazi. Jeho bratr 

prof. PhDr. Emanuel Pecka (roč. 1932), je významným českým politickým sociologem, který byl rovněž 

perzekvován v období normalizace. Po roce 1989 se stal profesorem politologie na Vysoké škole ekonomické a 

prvním rektorem Vysoké školy evropských a regionálních studí v Českých Budějovicích – viz blíže Pána, Valeš, 

2012.  
232 Kronika obce Štěpánovice. 
233 Kroniky obcí Nuzice a Slavče. 
234 Kroniky obcí Trhové Sviny, Kamenný Újezd a Borovany. 
235 O tom blíže v dosud nedoceněné výborné knize Pecka 1993: Spontánní projevy Pražského jara 1968 – 1969. 

Dále např. Petráš 2012: Československé jaro 1968 ve sbírce plakátů Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 

(edice pramenů).   
236 Kronika obce Borovany. 
237 Kronika obce Dívčice. 
238 Kronika obce Kamenný Újezd. 
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či místo toho, aby byly v příslušném archivu, tiše tráví svůj čas jsouc uloženy na obecních 

úřadech obcí, které se s nimi nedokázaly rozloučit (blíže ke kronikám na Českobudějovicku 

Petráš, 1992, s. 182-186).  

 

Výzkumy veřejného mínění 

Závěrečná část studie se bude zabývat výzkumy veřejného mínění a náladami 

řadových členů KSČ a obyvatelstva po 21. srpnu 1968, které byly určeny pro potřeby 

jednotlivých stranických orgánů. Tak například předsednictvo JKV KSČ v Českých 

Budějovicích projednalo na svém zasedání dne 17. 10. 1968 Zprávu o výsledku průzkumu 

postojů a názoru většiny komunistů v základních organizacích na některé společensko-

politické jevy polednového a především srpnového období vnitropolitického vývoje 

v Československé socialistické republice.239 Nutno však dodat, že metodika tohoto výzkumu 

byla velmi neobvyklá. Výsledky se totiž nezjišťovaly formou přímých otázek jednotlivým 

členům základních organizací, jak by bylo logické. V tomto případě se jednalo o dotazník se  

13 otázkami, na něž odpovídali informační pracovníci ZO KSČ spolu s výbory ZO KSČ 

v okresech České Budějovice, Český Krumlov, Pelhřimov a Písek. Ti provedli „odhadem 

výpověď o názorech a postojích většiny komunistů v ZO KSČ.“240 Celkem bylo rozesláno  

256 dotazníků, z nich se vrátilo 194 (76 %) (více Petráš, 1999, s. 203-216).241 Proberme si 

stručně některé otázky a odpovědi na ně. 

První otázka zněla: Souhlasíte s názorem, že některé záporné jevy polednového vývoje 

byly postranním produktem celkově positivního politického vývoje v naší zemi a proto 

neohrožovaly cestu ČSSR k socialismu, vedoucí úlohu strany a spojenectví se SSSR a 

ostatními socialistickými státy? Celkem 72 % odpovědí (38) na tuto otázku odpovědělo 

kladně, 17 % (9 odpovědí) s tímto souhlasilo částečně, 7 % (4) odpovědělo záporně a zbytek – 

4 % (2) se nedokázalo vyjádřit. Otázka č. 2: Některé výstřelky a krajnosti polednového vývoje 

bývají charakterizovány jako projevy růstu kontrarevoluce v ČSSR. S tímto tvrzením 

nesouhlasilo 2 % (celkem 1 odpověď) odpovědí, částečně souhlasilo 11 % (6), nesouhlasilo 

85 % (45) a nemohlo se vyjádřit 2 % (1).  

Další z otázek zněla: Souhlasíte s názorem, že vstup vojsk některých států varšavské 

smlouvy na území ČSSR je zásahem do občanských práv a svobod lidu, do státní a národní 

                                                           
239 Státní oblastní archiv Třeboň (dále jen SOA Tb), fond bývalého Jihočeského krajského výboru Komunistické 

strany Československa (dále jen JKV KSČ), zasedání předsednictva 17. 10. 1968, č. kart. 163. 
240 Tamtéž. 
241  My se zde budeme věnovat pouze českobudějovickému okresu.  
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suverenity? Zde byly odpovědi ještě více jednoznačné – s názorem souhlasilo 94 %  

(50 odpovědí), nesouhlasila pouhá 4 % (2) a nevěděla 2 % (1).  

V další otázce považovalo 94 % (49 odpovědí) vstup vojsk Varšavské smlouvy za 

nevyžádanou a nesprávnou pomoc proti nepřátelům socialismu, zbylých 6 % (3) ji považovalo 

za nevyžádanou, avšak správnou pomoc proti nepřátelům socialismu. Celkem 50 % (25) 

odpovědí bylo názoru, že za okupací byla nedůvěra spojenců ve schopnost vedení KSČ řešit 

problémy spojené s polednovým vývojem, dalších 22 % (11) si to myslela částečně, opačného 

názoru bylo 12 % (6) a odpovědět nedokázalo 16 % (3).  

 Na otázku Domníváš se, že realizací moskevských dohod se změní důvěra lidu ke 

KSČ? Doufalo 77 % (41) odpovědí, že se důvěra v KSČ nezmění, dalších 17 % (9) se 

dokonce domnívalo, že se důvěra zvýší a zbytek naopak věřil v pravý opak – 6 % (3). 

Zmiňme ještě poslední otázku: Celkové zájmy SSSR a ostatních socialistických států jsou 

limitujícím faktorem našeho vlastního politického vývoje. Souhlasíte s názorem, že je nutné 

tuto reálnou skutečnost respektovat? Celých 40 % (21) bylo přesvědčeno o existenci těchto 

limitujících faktorů pro ČSSR, dalších 26 % (14) bylo přesvědčeno pouze částečně, 19 % (10) 

si myslelo pravý opak a zbytek – 15 % (8) se k této otázce nedokázalo vyjádřit. 

Připomeňme ještě jednou, že to jsou pouze odhady o mínění řadových komunistů 

z října 1968 – zcela jistě řada názorů v této době korespondovala s názory nestraníků. 

Myšlenka, že KSČ bude mít stejnou důvěru mezi lidmi i při realizaci závěrů moskevských 

dohod však byla spíše zbožným přáním – již za několik málo měsíců se realita měla projevit 

v celé nahotě. A mužové Československého jara začali buďto společenský prostor postupně 

opouštět (chtě – nechtě), či začali pružně měnit své názory.  

Dalším zajímavým zdrojem informací byly tzv. Informační bulletiny. Byly vydávány – 

v našem případě – pro potřeby Okresního výboru KSČ v Českých Budějovicích. Periodicita 

tisku byla jedno číslo za měsíc (i když je pravděpodobné, že vycházela i mimořádná čísla) a 

byly v něm obsaženy informace o aktuálním dění v KSČ a mezi obyvatelstvem. Materiál byl 

určen vedle OV KSČ i pro stranické organizace a informace v něm předkládané byly 

označeny jako „přísně tajné“. Tak například Informační bulletin z července 1968242 si mimo 

jiné všímá i situace v Československé straně socialistické a Československé straně lidové 

v Jihočeském kraji. Konstatuje, že v období leden až červen 1968 posílila ČSL o 2 000 členů 

(na celkově 4 290), z toho na českobudějovickém okrese o 390. Předsednictvo OV KSČ 

                                                           
242 Informační bulletin Okresního výboru Komunistické strany Československa, č. 3, 30. červenec 1968. 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, podsbírka historie, fond bývalého Muzea dělnického revolučního 

hnutí jižních Čech, S 2714. 
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v bulletinu konstatovalo, politická situace v okrese byla stabilizovaná a veřejnost podporuje 

myšlenky a postup KSČ.  

Bulletin z devátého měsíce roku243 se plně soustředil na počínající polarizaci ve straně 

po srpnové okupaci. Podle prvních průzkumů se KSČ začala štěpit ve vztahu k okupaci a 

polednovému vývoji. A zdálo se, že, jde současně i o generační rozpor. Převážně mladší 

členové komunistické strany zastávali názory, dle kterých „Sovětský svaz s námi jedná jako 

s kolonií. Sověti jsou našimi partnery, ne však přáteli, odmítá se zásah spojeneckých vojsk 

s tím, že polednová cesta k socialismu byla správná, že jsme byli schopni své problémy si 

vyřešit, když chtějí zástupci spojeneckých vojsk chodit do závodů, ať nejdříve vojska odejdou 

a přijdou k nám jako turisti. Zatím je u nich každý kontrarevolucionářem kdo má bílou košili, 

dlouhé vlasy, auto a bydlí v paneláku. Naše hospodářství se dostalos vážných potíží, je třeba 

ale vidět, kdo ho tam dostal.“ 

Naopak, převážně starší generace komunistů byla toho názoru, že „Před 20. srpnem se 

to straně vymklo z rukou. Jako komunisté jsme přece nedělali nic špatného, ale byly zde 

protisovětské a protisocialistické živly. Nakonec byl komunista u nás „cárem hadru“. Chtěli 

bychom slyšet i druhou stranu, abychom poznali, kdo má pravdu. Psychóza proti SSSR byla u 

nás uměle vyvolána. Špinili jsme Fučíka, ale současně začali stavět pomníky T. G. M. Kam by 

se bylo došlo za takové tři roky? Proč se s. Dubček stal velitelem LM až v srpnu? Nemůžeme 

souhlasit se spisovatelem Procházkou v tom, co říkal o demokracii v prvé republice. Sověty 

jsme pomlouvali, ale v NSR někteří naši činitelé byli přijímáni s otevřenou náručí. Článek  

2 000 slov byl útokem na stranu a její funkcionáře. Hanzelka jezdil po světě za dělnické peníze 

a pak dělnickou třídu ostouzel.“ 

Vedle těchto dvou krajních názorů se pak zformoval jakýsi tábor pragmatiků, realistů, 

kteří byli toho názoru, že „jak si současné vedení strany představovalo budování socialismu 

je správné, je však třeba vidět a chápat realitu takovou jaká je a realizovat úkoly odpovědně, 

jak jsou před nás kladeny ze strany ústředního výboru. Jiné alternativy není.“ 

Bulletin z listopadu téhož roku244 si všímal vedle ekonomických ztrát způsobených 

okupací především problémem emigrace a opuštění republiky po 21. 8. 1968. Podle této 

informace ministerstvo vnitra evidovalo mezi daty 21. 8. – 11. 11. 1968 celkem 2 591 žádostí 

o politický azyl v Rakousku, 3 200 ve Švýcarsku a údajně více jak 4 500 Čechoslováků mělo 

                                                           
243 Informační bulletin Okresního výboru Komunistické strany Československa, září 1968. Jihočeské muzeum 

v Českých Budějovicích, podsbírka historie, fond bývalého Muzea dělnického revolučního hnutí jižních Čech, 

S 2717. 
244 Informační bulletin Okresního výboru Komunistické strany Československa, č. 6, nedat. Jihočeské muzeum 

v Českých Budějovicích, podsbírka historie, fond bývalého Muzea dělnického revolučního hnutí jižních Čech, 

S 2713. 
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být do konce roku 1968 dopraveno z evropských států do nových domovů v zámoří. Pro rok 

1969 se počítalo s dalšími asi 10 000 emigranty do jiných světadílů. Vedle těchto informací 

bulletin zveřejnil i soupis členů KSČ, které na svém listopadovém zasedání doporučil ÚV 

KSČ do funkcí ve federální vládě – jako předseda vlády byl opět doporučen Oldřich Černík 

(Pecka, 1993, s. 135).245  

 Realita byla neúprosná a to, co bylo v průzkumech veřejného mínění z roku 1968 

pouze naznačeno, se postupně stalo realitou všedního – již normalizačního – dne. Ale to už je 

zase trochu jiná kapitola. 

 

Shrnutí 

Kapitola se snaží podívat na rok 1968 z několika úhlů, které se snaží dát dohromady 

plastický celek. Z hlediska společenského vývoje byl rok 1968 bezesporu završením 

předchozí dekády vývoje. Československo dosáhlo řady významných úspěchů jak na 

mezinárodním poli, tak i co se týká vnitropolitického vývoje. Československá kultura se stala 

uznávanou ve světě, kdo v té době by neznal československý pavilon na Expu 58 v Bruselu a 

jeho skvělou expozici a pořady zde představované. Nová vlna československé filmu si 

vydobývala zájem a úctu, stejně tak i literatura, ale i další oblasti (sklářství, sochařství, 

výtvarné umění …). Samozřejmě nelze nezmínit sport (kopaná, hokej, gymnastika, skoky na 

lyžích …). Postupně se zdola a přirozeně, spontánně, vytvářela občanská společnost, začalo se 

volněji dýchat (Petráš, Svoboda, 2017a). Vše vygradovalo tzv. Československým jarem 1968 

(k tomu např. Petráš, Svoboda, 2017b).  

Dvacátého prvního srpna 1968 však přišlo to, co zákonitě muselo přijít. Sovětský svaz 

dle Brežněvovy doktríny nechtěl a nemohl dopustit, aby si některý z jeho satelitů dělal, co 

chtěl, aby začal samostatně myslet a začal drolit monolit států Varšavské smlouvy. Tyto 

společenské procesy jsou popsány vedle odborné literatury i v kronikách. Řada z nich 

obsahují pouze normalizační popis událostí, hodně je naštěstí ale i takových, které popisují 

věrně společenské procesy i vývoj a život lidí v jednotlivých obcích. A zajímavá je i skupina 

kronik, kde jsou vedle sebe dva zápisy – jeden původní a druhý normalizační. 

Po několika týdnech od okupace začala postupná polarizace nejprve komunistické 

strany a později celé společnosti. Bojový duch, soudržnost a solidarita srpnových dnů 

postupně mizela a začala se dostavovat únava a přicházely každodenní problémy. Logika 

                                                           
245 Zatímco v roce 1968 po srpnu byl ještě předseda vlády Oldřich Černík jedním z hrdinů, v roce 1969 (říjen) se 

stal hlavním protagonistou jednoho vtipu, který ho dle všeho trefně charakterizoval: „Západní novinář přijel do 

Prahy. Ptá se: „Kdo byl po lednu předsedou vlády?“ - „Černík.“ – „Po srpnu.“ – „Černík.“ – „Po dubnu.“ – 

„Černík.“ – Po září.“ – „Černík.“ – „Tak co se vlastně změnilo?“- „Černík“. 
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vývoje byla neúprosná a můžeme jí vysledovat i v prvních průzkumech mínění jak samotných 

členů KSČ, tak i společnosti. Postupně, zpočátku plíživě, začalo nastupovat to, co pak neslo 

od roku 1969 název normalizace.   

  

 Tato kapitola vychází jako dílčí výstup z grantového projektu Průběh Sametové 

revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, podpořeného 

Grantovou agenturou České republiky, reg. č. 13-15049S. 
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ZÁVĚR 

 

 Osmičková výročí splnila minimálně jeden úkol – probudit zájem o soudobou a 

moderní historii a iniciovat vznik řady projektů, výstav a odborných knih, jako je tato, které 

mají širší čtenářské obci přiblížit význam i průběh těchto historických „osmičkových“ výročí. 

Jak tomu u historických událostí bývá, i v tomto případě platí heslo: „Na historii není nic 

starého“. Platí to i pro zmiňované osmičky. Rokem 1968 jejich výčet v českých, ale nejen 

českých dějinách nekončí. Již v úvodu této monografie jsme zmínili rok 1978, který vešel do 

českých dějin jako rok, ve kterém se první (a zatím také poslední) Čech, Vladimír Remek, 

podíval do vesmíru. Byl to však také rok desátého výročí nadějeplného Pražského jara a jeho 

násilného ukončení vojsky pěti států Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. Toto 

výročí vyvolalo i v českých městech a regionech vlnu vzpomínek i konkrétních 

protirežimních aktů, některé dokonce ozbrojené povahy.  

 V této souvislosti připomeňme akci tří mladých mužů v hornickém městě Příbrami. Ti 

pod vedením tehdy 23letého pracovníka zdejších uranových dolů Josefa Stavinohy vynesli 

z místní šachty zhruba 1,5 kilogramu výbušniny a pozdě večer 23. srpna 1978 s její pomocí 

odpálili sochu Klementa Gottwalda na příbramském náměstí, která stála příznačně na náměstí 

Velké říjnové socialistické revoluce. Tento „atentát na prezidenta“ se přitom neobešel bez 

následků. Zradou jednoho ze zúčastněných, který viníky akce oznámil místní StB, došlo k 

jejímu prozrazení a tvrdému postihu – konkrétně Josef Stavinoha byl odsouzen do vězení na  

9 let. Opět bychom ale pro tentýž rok našli i „nepolitická“ výročí – tím nejvýznamnějším by 

mohlo být odvysílání první 13dílné série pravděpodobně nejznámějšího a nejpopulárnějšího 

českého seriálu autorů Jaroslava Dietla (scénář) a Jaroslava Dudka (režie) Nemocnice na kraji 

města. 

 Rok 1988 byl spíše rokem mnoha menších, ale nadějných událostí, které slibovaly 

ještě ne konec, ale určitě výrazné „změkčení“ dosavadního komunistického režimu. 

Připomeňme například datum 9. prosince, kdy se francouzský prezident Francois Mitterand 

setkal s představiteli českého disentu na slavné „snídani na francouzské ambasádě“, či  

10. prosinec, kdy se u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv konala první povolená 

demonstrace opozičních struktur na Škroupově náměstí v Praze. 

 Přelomový rok 1989 dosavadní schéma zásadních politických změn „vždy po dvaceti 

letech“ a s osmičkou na konci sice naboural, ale rozhodně neukončil. Připomeňme rok 1998, 

který se do české historie zapsal fenomenálním úspěchem české hokejové reprezentace na 

zimní olympiádě v japonském Naganu, odkud přivezli čeští hokejisté domů zlaté medaile. Ale 
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rok 1998 vstoupil i do českých politických dějin jako rok tzv. opoziční smlouvy, kterou mezi 

sebou uzavřeli dosavadní nesmiřitelní oponenti Václav Klaus (ODS) a Miloš Zeman (ČSSD) 

a která poprvé od revoluce umožnila výměnu politických špiček v čele vlády, kdy dosud 

vládnoucí pravicovou ODS vystřídala právě ČSSD Miloše Zemana.  

 Stranou naší pozornosti by neměl zůstat ani rok 2008, kdy i českou ekonomiku zasáhla 

počínající světová hospodářská krize, a to navzdory ujišťování českých pravicových politiků a 

ekonomů, že Česká republika a její koruna jsou spolehlivými přístavy stability a že krize, jež 

započala v USA, se nás nemůže nijak významně dotknout. Ve skutečnosti došlo k masivnímu 

a opakovanému propadu HDP, vysoké nezaměstnanosti, obrovským ekonomickým ztrátám, 

ale zejména k zásadní ztrátě důvěry nejen české společnosti ve stávající ekonomicko-politické 

uspořádání světa i ČR. Odtud byl už jen krůček k nárůstu alternativních politických proudů – 

u nás i v zahraničí, které gradovaly například zvolením amerického prezidenta Donalda 

Trumpa, dezintegrací a krizemi Evropské unie či vznikem hnutí Asociace nespokojených 

občanů (ANO) a následným jmenováním jejího předsedy a zakladatele – Andreje Babiše – 

premiérem České republiky. Jeho druhá vláda získala důvěru právě v roce 2018. A tak se 

můžeme těšit, že „osudové osmičky“ – ať už věříme v jejich kouzlo či nikoliv – zůstanou i 

nadále bytostnou součástí české společnosti, jejích dějin i přítomnosti. 

 

 

 

     doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. 
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