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Abstrakt
Cílem bakalářské práce je na základě dostupných zdrojů (archivních materiálů,
dobového tisku a svědectví pamětníků) popsat příčiny, průběh a následky konkrétní
(lokálně významné) historické události, kterou je exploze Dělnického domu v Rakovníku,
k níž došlo v noci z 5. na 6. 2. 1985. V první části se práce zaměří na analýzu dostupných
faktografických údajů, na jejichž základě bude rekonstruována zkoumaná událost, zatímco
v druhé části bude hlavní pozornost věnována obrazu výbuchu ve vzpomínkách pamětníků
(,,očitých svědků“, účastníků vyšetřování a dalších osob, které mají vztah ke zkoumané
události). Z teoreticko-metodologického hlediska práce stojí na pomezí mezi pozitivisticky
laděným historickým výzkumem (archivní prameny, dobový tisk) a sociálním
konstruktivismem (metoda polostrukturovaných tematických interview a kvalitativního
dotazníkového šetření), přičemž záměrem je pokusit se o co ,,nejobjektivnější“ syntézu
získaných dat, a tím i (re)konstrukci zkoumané události.
Klíčová slova: Dělnický dům; Rakovník; exploze; kolektivní paměť; orální historie

Abstract
The aim of this bachelor’s thesis is to describe (based on available sources, such as
archive materials, period printed media and witness‘ testimonies) causes, process and
consequences of an historical event, with a regional importance, which was an explosion of
the Workers‘ House in Rakovník, which happened in the night from 5th February to 6th
February 1985. The first part of the thesis is focused on analysis of available factual data,
on the basis of which the event will be reconstructed. Whereas in the second part the main
attention will be paid to the description of the explosion based on memories of witnesses,
participants in the investigation and other people, who were connected with the event.
From the theoretical-methodological point of view the thesis is based on positivistically
oriented historical research (archive materials, period printed media) and social
constructivism (a method of semi-structured thematic interviews and qualitative survey
investigation). The purpose is to gain the most objective synthesis of received data, and
thus creating the (re)construction of the investigated event.
Key words: Worker´s House; Rakovník; explosion; collective memory; oral history
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1 Úvod
Při výběru tématu bakalářské práce jsem hledala historickou událost v regionu
Rakovnicka. Svým snažením jsem chtěla přispět k dokumentaci historie malých
regionálních dějin, které jsou často opomíjeny. Právě v souvislosti s mým rodným městem
Rakovníkem jsem si vzpomněla na jednu historickou nejasnost, s níž se setkávám od
dětství.
Často jsem ve vzpomínkách dospělých slýchávala pojem „Dělňák“, tedy myšleno
Dělnický dům. Nicméně jsem neznala žádné podrobnosti. S léty jsem si ztotožnila pojem
„Dělňáku“ s „Osvěťákem“ (myšleno Domem Osvěty) a tím se pro mě problém vyřešil. Až
jednou, když jsem zaměnila názvy těchto dvou různých budov, rodiče vylíčili to, jak
v centru města, kde se téměř denně pohybuji, stávalo největší kulturní centrum
předrevoluční doby.
Analogii líčím proto, že jsem v okolí svých vrstevníků zjistila, že téměř nikdo neví,
kde byl Dělnický dům a ani další podrobnosti o třicet let staré historické události z našeho
města. Je pochopitelné, že kdo budovu neznal, nedokáže si v době, kdy už jí nic
nepřipomíná, domyslet, jakou tragédií pro místní občany byla její exploze. Před tvorbou
této práce jsem volbu tématu konzultovala s mojí bývalou učitelkou dějepisu, která se do
Rakovníka přestěhovala až v dospělém věku. Překvapením bylo to, že ona stejně jako já, si
z počátku spojila budovu Dělnického domu s Domem osvěty.
To mě utvrdilo v tom, že je potřeba zpracovat tuto pomalu zapomínanou historickou
událost pro budoucí generace. Tím spíš, že se k Dělnickému domu a jeho explozi váže
několik příběhů a spekulací, které jsem se snažila objasnit. Některé se mi podařilo podložit
fakty, jiné nikoli.
Aby byla rekonstrukce dějinné události co možná nejkomplexněji zpracovaná,
pátrala jsem po různých pramenech, jež by mi mohli pomoci. Nejvíce času jsem ovšem
věnovala nahrávání rozhovorů s pamětníky. Metodu orální historie jsem si vybrala jednak
pro to, že se mi jevila, jako nejlepší možný způsob, jak získat co nejširší problém na
předloženou problematiku. Přiznám se, že druhým důvodem bylo to, že tuto disciplínu
obdivuji a ráda bych se jejímu studiu věnovala do budoucna, proto jsem ji chtěla na vlastní
kůži zažít.
V první části práce metodologicky ukotvím celý svůj výzkum, na kterém jsem
pracovala více než půl roku. Pokusím vysvětlit a odůvodnit všechny kroky, jež jsem při
7

výzkumu absolvovala. V druhé praktické části z jednotlivých pramenů poskládám celkový
obraz exploze Dělnického domu tak, jak se zachovala v dokumentech a myslích
pamětníků.
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2 Metodologie
2.1 Charakteristika výzkumu
Téma bakalářské práce „Obraz(y) exploze Dělnického domu v Rakovníku ve
vzpomínkách pamětníků“ předurčilo směr mého bádání. Od zkázy této významné kulturní
stavby města Rakovník, k níž došlo v noci z 5. na 6. února 1985, letos uplynulo již 34 let.
Je ovšem zajímavé, že se dosud žádná studie nezabývala výbuchem jako takovým, ani tím,
jak se tato lokálně významná událost promítla do vzpomínek místních obyvatel.
Představitelé komunistického režimu v Československu se snažili negativní zprávy,
které by mohly poškodit pověst vládnoucí strany, co nejvíce upozaďovat. 1 Stejně tak tomu
bylo i v tomto případě. Proto jsem se v rámci terénního výzkumu snažila získat co možná
nejvíce informací z dobových materiálů. Před započetím výzkumu jsem pracovala s obecně
známou skutečností, že byl z exploze obviněný a po soudním jednání odsouzený někdejší
vedoucí restaurace Miloš Piškitel.2 Dále se mi však podařilo vypátrat pouze jediný dobový
článek z regionálního tisku informující veřejnost o tom, že k výbuchu došlo, dále už se
však zaměřoval pouze na to, jakým způsobem byly likvidovány vzniklé škody, nikoli na
příčiny exploze samotné. V průběhu výzkumu jsem díky narátorům a narátorkám (dále jen
„narátoři“) dohledala krátké videonahrávky z archivu České televize a další dva dobové
novinové články informující o explozi.
V rámci metodologické části představuji kvalitativní výzkum s pamětníky, kteří mají
vazbu k Dělnickému domu jako takovému, nebo přímo k explozi. Dala jsem tak jejich
prostřednictvím pomyslný hlas opominutému tématu malých regionálních dějin po vzoru
metody orální historie. Právě díky výzkumu se mi podařilo naplnit název bakalářské práce,
jejímž cílem je (re)konstruovat „obraz(y) exploze Dělnického domu v Rakovníku“.
Vstupními informacemi pro mě bylo vše, co se mi podařilo vypátrat v archivech.
Následně jsem zrealizovala terénní výzkum, na jehož základě jsem postupně doplňovala
výzkumný vzorek a tím narůstala získaná data. Průběh tak odpovídal jednotlivým krokům
kvalitativního výzkumu, jak je definuje sociolog Miroslav Disman. Vstupní informací pro
výzkum tohoto typu je sociální problém (v našem případě událost). V druhém kroku se
1 KAPLAN, Karel. O cenzuře v Československu v letech 1945-1956: studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny
AV ČR, 1994. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 80-85270-38-2.
2 Miloš Piškitel byl dlouholetým vedoucím podniku Dělnický dům, který patřil pod státní podnik Restaurace
a jídelny.
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přistupuje k samotnému terénnímu výzkumu, při kterém se vytváří vzorek, sbírají se
výzkumná data a zároveň se provádí jejich interpretace.3
Snahou mého kvalitativního výzkumu byl co nejkomplexnější popis sledované
události, v tomto případě výbuch Dělnického domu. Domnívám se, že jsem získala
maximální množství informací o dalších událostech, které s výbuchem souvisely,
předcházely mu, ale především následovaly. Snažila jsem se kontaktovat pamětníky, kteří
byli s výbuchem jakkoliv spojeni. Ať už se jedná o zaměstnance Dělnického domu, jež
přišli v důsledku výbuchu o zaměstnání, hasiče, kteří na místo exploze přijeli jako první,
příslušníky Veřejné bezpečnosti,4 kteří událost vyšetřovali, až po obyvatele nedalekých
domů, jež výbuch poškodil, nebo třeba muzikanty, kterým exploze vzala jedno z tradičních
koncertních míst.
2.1.1

Případová studie
Pro kvalitativní společenskovědní výzkum můžeme volit mezi několika přístupy. Pro

svou bakalářskou práci jsem si zvolila případovou studii, která umožňuje zvolený problém
studovat intenzivně, do hloubky a v kontextu. Pouze tímto způsobem můžeme podle mého
názoru zkoumané události komplexně porozumět.
Hendl ve své knize Kvalitativní výzkum rozděluje čtyři základní přístupy, které si
můžeme pro kvalitativní výzkum zvolit. Etnografický přístup zkoumá určité kultury či
skupiny lidí. Fenomenologický přístup se zaměřuje na subjektivní prožívání jednotlivce.
Pomocí zakotvené teorie můžeme na základě shromážděných dat vytvořit teorii bez
předcházejících hypotéz.5 Pro svou práci jsem si ovšem zvolila případovou studii. Ta je
vhodná především v případech, kdy se sbírají velkého množství dat od relativně malého
počtu respondentů a cílem výzkumu je porozumění určité události.
Existuje několik typů případových studií. Americký sociolog Robert E. Stake
rozlišuje tři typy. Kolektivní případová studie zkoumá více případů v širším kontextu.
Instrumentální případy reprezentují jistý obecnější jevy. V tomto případě se jedná o tzv.
intrinsitní případovou studii.6 Tento typ se věnuje případu pouze kvůli němu samotnému,
což odpovídá mému záměru, kdy se snažím zjistit, co možná nejvíce informací k případu

3 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum,
2000. ISBN 80-246-0139-7, str. 299.
4 Veřejná bezpečnost byla součástí centralizovaného a vojensky uspořádaného Sboru Národní bezpečnosti.
Existovala v Československu v letech 1945-1991.
5 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené
vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9, str. 101.
6 Tamtéž, str. 105.
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výbuchu Dělnického domu, abych mohla tuto událost náležitě popsat (tj. nejedná se o
žádné testování hypotéz či navrhování teorií).7
Vzhledem k tomu, že je tato případová studie zasazena do minulosti, musela jsem
postupovat obdobně jako u historického výzkumu, který je interpretativní (tj. nejde pouze o
shromažďování dat).8 V historiografii existuje celá řada možností, jak získat informace.
Pro svou bakalářskou práci jsem využila informace z dokumentů, tj. materiálů napsaných,
tištěných a audiovizuálních. Využila jsem také materiály získané metodou orální historie
(tj. svědectví pamětníků) používané pro výzkum nedávné minulosti. 9 Metoda se opírá o
záznamy rozhovorů s lidmi (narátory), kteří se ať už přímo či nepřímo účastnili konkrétní
historické události. Prostřednictvím analýzy rozhovorů můžeme v tomto případě snáze
porozumět příčinám a motivům zkoumané události. Problémem této metody je ovšem
otázka selektivity paměti, zapomínání či zkreslení vzpomínek.10

7 Tamtéž, str. 105.
8 Tamtéž, str. 139.
9 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2.,
přepracované a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Orální
historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2931-5.
10 KUSA, Zuzana. Dilemy nad tichom v autobriograficklich rozpravaniach. In: Etnologické rozpravy.
Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1994. ISSN 1335-5074, str. 25-31.
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2.2 Metoda sběru dat
Od narátorů/pamětníků jsem se snažila získat jejich vzpomínky, postoje a názory na
zkoumanou událost. Vzhledem k povaze výzkumného problému jsem pro svůj výzkum
preferovala kvalitativní metodu formou rozhovoru,11 abych od každého narátora či
narátorky získala jedinečnou a subjektivní reflexi. Proto jsem navrhla případovou studii,
kdy jsem se od několika málo jedinců snažila získat co nejvíce informací o jedné konkrétní
události,12 kterou představuje výbuch Dělnického domu v Rakovníku v roce 1985.
Zajímalo mě především, jak pamětníci na tuto událost a budovu vzpomínají. Mimo jiné
také okolnosti výbuchu, kde v tu chvíli narátoři byli, zda se byli podívat na místě exploze a
jestli sledovali vyšetřování. Všechny tyto otázky vyžadují kvalitativní přístup, protože se
snaží porozumět výpovědím pamětníků.13
Ke

sběru

dat

jsem

si

pro

tento

výzkumný

problém

zvolila

metodu

polostrukturovaného tematického rozhovoru, pro nějž jsou typické otevřené otázky, jejichž
prostřednictvím umožňuji narátorům vysvětlit své postoje, domněnky a vzpomínky. Oproti
striktně strukturovanému rozhovoru navíc můžeme pokládat doplňující otázky, které nám
mohou pomoci utvářet ucelené poznatky a pomoci pochopit, jak narátoři vnímají realitu.
S každým narátorem jsem rozhovor vedla individuálně. To je ideální pro to, abych získala
co nejpodrobnější informace o předem definované události.
Musela jsem si předem stanovit tematické okruhy otázek, které tvořily strukturu
všech rozhovorů. Ta dává rozhovoru jakýsi řád, ale zároveň narátory nelimituje v délce
jejich vyprávění.
Při vedení rozhovoru bylo důležité ctít základní pravidla vedení rozhovoru,14 které
popsal Hendl. Rozhovor nesmí pamětníky stresovat záplavou předem připravených otázek.
Proto jsem se jako výzkumnice snažila udržet po celou dobu kontaktu s pamětníkem
příjemnou atmosféru. Pokud respondent chtěl začít (popř. začal) hovořit sám od sebe,
nepřerušovala jsem jej a nechala ho dovyprávět jeho příběh. V opačném případě jsem
položila první otázku.
Během rozhovorů mi probíhala hlavou Dismanova poučka, že „v kvalitativním
výzkumu mizí hranice mezi rolí výzkumníka a rolí zkoumané osoby, oba jsou
rovnocennými partnery.“15 V tomto duchu jsem se také snažila narátory maximálně
11 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, str. 165.
12 Tamtéž, str. 102.
13 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, str. 289.
14 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, str. 176.
15 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, str. 300.
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respektovat a naslouchat jejich potřebám. Pokud se stalo, že během svého monologu
narátor odpověděl na nějakou z dále připravených otázek, znovu jsem již otázku
nepokládala. Pokud se však pouze dotkl vymezeného tématu, k otázce jsem se vrátila.

2.3 Výběr vzorku a prostředí výzkumu
Narátoři byli vybíráni a oslovováni primárně podle vazby na Dělnický dům či na
jeho explozi (poškození, zasahující a vyšetřující). Další možností bylo kontaktování
potenciálních narátorů prostřednictvím místní facebookové skupiny,16 kde se občas
objevují fotografie Dělnického domu. Proto jsem kontaktovala pamětníka, který má
k dispozici fotoarchiv budovy před i po výbuchu. Třetí možností, kterou jsem použila, byla
výzva17 v regionálním týdeníku Raport,18 jejímž prostřednictvím jsem požádala o sdílení
vzpomínek na explozi Dělnického domu. Tímto způsobem jsem získala kontakty na další
potenciální narátory a mohla jsem si s nimi domluvit schůzku. Zároveň jsem se na konci
každého rozhovoru narátorů ptala, zda narátor neví o někom, kdo by mi k této události
mohl něco říci. V tom případě jsem využila výběr metodou nabalování tzv. sněhové koule
(snowball sampling).19 Tento způsob vzorkování je typický právě pro případové studie, kdy
výzkumník nemá možnost získat narátory např. z nějakého předem definovaného seznamu.
Celkem se mi podařilo získat svědectví od šestnácti respondentů.
Rozhovor se uskutečnil vždy po předchozí domluvě na místě vhodném a komfortním
především pro narátora. Důležité nicméně bylo, aby se jednalo o místo s minimálním
ruchem a možností vyrušení. Ideálním místem byla domácnost narátora nebo redakce
týdeníku Raport, kde jsem měla k dispozici zázemí. Do týdeníku píšu příležitostně články,
proto jsem požádala, zda bych zde mohla realizovat nahrávání pro svou bakalářskou práci.
V souvislosti s nahráváním jsem se také narátorům představovala jako studentka a nikoli
jako redaktorka. Narátory jsem současně ujistila, že rozhovor bude sloužit pouze pro účely
mé bakalářské práce a nikoli pro publicistickou činnost. Tuto informaci jsem považovala
za velmi důležitou, protože jsem se obávala, že v souvislosti s médii by mohli narátoři
16 Rakovnicko ([online] [2019-04-30] https://www.facebook.com/groups/746229872153856/). K březnu
2019 má skupina více než 8300 členů. Obvykle zde členové přidávají fotografie ze svých archivů, aktuální
snímky ze známých i neznámých míst okresu, či z různých akcí. Frekvence nových příspěvků je zhruba jeden
a méně denně.
17 Viz příloha č. 1 – Výzva čtenářům týdeníku Raport.
18 Webové stránky [online] [2019-04-30] www.raport.cz. Regionální týdeník vychází od roku 1991. Od té
doby nepřetržitě přináší zpravodajské i publicistické materiály z Rakovnicka a Novostrašecka. Noviny jsou
nezávislé a ekonomicky soběstačné. Vydavatelé kladou důraz na regionální události, a to i historické.
Aktuální náklad periodika je 5850 kusů (k únoru 2019).
19 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. Sociologie (Grada). ISBN
978-80-247-3006-6, str. 83.
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vědomě kontrolovat svou výpověď, aby nepoškodili sebe nebo jiné osoby. Narátor by se
neměl necítit pod tlakem, aby se mohl uvolněně rozpovídat o dané problematice bez stresu
a pocitu formálnosti.
Zapnutí diktafonu předcházela krátká instruktáž, během níž jsem narátory
informovala o tom, za jakým účelem s nimi nahrávám rozhovor. Dále jsem jim předložila a
podrobně vysvětlila informovaný souhlas k nahrávání. 20 Nabídla jsem i další možnosti jako
například anonymizaci, autorizaci apod. Narátorům jsem vždy poskytla kopii
informovaného souhlasu, včetně kontaktu na správce nahrávek (tazatele), aby se mnou
mohli v případě nejasností (či za účelem doplnění informací) kdykoliv navázat kontakt. Ve
chvíli, kdy neměl narátor žádné dotazy a souhlas podepsal, zapnula jsem nahrávací
zařízení.
Celkem jsem v rámci svého výzkumu oslovila osmnáct lidí, z nichž mi poskytlo
rozhovor šestnáct. Z celkového počtu byly tři ženy a třináct mužů. Průměrný věk skupiny
kolem 65 let. Všechny rozhovory trvaly více než 600 minut. Rozhovory jsem nahrávala v
období od 15. ledna do 26. února 2019.
Souhrnné informace o respondentech výzkumu jsou uvedeny v tabulce. 21 Na
následujících stránkách nyní ve stručnosti představím jednotlivé narátory a případná
specifika rozhovorů s nimi:
2.3.1.1 J. F. – fotograf
Pana J. F. jsem kontaktovala prostřednictvím facebookové skupiny Rakovnicko, kam
přidává historické fotky. V soukromé zprávě jsem mu vysvětlila souvislosti a požádala
jsem jej, zda by bylo možné, aby mi zaslal snímky ze svého fotoarchivu. Komunikace
probíhala velmi dobře, proto jsem se zeptala, zda bychom se spolu mohli sejít a nahrát
rozhovor. Pan J. F. souhlasil, výběr místa nechal na mně, proto jsem ho pozvala do redakce
týdeníku.
Narátor mezi dveřmi vtipkoval, že má na mě „jen pár minut“. Bohužel jsem si během
rozhovoru všimla, že kouká na hodinky, proto si myslím, že měl skutečně trochu na spěch.
Během rozhovoru byl v dobré náladě, bez váhání odpovídal na všechny otázky. Rozhovor
trval 34 minut.
Narátor byl shodou okolností v době výbuchu zaměstnancem pojišťovny, která
sepisovala škody vzniklé explozí. Poukázal na to, že pro Rakovnické občany je téma
Dělnického domu stále živé, což usuzuje především z aktivního komentování a sdílení
20 Viz příloha č. 3 – Informovaný souhlas s nahráváním.
21 Viz příloha č. 6 – Souhrnné informace o narátorech.
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fotografií, které vkládá do facebookových skupin. Zároveň narátor předložil domněnku,
jak k explozi došlo.
2.3.1.2 H. Z. – poškozená výbuchem
Při rozhovoru s panem L. Smitkou ze Státního okresního archivu Rakovník jsem se
dozvěděla, že tlaková vlna způsobená explozí vyrazila okna okolních domů. Totéž mi
potvrdil i během prvního rozhovoru pan J. F., který tvrzení doložil i fotografiemi. Proto
jsem se spojila s rodinnou známou bydlící nedaleko, zda by mi nedoporučila někoho, kdo
v době výbuchu žil v bytových domech nedaleko Dělnického domu.
Získala jsem tak kontakt na paní H. Z., která spolu se svou rodinou v době exploze
žila v bytě, kterému výbuch rozbil všechna okna. Zároveň kusy panelů, které dolétly
několik desítek metrů daleko od Dělnického domu, rodině zdemoloval auto stojící na
parkovišti u domu.
Narátorka vybrala jako místo rozhovoru restauraci nedaleko jejího bydliště. V tomto
případě jsem se obávala, že zde bude příliš mnoho rušivých elementů. Paní H. Z. mě však
ujistila, že v dopoledních hodinách je zde prázdno a klid. Proto jsem souhlasila. Sešly jsme
se pár minut po otevření restaurace. Atmosféra byla velmi přátelská. Celkový nahrávací
čas byl 48 minut.
Nejzajímavější částí pro mě bylo narátorky líčení výbuchu samotného, protože se
v tu dobu nacházela v bytě vzdáleném přibližně dvě stě metrů od epicentra, a to i se svými
malými dětmi. Vylíčila šok, kdy tlaková vlna vysklila okna a rázem byly všude střepy a
teplota pod minus deseti stupni celsia. Dále popsala řešení vzniklých škod, ze strany
pojišťovny i řešení náhrad v soudním sporu s pachatelem.
2.3.1.3 U. B. – muzikant a fotograf
Na pana U. B. jsem získala telefonní kontakt od redakčních kolegů, kteří se s ním
znají a vědí, že v Dělnickém domě strávil mnoho let coby muzikant a jako zapálený
fotograf měl mít i archiv s fotografiemi. S narátorem jsem se spojila telefonicky a
obeznámila jsem ho s účelem mého výzkumu. S rozhovorem souhlasil a slíbil, že k němu
připraví vlastní fotodokumentaci. Místo rozhovoru zvolil ve svém bytě, aby mohl v případě
potřeby dohledat některé dokumenty.
Během rozhovoru byl narátor poměrně stručný a věcný. Více se uvolnil při
procházení fotodokumentace, takže délka byla 35 minut. Tento rozhovor byl přínosný
především proto, že mi narátor poskytl vlastní fotodokumentaci výbuchu. Dále otevřeně
mluvil o vzniku manka, které se podle něj nakonec stalo důvodem exploze.
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2.3.1.4 I. J. – bývalý číšník restaurace
Kontakt na pana I. J. jsem získala od jeho dcery, se kterou se znám. Ačkoli mu měla
říct o tom, že se s ním telefonicky spojím, tak to nejspíš neudělala, protože při prvním
telefonickém rozhovoru mi chtěl narátor zavěsit, jelikož si prý myslel, že mu „chci něco
nabízet“. Nicméně jsem se nedala odbýt a vše jsem mu vysvětlila. S rozhovorem souhlasil
a vzhledem ke sněhové kalamitě mě pozval k sobě domů, aby nemusel vycházet ven.
Během nahrávání nás vyrušil hovor, kdy narátorovi volala jeho dcera. Hovor byl
dlouhý asi dvě minuty a po něm jsme plynně pokračovali. Pan I. J. mi také ukázal snímek
personálu z roku 1984 a všechny mi jmenovitě popsal. Celková délka rozhovoru byla 46
minut.
Během rozhovoru jsem se dozvěděla, že pan I. J. byl dobrým přítelem pana M.
Piškitela, který byl strůjcem výbuchu Dělnického domu. Díky tomu se mi naskytl pohled
na problematiku z druhé strany a zároveň jsem zprostředkovaně mohla poznat osobu
pachatele. Kromě toho narátor znal chod Dělnického domu a zavzpomínal také na průběh
konaných akcí.
2.3.1.5 L. Z. – organizátor vzpomínkové akce
Pan L. Z. je v Rakovníku velmi činný co se týče kulturních akcí, je profesionální
muzikant a člen městského zastupitelstva. Stojí za organizací vzpomínkové akce na
Dělnický dům, která se uskutečnila v dubnu roku 2015 na výročí pětatřiceti let od
exploze22.
Po telefonické dohodě jsme se sešli u narátora doma, kde proběhl rozhovor bez
jakéhokoli přerušení. Celková délka rozhovoru byla 23 minut. Navíc mi dotyčný poskytl
kontakt na dalšího narátora, kterým je bývalý zaměstnanec a vrchní v restauraci
Dělnického domu.
Zajímavé je, že tento narátor jako jediný Dělnický dům nikdy nenavštívil. V
Rakovníku žije již řadu let, a tak ho (stejně jako mě) začal zajímat osud budovy, kterou
dnes již na původním místě nic nepřipomíná. Oslovila jsem ho i proto, že se mu podařilo
zorganizovat vzpomínkovou akci k výročí exploze, na kterou dorazila více než tisícovka
místních.
2.3.1.6 K. B. – vrchní restaurace
Kontakt na pana K. B. jsem dostala od předchozího narátora, protože spolupracovali
na vzpomínkové akci. S panem K. B. jsem se spojila telefonicky. Ačkoli nebyl během
22 Viz příloha č. 4 – Plakát vzpomínkové akce.
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telefonátu příliš hovorný, při osobním setkání tomu bylo jinak. Sešli jsme se opět v redakci
týdeníku.
Kromě vzpomínek na Dělnický dům se pan K. B. rozpovídal i o začátcích svého
podnikání, což trvalo přibližně dvacet minut. Celkový čas byl necelé dvě hodiny, tj. 118
minut.
Narátor už v souvislosti s explozí rozhovor poskytoval, nejspíš i proto hovořil
v dlouhých monolozích sám. Dokázal předestřít kontext celé události, popsat chod celé
budovy (od denních aktivit po celoroční rutiny). O Dělnickém domě pronesl „byla to stará
kůča, ale naše“. Tím chtěl říct, že i když měla stavba své nedostatky, lidé se tam rádi
vraceli. Kromě toho se narátora týkal i proces vyšetřování, protože sám byl několikrát
vyslýchán Veřejnou bezpečností. Více než půl hodiny narátor hovořil o počátcích svého
podnikání, což s tématem práce nijak nesouviselo.
2.3.1.7 A. K. – manželka číšníka restaurace
Paní A. K. mě kontaktovala sama na popud výzvy, jež vyšla v týdeníku Raport. Již
po telefonu mi vylíčila svůj příběh a souhlasila s poskytnutím rozhovoru. Pozvala mě do
své kanceláře v zaměstnání, kde jsme byly samy bez toho, aby nás někdo rušil. Narátorka
ochotně vyprávěla o svém manželovi a zážitcích z Dělnického domu. O vyšetřování však
mluvila jen stroze. Délka rozhovoru byla 27 minut.
Na tomto rozhovoru byla nejzajímavější část, kdy narátorka líčila, jak u ní a jejího
bývalého manžela v noci zvonil zaměstnanec Dělnického domu a příslušník Veřejné
bezpečnosti. Právě její manžel měl být posledním, kdo z Dělnického domu odcházel a
nadřízení i bezpečnost zjišťovala, zda se dostal v pořádku domů, či zda byl v době exploze
ještě v zaměstnání. Zároveň narátorka líčila svůj vztah k budově a popsala, jak bolestivá to
pro ni zkáza byla.
2.3.1.8 K. N. – vyšetřující policista
Kontakt na pana K. N. jsem získávala velmi složitě. Telefonicky jsem se spojila
s rodinným známým, který dříve pracoval u hasičů. Chtěla jsem totiž telefonní číslo na
někoho, kdo byl přítomen zásahu při explozi Dělnického domu. Dotyčný bohužel nevěděl,
kdo byl u zásahu, ale dal mi číslo na jiného bývalého hasiče. Ten už mi dal kontakt na pana
K. N., který s rozhovorem souhlasil. Během rozhovoru jsem se však dozvěděla, že v době
exploze Dělnického domu ještě nepracoval u hasičského sboru, ale u Veřejné bezpečnosti.
Takže na místě trávil mnoho dní při zjišťování příčin exploze a vytvářením
fotodokumentace.
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Rozhovor se uskutečnil u narátora doma. Přítomna byla také narátorova manželka,
která do rozhovoru občas vstoupila, ale nijak nerušila. Vzhledem k tomu, že pan K. N.
špatně slyší, musela jsem některé otázky opakovat, i když jsem se snažila mluvit nahlas.
Narátor se často omlouval, že už si toho moc nepamatuje. Nahrávací čas byl 23 minut.
Největší přínos z rozhovoru s panem K. N. vidím v tom, že byl přítomen celému
procesu vyšetřování jako příslušník Veřejné bezpečnosti. Dokázal přibližně popsat, jak
policie postupovala při hledání pachatele a jeho vzetí do vazby. Vzhledem k tomu, že je
narátor v důchodu tedy mimo službu, nebyl vázán mlčením a mohl hovořit o všech
detailech vyšetřování.
2.3.1.9 H. B. – návštěvník, organizátor maturitního plesu
Pan H. B. se ozval se svým příběhem na výzvu v týdeníku Raport. Prostřednictvím emailové komunikace jsem ho požádala o schůzku, se kterou souhlasil. Pozval mě k sobě
domů, kde rozhovor proběhl. Tomu byla přítomna i manželka narátora, která do jeho
vyprávění občas vstoupila společným zážitkem a tím mu pomohla rozvzpomenout si.
Celková délka rozhovoru byla 24 minut.
Pan H. B. opět přinesl nový pohled na zkoumanou událost. V době exploze totiž
pracoval u technických služeb, a tak byl ještě v noci, kdy došlo k explozi, povolán do
práce. Bylo nutné odklidit sutiny z blízké komunikace, jenž je dodnes jednou
z nejfrekventovanějších ulic v Rakovníku. Shodou okolností byl jedním z posledních hostů
restaurace, protože zde měli schůzku pořadatelé maturitního plesu, který se měl uskutečnit
následující víkend. Narátor vzpomínal na „podivné“ chování vrchního M. Piškitela, jenž za
pár hodin podle vyšetřovatelů způsobil explozi budovy.
2.3.1.10 O. M. – dcera číšníka restaurace
Paní O. M. se přihlásila na výzvu v týdeníku Raport, jelikož její rodiče pracovali
v Dělnickém domě a ona sama k němu měla silný citový vztah. V redakci zanechala své
telefonní číslo a domluvily jsme si spolu schůzku kvůli rozhovoru. Ten proběhl v redakci.
Narátorka přislíbila, že se pokusí domluvit rozhovor i se svým otcem, který zde pracoval.
Celková délka rozhovoru byla 19 minut.
Narátorka zmínila hazard jako jednu z kapitol historie Dělnického domu. Bylo
veřejným tajemstvím, že se zde scházeli vysocí představitelé KSČ (na regionální úrovni) i
další majetnější občané ke „karbaničení“. Narátorka potvrdila, že pro tuto činnost bylo
vyhrazeno speciální místo oddělené od lokálu závěsem.
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2.3.1.11 K. Č. – zasahující hasič
Kontakt na pana K. Č. jsem získala od tiskového mluvčí rakovnických hasičů, s nímž
jsem komunikovala ve věci dohledání vyšetřovacího spisu celé události. Zároveň jsem ho
požádala, zda by mi mohl poskytnout kontakt na některého ze zasahujících hasičů. Pokud
jsou hasiči již mimo služební poměr, nejsou vázáni služební mlčenlivostí a mohou
poskytnout rozhovor týkající se zásahu. Jedním z kontaktů byl právě i K. Č., s nímž jsem
se spojila telefonicky a požádala o schůzku. Protože byl narátor nemocný, museli jsme
zvolit pozdější datum setkání, které se uskutečnilo u něj doma. Zprvu byl narátor opatrný a
odpovídal poměrně stroze. Po pár minutách začal vzpomínat a rozhovor proběhl příjemně
v celkové délce 30 minut.
Díky rozhovoru s panem K. Č. jsem se dozvěděla veškeré detaily přímo ze zásahu
hasičů, kteří byli na místě exploze jako první ze záchranných složek. Zároveň byl narátor
při zajišťování budovy a hledání zdroje exploze.
2.3.1.12 T. H. – bývalý zaměstnanec Okresního národního výboru
Jedním z narátorů byl také člen Okresního národního výboru, který popsal, jaká
opatření byla přijata na místní úrovni. Na pana T. H. jsem dostala tip od rodičů, kteří mi na
něj zároveň poskytli e-mailovou adresu. Tu jsem využila k obeznámení záměrů mé práce.
Narátor se obratem ozval a popsal mi své vzpomínky a nabídl v případě zájmu osobní
setkání. To se uskutečnilo na Gymnáziu Jana Amose Komenského v Novém Strašecí,
protože zde narátor pracuje. Sedli jsme si do prázdné třídy, kde jsme nahráli rozhovor,
který byl jednou narušen tím, že si jedna kolegyně přišla pro své věci. Narátor jednou
požádal o přerušení nahrávání, aby mi mohl sdělit informace týkající je jmen jeho
bývalých kolegů mimo nahrávací zařízení. Rozhovor proběhl plynule, nicméně jsem měla
pocit, že je narátor při vyprávění opatrný. Mluvil pomalu a rozvážně. Délka pořízeného
rozhovoru byla 19 minut.
Díky rozhovoru s panem T. H. jsem se dozvěděla, že v souvislosti s explozí
Dělnického domu byla na Okresním národním výboru v Rakovníku zřízena vyšetřovací
skupina, která měla kromě vyšetřování jako takového za úkol vyřešit také otázku podniku
Restaurace a jídelny, které měly v Dělnickém domě ředitelství a kanceláře.
2.3.1.13 L. Č. – místní muzikant, syn účetní Dělnického domu
Kontakt na pana L. Č. mi poskytl pan L. Z., který s ním spolupracoval při organizaci
vzpomínkové akce na Dělnický dům. S narátorem jsem se sešla v redakci týdeníku. Před
rozhovorem jsme spolu pár minut hovořili o hudební scéně v Rakovníku a narátor mě
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požádal, abych mu tykala, proto se celý rozhovor nesl v přátelské atmosféře. Délka
rozhovoru byla 23 minut.
Kromě toho, že narátor bydlel nedaleko Dělnického domu a pohyboval se v jeho
okolí, jeho matka pracovala jako účetní u Restaurací a jídelen, proto měla přehled o výši
manka, které bylo pro M. Piškitela důvodem k realizaci výbuchu.
2.3.1.14 N. H. – ředitel Restaurací a jídelen v době exploze
Pana N. H. jsem kontaktovala proto, že se má kamarádka zmínila o „nějakém“
pánovi, který s ní seděl ve volební komisi, kde vyprávěl o „Dělňáku“ a kromě vyprávění
ukazoval i fotografie. Také si vzpomněla, že byl ředitelem Restaurací a jídelen v době
exploze. Od další známé zjistila adresu dotyčného, kterého jsem osobně navštívila,
představila záměr práce a požádala o rozhovor. Narátor s rozhovorem souhlasil, jen
požádal o pár dní, aby mohl připravit fotodokumentaci. Rozhovor se uskutečnil
v narátorově domácnosti, kde nás nikdo nerušil. Před začátkem rozhovoru mi narátor
ukázal fotodokumentaci, která byla součástí policejního vyšetřovacího spisu, ke kterému
měl jako ředitel přístup. Tu mi na požádání poskytl k oskenování.
Rozhovor proběhl plynule. Narátor hovořil sám v dlouhých monolozích a postupně
tak odpovídal na připravené otázky, aniž bych je musela položit. Během vyprávění asi na
patnáct minut odbočil od tématu Dělnického domu k historii pohostinství v Rakovníku.
Celková délka rozhovoru byla 73 minut.
Vzhledem k tomu, že jakožto ředitel podniku měl pan N. H. přístup ke všem
informacím

ohledně

chodu

Dělnického

domu,

byl

tento

rozhovor

jedním

z nejpřínosnějších. Narátor hovořil také o vzniku manka i o vyšetřování příčin exploze.
Část rozhovoru ovšem hovořil o Restauracích a jídelnách jako takových, což zcela
nesouviselo s tématem výzkumu.
2.3.1.15 T. K. – bývalý zaměstnanec restaurace
Pan T. K. je otec narátorky O. M. která mi přislíbila, že otce požádá, zda by mi
poskytl rozhovor. Ten souhlasil, ale protože je podle dcery plachý, musela jsem ho
navštívit v jeho zaměstnání v restauraci Hájenka. Sem jsem měla přijít kolem 13 hodiny,
kdy zde utichne ruch poledního shonu a narátor bude mít čas poskytnout mi rozhovor.
Hlavním problémem v tomto případě bylo právě místo setkání, které bylo velmi
hlučné, proto jsem se obávala o kvalitu záznamu. Nicméně při přepisování bylo vše
srozumitelné. Narátor byl vstřícný a ochotně vysvětloval všechny odpovědi. Celková délka
rozhovoru byla 32 minut.
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Rozhovor byl přínosný především proto, že narátor pracoval v Dělnickém domě řadu
let a jeho manželka zde pracovala i v době výbuchu.
2.3.1.16 S. H. – člen klubu Amatérští fotografové Rakovnicka (AMFORA)
Telefonní číslo na pana S. H. jsem dostala od narátora J. N., který se s ním spojil
ihned po našem rozhovoru a domluvil mi osobní setkání. Dále jsme si několikrát volali,
protože pan S. H. je poměrně vytížený a potřeboval přibližně 14 dní na přípravu
fotodokumentace.
Místo setkání navrhl narátor na Městském úřadě v Rakovníku, kde je klidová zóna s
posezením. Zde nás nikdo nerušil a rozhovor proběhl standardně. Narátor mi kromě
vzpomínek poskytl také vlastní fotografie i snímky svých kolegů z klubu AMFORA.
Celková délka rozhovoru byla 28 minut.
Setkání s narátorem bylo přínosné především kvůli fotodokumentaci, kterou mi
poskytl k převedení do elektronické podoby. Také jsem se dozvěděla další vzpomínky na
Dělnický dům.
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2.4 Prameny
2.4.1

Dobové prameny
Ve své práci jsem mimo jiné shromáždila dostupné dokumenty týkající se

Dělnického domu. Sběr informací jsem považovala za důležitý, abych mohla následně
zarámovat terénní výzkum. Snažila jsem se utvořit co nejreprezentativnější souhrn
informací dostupných v archivech, regionálním tisku a soudních spisovnách. Jako první
jsem navštívila Státní okresní archiv Rakovník, kde mi byly na vyžádání připraveny
dobové noviny a zápisy ze schůzí Rady i pléna Okresního národního výboru Rakovník.
2.4.1.1 Archivní prameny
Studovala jsem zápisy městského zastupitelstva ve Fondu Okresního národního
výboru Rakovník. Bohužel v Zápisu z plenárních zasedání ONS č. 17-20 1985, zápisu 18.
Plenární zasedání ONV 17. 5. 1985 ani v zápisech schůzí rady ONV nebyla žádná zmínka
o výbuchu Dělnického domu, což mě překvapilo, protože z mého pohledu lze explozi
považovat za významnou regionální událost (tj. předpokládala bych, že se tato událost
bude na úrovni zastupitelů řešit). S prosbou o získání dobových dokumentů jsem byla
odkázána do archivu Městského úřadu v Rakovníku. Do dokumentace k jednotlivým
budovám smí nahlížet pouze její majitel, ovšem v případě Dělnického domu, který dnes již
neexistuje, mi bylo umožněno nahlédnout do všech plánků budovy i do dokumentace
k jeho jednotlivým přestavbám.
2.4.1.2 Archiv bezpečnostních složek
Žádost s dotazem jsem odeslala také do Archivu bezpečnostních složek23 na
Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV, kde mají fond „Okresní správa
SNB – oddělení StB Rakovník. Podařilo se však dohledat pouze záznamy v tzv. svodkách
Hlavní správy VB Praha. Jde konkrétně o záznam ve svodné informaci č. 37 za operační
den 6. 2. 1985 ze 7. února 1985 a dále o záznam ve svodné informaci č. 54 za operační den
23. 2. 1985 z 24. února 1985 (obě přír. 2632-2653/95, bal. 21). Ve svodkách jsou pouze
základní informace, že došlo k výbuchu, co výbuch poškodil, že nedošlo k usmrcení osob a
jaká je předpokládaná škoda. Podle informací byl dle předběžného vyjádření znalců
příčinou výbuchu únik svítiplynu, jehož výbuch inicioval některý z elektrických spotřebičů
v blízkosti. Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin obecného ohrožení.
23 [online] [2019-04-30] https://www.abscr.cz/.
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V dodatku z 23. února 1985 se uvádí, že šetření ukázalo, že za výbuchem stojí vedoucí
restaurace M. Piškitel, který chtěl v restauraci spáchat sebevraždu, a to kvůli manku, jenž
bylo objeveno 5. 2. 1985. Dotyčný byl obviněn z trestného činu obecného ohrožení a byl
eskortován do věznice MS v Praze Ruzyni. Na vzniku manka se podle spisu podílel také
Piškitelův zástupce Volentič, který byl umístěn v CZZ OS ONB Rakovník. Na konci
dodatku je upozornění „Nezveřejňovat!!“
2.4.1.3 Vyšetřovací spis
V rámci výzkumu jsem kontaktovala tiskového mluvčího rakovnických hasičů
s žádostí, zda by mi mohl být zpřístupněný vyšetřovací spis, který byl veden k explozi
Dělnického domu. Bohužel jsem se dozvěděla, že jsou všechny spisy po deseti až patnácti
letech skartovány, takže není možné se k nim dostat. Nicméně díky výzvě pamětníkům,
kterou jsem nechala otisknout v týdeníku Raport, se mi podařilo do údajně zničeného spisu
nahlédnout. Stalo se tak pod příslibem, že neprozradím, kde a jak jsem se k asi
dvacetistránkovému dokumentu dostala. V něm je popsán podrobný časový sled
jednotlivých událostí, vyšetřovací postupy, závěr vyšetřování i fotodokumentace.
Z poznámek jsem sepsala nejdůležitější informace. 24 To vše jsem si mohla během půl
hodiny prohlédnout, ovšem bez možnosti pořídit si kopie.
2.4.1.4 Český rozhlas
Žádost o informace týkající se exploze Dělnického domu v Rakovníku jsem odeslala
také do podatelny archivu Českého rozhlasu.25 Odtud mi přišla odpověď: „Přeposlechl
jsem si hlavní zprávy ze dne 6. 2. a 7. 2. 1985 a bohužel o této události není ani zmínka.
Ale je možné, že by se něco našlo v jiných zprávách z těchto dnů. U nich není dochovaný
zvukový záznam, ale jsou písemné přepisy zpráv,“. Kontaktovala jsem tedy badatelnu, kde
mi ovšem potvrdili to, že se v archivu zpráv zmínka o explozi Dělnického domu nenachází.
2.4.1.5 Česká televize
Archiv České televize jsem oslovila stejně jako archiv rozhlasu pomocí e-mailové
adresy dostupné na webu.26 Musela jsem kontaktovat přímo badatelnu Archivu a
programových fondů České televize. Zde našli tři zpravodajské reportáže. 27 První reportáž
v délce 23 sekund byla ze dne 6. února 1985, která informovala o explozi. Druhá reportáž
24 Přepis viz příloha č. 5 – Poznámkový aparát z vyšetřovacího spisu.
25 [online] [2019-04-30] https://www.rozhlas.cz/informace/kontakty/_zprava/podatelna-ceskeho-rozhlasu-1789480.
26 [online] [2019-04-30] https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/archiv-a-programove-fondy-ct/pristup/.
27 Viz příloha č. 2 – Archivní údaje o nahrávkách z České televize.
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ze dne 11. února informuje o likvidaci škod, a to v délce 21 sekund. Třetí reportáž v délce
21 sekund pojednává o odhalení viníka celé exploze. Považovala jsem za důležité je
zhlédnout a mají pro mě i osobní historickou hodnotu. Tyto informace jsem vyčetla pouze
ze zaslaného textového dokumentu. Dále jsem požádala o odkoupení nahrávek v hodnotě
téměř 1500,- Kč, abych mohla zjistit, co přesně v reportážích zaznělo.
2.4.1.6 Soudní spis
Jelikož chci ve své bakalářské práci podat co nejobjektivnější obraz o výbuchu,
chtěla jsem nahlédnout také do soudního spisu, v němž jsou popsány všechny důležité
okamžiky i výpovědi k celé události. Domnívala jsem se, že nebude problém spis získat, a
to především proto, že v týdeníku Raport vyšel článek (16. 2. 2010) k výročí čtvrt století
od výbuchu Dělnického domu, ve kterém byly citace přímo ze soudního spisu.
Se svou žádostí jsem se obrátila na Krajský soud v Praze, kde byl případ
projednáván. Přišla mi odpověď, že takto staré spisy se přesouvají k archivaci na Odbor
archivní správy a spisové služby. Svou prosbu jsem tedy přeposlala tam. Z archivní správy
mě telefonicky kontaktovala paní E. Š., která pochází z Rakovníka a případ zná. Odkázala
mě na Okresní soud v Rakovníku, protože ve spisovně se tento spis nenacházel.
Obrátila jsem se proto na okresní soud. Odtud mi paní E. P. odpověděla, že se spis
nenachází ani u nich. Proto jsem jí přeposlala odpověď, která mi přišla od krajského soudu.
Na tuto zprávu reagovala paní E. P. telefonicky. Sdělila mi kód, pod nímž by se měl spis
nacházet u Krajského soudu. Proto jsem se opět obrátila na tuto instituci a v e-mailové
zprávě jsem jim zaslala i kód 2T4/86, pod kterým se měl spis nacházet. Bohužel e-mailová
podatelna mě opět přesměrovala na „centrální spisovnu“. Zde mi poradili e-mailovou
adresu, kde bych se měla spisu definitivně dopátrat.
Odtud už mi přišla odpověď pana R. P., který mě informoval o tom, že „ve smyslu §
65 trestního řádu mají právo do spisu nahlížet pouze obviněný, poškozený, zúčastněná
osoba, obhájce, zmocněnec a dále zákonný zástupce nebo opatrovník obviněného,
poškozeného nebo zúčastněné osoby, jestliže tyto osoby nejsou plně svéprávné nebo je-li
jejich svéprávnost omezena. Jiné osoby tak mohou činit se souhlasem předsedy senátu a v
přípravném řízení se souhlasem státního zástupce nebo policejního orgánu, jen pokud je
toho třeba k uplatnění jejich práv“. Přesto, že jsem zkusila ještě argumentovat tím, že
novinový článek28 i s citacemi vyšel ještě za života obžalovaného, ke spisu mi bohužel
přístup nebyl umožněn.
28 Raport č. 7 ze dne 16. února 2010.
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Všechny e-mailové zprávy od soudu jsem si archivovala, pro účely bakalářské práce
jsem je ovšem nepoužila. V práci tak budu používat pouze citace ze soudního spisu, které
byly uveřejněny v týdeníku Raport 16. února 2010. Zde se píše například i o tom, že
soudní spis má téměř tisíc stran. Bohužel více detailů o tom, jak soudní spis vypadá, se mi
nepodařilo zjistit.
2.4.1.7 Rozhodnutí o demolici Dělnického domu
Ve Státním okresním archivu Rakovník se mi podařilo vypátrat také dokument ze
dne 17. 4. 1985 s názvem Návrh na řešení havarijní situace v oblasti kulturních zařízení
města Rakovníka.29 Na třech stránkách se píše o explozi jako takové, dále o stavu budovy
před explozí (problematika spodních vod, špatná tepelná izolace) a následcích výbuchu
(zničení přístavby, odtržení stropů od podpůrných zdí, porušení nosných zdí). Návrhy na
řešení jsou podle tohoto dokumentu dva. První variantou je oprava objektu, která by byla
ovšem nákladnější než druhá varianta, kterou je demolice a výstavba nového kulturního
centra. V dokumentu je zdůrazněno, že posudek nezvažuje historický a politickospolečenský význam objektu. Také se zde zmiňuje, že sál s kapacitou 600 lidí, dvěma
vinárnami se 107 místy u stolů, restaurací s 65 místy a vývařovnou s kapacitou 300 jídel
denně je nahrazen pouze Domem osvěty s kapacitou 200 lidí, ovšem bez restauračního
zařízení. Další dvoustránkový dokument ze dne 30. 4. 1985 oznamuje rozhodnutí rady
ONV ze dne 18. 4. 1985, že na základě znaleckých posudků byla dokončena demolice
Dělnického domu a nyní se již řeší výstavba nového kulturního centra.
2.4.1.8 Periodika
Prvním pramenem, do kterého jsem nahlédla ve Státním okresním archivu, byl
novinový článek.
Ve státním okresním archivu jsem měla možnost prostudovat si novinový článek z
tehdejšího regionálního týdeníku Rozvoj. V článku s názvem „Rychlá pomoc“30 o délce
1850 znaků, byli čtenáři informováni o tom, že vybuchl Dělnický dům, ale dále už se
článek zaměřuje na likvidaci vzniklých škod. Článek jsem si celý přepsala a vyfotila na
mobilní telefon.
V Rozvoji jsem hledala i další články. Zajímalo mě, zda se zde objeví článek o
odsouzení pachatele či zmínku o demolici budovy či vzpomínku na výročí exploze.
Bohužel nic z toho se mi nepodařilo vypátrat. Do archivu jsem se z tohoto důvodu vrátila
29 Viz příloha č. 7 – Zasedání předsednictva ONV KSČ v Rakovníku.
30 Rozvoj 24 (34), 1985, č. 7, str. 1 a 2.
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ještě jednou a to po získání dat z televizních zpráv, ke kterým jsem se dostala později.
Bohužel ani tak se mi nepodařilo žádné další zmínky o Dělnickém domě dohledat.
Další prameny jsem získávala již pouze elektronicky. Zvláštní důraz jsem kladla na
celostátní média, kde mě zajímalo, zda byla veřejnost informovaná o této události. Díky
digitalizovanému archivu časopisů31 Akademie věd jsem mohla pročíst Rudé právo. I přes
to, že jsem prohledala sedm výtisků (od 7. – 15. února 1985), nepodařilo se mi najít žádnou
zmínku o výbuchu. Dále jsem prošla několik dalších novinových čísel podle dat reportáží
odvysílaných v České televizi. Ani tak se mi nepodařilo najít žádnou zmínku o explozi
Dělnického domu. Bohužel jsou v této databázi články pouze ve formátu obrázku, proto
nefunguje vyhledávání hesel podle databáze. Musím se tak spoléhat pouze na to, co jsem
skutečně prošla.
Při svém výzkumu jsem získala další dva historické novinové články, které mi
během rozhovoru zapůjčil pan N. H., bohužel neměl poznamenáno, datum ani to, odkud
byly články vystřiženy. Proto jsem se snažila v dostupných archivech dohledat, ve kterém
periodiku vyšly. V jednom z článků se píše „Po ukončení vyšetřování, o jehož závěrech
budeme ve Svobodě informovat,…“. Domnívám se, že se jednalo o krajský deník Svoboda,
jenž v té době vydával orgán KV KSČ Středočeského kraje. Bohužel se mi nepodařilo
dohledat elektronický archiv tohoto periodika. Abych nalezla zdroj druhého článku, snažila
jsem se najít dostupné archivy Rudého práva, Práce, Mladé fronty, Zemědělských novin,
Svobodného slova. Bohužel ani v jednom případě se mi nepodařilo nalézt žádné informace.
Další narátoři se domnívali, že mohla být zmínka o výbuchu Dělnického domu i
v Mladé frontě. Proto jsem s e-mailovou žádostí kontaktovala redakci. Bohužel v archivu
se pracovníkům nepodařilo najít žádný článek s touto událostí.
2.4.2

Retrospektivní texty
Kromě dobových pramenů vázajících se k události exploze Dělnického domu, jsem

vypátrala také několik novinových článků, v nichž se vzpomíná na tuto lokálně významnou
událost. Články z týdeníku Raport jsem si napřed vyfotila na mobilní telefon a následně
jsem požádala, zda bych je mohla získat v elektronické podobě, která je pro uchovávání a
další studium vhodnější. Oproti tomu články z Rakovnického deníku jsem získávala pouze
z dostupného internetového archivu, a to i přesto, že jsem poslala prosbu o zpřístupnění
článků, nedostalo se mi odpovědi.

31 [online] [2019-04-30] http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo.
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2.4.2.1 Týdeník Raport
Předrevolučnímu tématu Dělnického domu byla 10. listopadu 2009 věnována celá
čtvrtá strana. Větší polovinu tvoří článek s titulkem: Vyhodit „Dělňák“ do povětří pro 70
tisíc byla blbost, Státní podnik Restaurace a jídelny měl 400 zaměstnanců a 50
provozoven.32 Druhou část tvoří lehce humorný rozhovor s prvňáčky a gymnazisty o jejich
pohledu na dobu před rokem 1989.
U příležitosti pětadvacátého výročí od výbuchu Dělnického domu se věnují
vzpomínce na tuto událost dva články a titulní fotografie v čísle z 16. února 2010. První
článek s titulkem 25 let od výbuchu „Dělňáku“33 shrnuje fakta a připomíná existence i
soudního spisu, který čítá více než tisíc stran. Druhý článek Výbuch v „Dělňáku“
připomínal biblickou apokalypsu. Před čtvrtstoletím zmizelo z povrchu zemského oblíbené
rakovnické kulturní zařízení34 se nachází na straně čtyři a má pomyslně čtyři části. První
část čerpá informace ze soudního spisu a ukazuje tak čtenářům sled jednotlivých událostí a
výpověď pachatele. Další tři části jsou rozhovory. „Dělňák“ byl pánbůh mezi
restauracemi s vrchním restaurace Janem Borsekem. Klíčový svědek vzpomíná s mužem,
jehož výpověď usvědčila pachatele. Černík: „Byli jsme poslední“ s Josefem Černíkem,
který je kapelníkem skupiny Merkur, která zde hrála při poslední akci.
K výročí třiceti let od exploze vyšel 10. února 2015 opět celostránkový materiál a
také se tématu věnuje pravidelná rubrika Anketa, kde redaktoři respondentům položili
otázku „Jak vzpomínáte na Dělnický dům, chybí vám?“. Celostránkový článek má hlavní
titulek TŘICET LET OD VÝBUCHU DĚLNICKÉHO DOMU. Exploze plynu vymazala z
mapy Rakovníka legendární taneční sál. V srdcích pamětníků žije dál. 35 Zde redaktor na
začátku krátce shrnuje historii budovy jako takové. Další je rozhovor Pánbůh mezi
restauracemi s vrchním restaurace Janem Borsekem. A rozhovor Byla to hrozná bouda,
ale naše s Josefem Cífkou, který budovu navštěvoval při různých akcích. Krátce zde
vzpomíná O létajícím Dělňáku také herec Václav Upír Krejčí. Jako poslední vzpomíná
někdejší dramaturg okresního kulturního střediska Jiří Röll a to v rozhovoru s titulkem
Zpíval tu Gott i Simonová s Chladilem.
V následujícím čísle 17. února 2015 vzpomíná v půlstránkovém rozhovoru s titulkem
V „Dělňáku“ jsme mohli tančit dodnes. S Mirko Kunftem, posledním ředitelem RaJ,
spekulujeme, co by bylo, nebýt výbuchu. 36 Původní ředitel podniku totiž krátce po události
32 Raport 10. 11. 2009, str. 4.
33 Raport 16. 2. 2010, str. 1 a 4.
34 Tamtéž.
35 Raport 10. 2. 2015, str. 4.
36 Raport 17. 2. 2015, str. 4.
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onemocněl a do funkce se již nevrátil. Pan M. Kunft ho v pozici nahradil. V tomto čísle se
také na straně 8 objevila pozvánka na vzpomínkovou akci, která se uskutečnila 25. dubna
2015.
Před avizovanou událostí vyšel 21. dubna 2015 v rubrice Návraty článek Přijďte
zase do Dělňáku,37 který byl zároveň pozvánkou a vysvětlením, proč se pořadatelé rozhodli
tuto akci uspořádat.
Po uskutečnění vzpomínkové akce vyšla na titulní straně 28. dubna 2015 fotografie
s krátkým popiskem.38 V následujícím čísle 5. května 2015 vyšla v rubrice OKKO dvě
poděkování pořadatelům akce. Tamtéž vyšel na straně kultury článek Dělňák by se měl
slavit každý rok. Vzpomínková akce vydělala 30 tisíc na dobročinné účely.39
Pro účely vzpomínkové akce byl vydán jednolistový dokument ve stylu novin,
v němž byly pro návštěvníky shrnuty hlavní informace týkající se exploze.40
2.4.2.2 Rakovnický deník
Nejaktuálnějším článkem je ten s názvem Výbuch tehdy zcela zničil Dělnický dům,41
ze dne 5. února 2018. Krátký článek v jednom odstavci připomíná, co bylo explozí
poškozeno a na základě citací z týdeníku Rozvoj informuje, že nedošlo ke ztrátě na
životech. K článku je připojena také fotodokumentace čítající sedm snímků.42
Krátká zmínka je také v článku Čaje o páté jsou vzpomínkou na mládí,43 kde
rakovnický muzikant Jiří Röll vzpomíná právě na pravidelná setkání v Dělnickém domě.
Další článek Výtěžek z koncertu půjde na Fond ohrožených dětí44 z 28. 4. 2015 popisuje
vzpomínkovou akci k 25. výročí výbuchu Dělnického domu. K článku je na webu
dostupná i fotodokumentace čítající třicet snímků. Bohužel na webu Rakovnického deníku
není možné získat starší články, pokud tedy nějaké existují.

37 Raport 21. 4. 2015, str. 7.
38 Raport 28. 4. 2015, str. 1.
39 Raport 5. 5. 2015, str. 10.
40 Viz příloha č. 8 – Tematické noviny k příležitosti vzpomínkové akce.
41[online] [2019-04-30] https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/vybuch-tehdy-zcela-znicil-delnickydum-20180205.html.
42 [online] [2019-04-30] https://rakovnicky.denik.cz/galerie/exploze-33-vyroci-delnicky-dumrakovnik.html.
43 [online] [2019-04-30] https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/caje-o-pate-jsou-vzpominkou-na-mladi20170317.html.
44 [online] [2019-04-30] https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/vytezek-z-koncertu-pujde-na-fondohrozenych-deti-20150428.html.
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2.5 Analytické a interpretační postupy
2.5.1.1 Obsahová analýza
Jednou z klasických metod využívaných ke studiu dokumentů v kvalitativních
výzkumech je obsahová analýza, která slouží objektivnímu a systematickému popisu
zjevného obsahu jakéhokoli sdělení.45 Prostřednictvím této metody můžeme převést
verbální komunikaci do měřitelných proměnných. Dále můžeme porovnávat obsah a hledat
shody či rozdíly jednotlivých pramenů, jimiž jsou dokumenty i přepisy rozhovorů.
Zpravidla se postupuje tak, že se z textu vyberou dílčí výroky, jež se seskupí do
kategorií, ať již předem definovaných nebo vytvořených v průběhu analýzy textu.46
Po nahrání rozhovoru na záznamové zařízení jsem vytvořila doslovný přepis všech
více než 600 minut. Pokud se nějaká část narátorova vyprávění výrazně odchylovala od
tématu, nepřepisovala jsem ji, ale udělala jsem poznámku, o čem byla nepřepsaná část a
jak dlouho trvala. Všechny tyto přepisy jsem uložila pod kódovanými iniciály, abych je
mohla následně anonymně analyzovat.
Analýzu získaných pramenů jsem provedla ještě před zahájením prvního rozhovoru.
Některé dobové prameny se mi podařilo objevit až díky vzpomínkám nebo z archivů
narátorů. Tyto dokumenty jsem analyzovala neprodleně po jejich získání, přičemž všechny
prameny jsem analyzovala prostřednictvím obsahové analýzy. „V rámci obsahové analýzy
se snažíme podchytit významné úseky (elementy) rozhovoru pomocí tzv. „kondenzace“, kdy
vydělujeme přínosná sdělení eliminací „odboček“ a opakování“.47 Následně jsem
v elektronické formě vytvořila seznam všech otázek, jež tvoří společnou osu. Ke každé
otázce jsem v tabulce přidala odpověď jednotlivých narátorů. Tento postup se nazývá
indexace přepisu,48 umožnil mi snadnější orientaci v získaných datech a zároveň pomohl
vysledovat souvislosti. Díky takto analyzovaným rozhovorům jsem mohla porovnávat
výpovědi jednotlivých narátorů mezi sebou, ale také s dalšími získanými prameny, ať už
dobovými nebo současnými.
45 OLECKÁ, Ivana. Metodologie vědeckovýzkumné činnosti. Studie dostupná [online] [2019-04-30] na
webové adrese: https://www.researchgate.net/profile/Ivana_Olecka/publication/47354706_Metodologie_
vedecko-vyzkumne_cinnosti/links/581795c908aeffbed6c33ba7.pdf, str. 27.
46 ČERMÁK, Ivo, HILES, David, CHRZL, Vladimír. Narativně orientovaný výzkum: interpretační
perspektivy. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku ...: sborník z konference. Brno:
Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2000. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas
philosophica, str. 11.
47 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie, str. 192.
48 Tamtéž, str. 192.

29

Během analyzování se objevily odchylky ve výpovědích narátorů, které byly
zapříčiněny řadou faktorů. Může to být například selektivita a transformace paměti,
nesoustředěnost nebo nepochopení otázky.49 Všechny tyto faktory mohou rozhovory
ovlivnit. Ovšem pro tuto práci není důležitý pouze rozbor obsahové stránky rozhovoru
(fakta), ale také to, jak narátoři reagovali na projekt zkoumající významnou historickou
stavbu a její osud, na jednotlivé otázky atd. Kromě řečeného je důležitým aspektem
analýzy také „ticho v rozhovorech“,50 které může vypovídat např. o citlivosti probíraného
tématu.
Dalším fenoménem, který jsem během analýzy pozorovala, byla sdílená interpretace
příčin výbuchu napříč narátory. V tu chvíli se mé bádání dotklo tématu kolektivní paměti.
Ta neodmyslitelně patří k historickým výzkumům. Vzpomínky každého jedince jsou totiž
ovlivňovány například mocenským nátlakem a manipulací,51 ale také procesem
zapomínání. Sociální či kolektivní paměť lze tedy chápat jako obecně sdílenou vzpomínku
členů dané skupiny na skupinu samotnou.52 Podle mého názoru se vliv kolektivní paměti
může projevit jakýmsi diskomfortem narátorů při odpovídání. Nejvíce jsem to pocítila u
otázek týkajících se příčin exploze a následného vyšetřování. Při odpovídání se narátoři
rozdělili pomyslně na dvě skupiny. Jedna část narátorů bez obalu odpověděla, že za
explozí stojí manko, jež vzniklo proto, že vedoucí restaurace zde hostil vysoké
komunistické představitele. Druhá část ve své výpovědi naopak důrazně vysvětlovala, že to
tak nebylo.

49 Tamtéž, str. 193.
50 Tamtéž, str. 194.
51 ŠUBRT, Jiří a PFEIFEROVÁ Štěpánka. Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického
bádání. Studie dostupná [online] [2019-04-30] na webové adrese: https://historicalsociology.cuni.cz/HS-31version1-2subrt.pdf, str. 26.
52 HLAVÁČEK, Jiří. Teorie a metodologie orální historie, Kolektivní paměť a orální historie ve výzkumu
soudobých dějin. Studie dostupná [online] [2019-04-30] na webové adrese:
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/6105/1/hlavacek.pdf, str. 9.
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2.6 Validita výzkumu
Zajistit validitu kvalitativního výzkumu je složité. Proto je nutné diskutovat možnost
vzniku určitých chyb při přípravě, realizaci, analýze či interpretaci získaných dat.53 Jak
uvádí Disman „validita prokázána v určitém kontextu a pro určitý účel je automaticky
platná jen pro tento kontext a shodný účel“.54 Během výzkumu jsem musela jakožto
výzkumnice, provádět cílenou sebereflexi výzkumné práce a dále se snažit „identifikovat
své vlivy na proces získávání údajů“.55 Nestrannost a kritičnost jsem zajišťovala tím, že „v
průběhu analýzy záměrně otevíráme a ponecháváme různé alternativní výklady daného
jevu a v prvních fázích neupřednostňujeme žádný z nich“.56

Ovšem již samotná

přítomnost výzkumníka může ovlivnit procesy, na něž je výzkum zaměřen.57 Každý
výzkumník má své teorie a subjektivní názor ještě před samotným zahájením výzkumu.
Přesto, že jsem popisovanou událost nezažila, vlastní předporozumění pro mě tvořil fakt,
že čtyři dny před maturitním plesem mojí matky explodovala budova, kde se měl ples
konat. O rozsahu škod, důvodu exploze ani o jiných podrobnostech jsem neměla žádné
informace. Ovšem s rostoucím počtem rozhovorů jsem se s tímto problémem musela
vypořádat, protože jsem se dozvídala stále nové informace od narátorů, kteří mi událost
popisovali.
Poté mohlo docházet k podsouvání nově nabytých domněnek narátorům. Proto bylo
podstatné pečlivě promyslet otázky ještě před zahájením rozhovoru. A tak se na každý
rozhovor připravit, včetně doplňujících otázek podle vztahu narátora ke zkoumané
události. Zároveň bylo nutné se během rozhovoru bedlivě soustředit a vyvarovat se
zavádějících otázek. Zkreslení jsem se snažila vyvarovat i tím, že jsem si po každém
rozhovoru sepsala protokol o průběhu rozhovoru.58 A to včetně poznámky, v jakém byl
narátor rozpoložení.
Snažila jsem se zaznamenat i neverbální projevy řeči těla a celkové chování.
Všechna tato kritéria mi byla nápomocna při zpracovávání rozhovorů a jejich analýze.
Dodržení správných postupů zajišťuje validitu výzkumu a transparentnost použitých
postupů.
53 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, str. 68.
54 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, str. 67.
55MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006.
Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1362-5, str. 268.
56 Tamtéž, str. 273.
57 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, str. 150.
58 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel, str. 173.
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Při výzkumu jsem sledovala odlišné postoje jednotlivých narátorů, stejně jako
barvitost jejich vyprávění, které jsem mohla následně porovnat s jinými druhy pramenů.
Právě triangulace pramenů je velmi důležitá, aby výzkumník nepodlehl pokušení
absolutizovat a upřednostňovat své dílčí závěry.59 Informacím získaným z individuálních
sdělení však nemůžeme dávat kvantifikující měřítko, k tomu je zapotřebí triangulace
různých datových zdrojů, jak ji definuje sociolog a metodolog Norman Denzin. 60 Jako
výzkumnice jsem měla stále na paměti, že to, co mi narátoři sdělují, jsou pouze subjektivně
vnímané osobní prožitky, jež jsou ovlivněny časovým odstupem.61
Při vedení vlastních rozhovorů můžeme posuzovat všechny projevy, nejen ty
verbální, což je výhodou oproti zkoumání písemných pramenů, které někdo vytvořil, ale
my už bohužel nedokážeme zjistit proč, za jakým účelem resp. zda nebyl nějaký vedlejší
záměr k jejich vytvoření. Stejně tak se mi během rozhovorů stalo, že po vypnutí diktafonu
se narátor ještě rozhovořil, a to bez jakýchkoliv obav, že bude jeho výpověď zaznamenána.
Jelikož jsem si všechny tyto události po skončení rozhovoru zaznamenala, mohla jsem na
rozhovor zpětně nahlížet z jiného úhlu pohledu, protože mi byl znám skutečný
(nepřikrášlený) postoj narátora.
Právě toto hledisko na orální historii obdivuji, jakkoliv jsem si vědoma toho, že se
jedná zároveň o úskalí. Momentální psychické i fyzické rozpoložení ovlivňuje naše reakce.
Jeden den může narátor sdělit to, co by jindy neřekl, nebo naopak zatajit to, co obvykle
říká. To je ovšem zároveň onen individuální rozměr, který je pro dějinné líčení tolik
přínosný.62
Přesto je pro mě orální historie fascinující metodou. Jakožto výzkumnice jsem byla
lapena do realizace výzkumu. Díky tomu, že jsem nahrávala rozhovory, měla jsem pocit,
jako by právě díky mně ožívala historie, která by jinak upadla v zapomnění. Díky osobním
setkáním s řadou pamětníků, kteří zažili atmosféru Dělnického domu, pracovali zde,
podíleli se na vyšetřování exploze, jsem nabyla dojmu, že i já jsem u těchto událostí byla.
Podobně popisují výhody orální historie autoři Třetí strany trojúhelníku, kteří pocit
výzkumníka přirovnávají k „pocitu archeologa, který v tunách zeminy vykope kus
minulosti“.63 I přesto je nutné, aby si výzkumník udržel odstup od výzkumu a byl stále
nestranný.
59Tamtéž, str. 19.
60 DENZIN, Norman K. The research act: a theoretical introduction to sociological methods. 3rd ed.
Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, c1989. ISBN 0137743815, str. 235.
61 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie, str. 23.
62 Tamtéž, str. 25.
63 Tamtéž, str. 28.
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Orální historie má stejně jako ostatní vědy nejen své možnosti, ale i limity. První
omezení je na iluzi porozumění, která vytváří pocit, že rozumíme dějinným událostem,
přesto že jsou mnohem komplikovanější. Druhé je tzv. retrospektivní omezení, kdy se nám
problémy zdají jasnější až ve chvíli, kdy proběhnou. To lze ilustrovat na příkladu, že
v knihách se nám historie jeví jako mnohem srozumitelnější než ve chvíli, kdy ji
prožíváme. Do třetice je zmiňován problém přeceňování faktů, což způsobuje, že dáváme
přednost kategoriím a vzorcům, než abychom se historii snažili skutečně pochopit.
Výzkum jsem ukončila po realizaci šestnácti rozhovorů, kdy podle mého názoru
došlo k teoretickému nasycení vzorku.64 Nasycení znamená, že další odpovědi již
nepřispívají k lepšímu porozumění či pochopení sledované události. To znamená, že
rozhovory s dalšími respondenty by mi již neukázaly žádné nové nebo významné
informace, které by mi pomohly pochopit sledovanou událost. Tento stav se nazývá
teoretická saturace.65 To se mi potvrdilo i průběžným vyhodnocováním získaných dat a
tím, že když jsem pokládala závěrečnou otázku „Nevíte ještě o někom, kdo by mi mohl
o Dělnickém domě něco říct?“, slýchala jsem již pouze jména osob, s nimiž jsem již
pořídila rozhovor, nebo kteří rozhovor odmítli, popř. jsou již po smrti.
Co se týče dalších pramenů, domnívám se, že jsem udělala vše pro to, abych získala
maximum informací z co největšího množství pramenů. Kromě regionálních (noviny,
kroniky) jsem pátrala i v celonárodních pramenech (celonárodní tisk, rozhlas, televize).
Proto se domnívám, že jsem vyčerpala všechny možnosti, jak získat informace k výbuchu
Dělnického domu.

64 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, str. 300.
65 FEJTKOVÁ, Petra. Metodologie výzkumu: Kolik dotazovaných potřebuji v kvalitativním výzkumu? Studie
dostupná [online] [2019-04-30] na webové adrese: http://petrafejtkova.cz/blog/24-metodologie-vyzkumukolik-dotazovanych-potrebuji-v-kvalitativnim-vyzkumu.
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2.7 Etické otázky společenskovědního výzkumu
Pro každý společenskovědní výzkum jsou velmi důležité etické otázky, které jsem
jako výzkumník předem promyslela. V současné době se metoda orální historie řídí
zásadami Mezinárodní asociace orální historie (IOHA) a Americké antropologické
asociace (AAA).66 V českém prostředí pak etickým kodexem České asociace orální
historie.67 Mezi základní povinnosti tazatele podle nich patří nutnost důkladně seznámit
narátora s účely, cíli a postupy výzkumu. Narátora je nutné informovat o jeho právech,
jakými jsou například autorizace, anonymizace, copyright apod.68 Spolu s tím jsem
narátory informovala o tom, že výstup mého výzkumu bude použit výhradně pro účely
mé bakalářské práce na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
Z pohledu legislativy je nutné při rozhovorech dodržovat pravidla zpracování tzv.
osobních a citlivých údajů, které jsou v českém prostředí shrnuta v zákoně č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů (ZOOÚ).69 Právě tyto citlivé údaje je možné zpracovávat
výhradně se souhlasem dané osoby. K tomuto legislativnímu nařízení přibyl od roku 201870
také právní rámec GDPR.71
Za velmi důležité jsem považovala ujistit narátory v tom, že jejich výpověď žádným
způsobem nezneužiji. Pro některé mohlo být stresující sdělovat mi při rozhovoru své
osobní názory a postoje, měla jsem pocit jakoby své odpovědi, často když jsem chtěla znát
názor na nepříjemnou skutečnost, promýšleli, aby neprozradili „něco nepatřičného“.
Před začátkem všech rozhovorů jsem narátory informovala o průběhu, okolnostech a
cílech výzkumu. Zodpověděla jsem také všechny jejich případné otázky týkající se mého
studia a bakalářské práce. Následně jsem narátorovi předložila písemný souhlas.
V písemném souhlasu jsem narátory seznámila s tím, že nahrávka rozhovoru bude
sloužit pouze pro účely této bakalářské práce, tj. nahrávky nebudou poskytnuty třetí osobě
ani dalším institucím, ale budou uloženy výhradně v mém osobním archivu. Obávám se, že
v případě, kdy by si tohoto nebyli narátoři vědomi, mohlo by dojít k selekci jejich
výpovědi. Mohlo ovšem dojít i k tomu, že narátoři této informaci neuvěřili, a i přes mou
snahu došlo ke zkreslení výpovědi. Nicméně k tomu může dojít i v jiných situacích.
66 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel, str. 229.
67 [online] [2019-04-30] http://www.coha.cz/wp-content/uploads/2018/05/Eticky_kodex-COHA_2018.pdf
68 VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie, str. 230.
69 Tamtéž, str. 239.
70 Účinnost od 25. Května 2018 Zdroj [online] [2019-04-30]: https://www.gdpr.cz/gdpr/co-je-gdpr/.
71 GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co
nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. Zdroj [online]
[2019-04-30]: https://www.gdpr.cz/gdpr/.
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Důležitý pro mě zůstal fakt, že jsem narátory seznámila se svým postojem a dala jsem jim
co nejvíce informací proto, abych předešla nejistotě, která by vedla k vědomé selekci
výpovědi.
Zaručila jsem ochranu citlivých osobních údajů podle zásad bezpečného uchovávání
dat, možnost změny či smazání výpovědi. Každému narátorovi jsem přenechala kopii
informovaného souhlasu, aby mě v případě potřeby mohl kontaktovat. Podepsaný souhlas
jsem si od každého narátora založila do svého osobního archivu.
Během rozhovoru jsem se s některými narátory dostala i k citlivým otázkám.
V takových případech jsem musela postupovat velmi opatrně a empaticky, protože v rámci
výzkumu je nutné zajistit narátorům emoční bezpečí.72 Pokud jsme se během rozhovoru
dostali k citlivým tématům, nechala jsem narátora volně mluvit, ale dále jsem téma
nerozváděla.

72 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, str. 158.
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3 Empirická část
3.1 Dělnický dům do 5. února 1985 a jeho obraz ve vzpomínkách
pamětníků
3.1.1

Historie Dělnického domu
Ačkoli tato bakalářská práce pojednává o dějinné události, kterou je exploze

Dělnického domu v Rakovníku, snažila jsem se dozvědět, jaká byla historie tohoto objektu
nejen v paměti narátorů, ale také v různých dokumentech a publikacích.
Podle informací v publikaci Luboše Smitky73 ze Státního okresního archivu v
Rakovníku vznikl Dělnický dům (č. p. 26/II) z hostince U Pelců, v němž již od roku 1923
zasedal okresní výbor KSČ. Na Městském úřadě v Rakovníku se mi podařilo vypátrat
dobové dokumenty k tomuto domu, ve kterých rodina Pelců žádá o povolení rozšířit svůj
hostinec. V přílohách jsou i dobové plánky objektu a zamýšlené rekonstrukce.74
S úmyslem mít své vlastní sídlo, založili místní komunisté Svépomoc – družstvo pro
postavení Dělnického domu, budovu zakoupili a přestavěli ji do pozdější známé podoby.
Kromě toho, že byla budova významným střediskem komunistického a dělnického
hnutí na Rakovnicku, byla důležitá také jako regionální kulturní centrum. Také proto zde
probíhaly nejdůležitější komunistické akce regionu. V meziválečných letech 1924–1938 a
následně po druhé světové válce 1945–1948 zde byl umístěn sekretariát místního OV
KSČ.75 V předválečné době se zde konaly politicko-výchovné akce komunistické strany a
také schůze nezaměstnaných, na nichž hovořili významní politici KSČ, jako například
Antonín Zápotocký, Bohumír Šmeral, Zdeněk Nejedlý, Jan Šverma, Václav Sinkule a
další.76
Z těchto důvodů byl dům komunisty po únoru 1948 prezentován jako
nejvýznamnější místo setkávání dělnického hnutí na Rakovnicku, což mělo sloužit jako
ideologická záminka pro ztotožnění dělnického hnutí komunismem. 77 Budova prošla
73 SMITKA, Luboš. Rakovnické pomníky v lesku a bídě, Státní oblastní archiv Praha, Státní okresní archiv,
Rakovník 2008.
74 Viz příloha č. 9 – Rekonstrukce hostince U Pelců.
75 Okresní výbor Komunistické strany Československa.
76 SOkA Rakovník, f. ONV Rakovník, neuspořádáno, spisy odboru kultury ONV in SMITKA, Luboš.
Rakovnické pomníky v lesku a bídě.
77 SMITKA, Luboš. Rakovnické pomníky v lesku a bídě, str. 89.
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rekonstrukcí v roce 1924,78 194079 a později na přelomu padesátých a šedesátých let prošla
budova rozsáhlou rekonstrukcí ve třech etapách, jež připravil Jaroslav Beneš. 80
Nejmarkantnější změnou v průběhu rekonstrukcí bylo vybudování hlavního vchodu do
budovy z jižního směru (od parku). Tento vchod byl prostornější než vchod do restaurace a
sloužil při konání akcí na sále. Další výraznou změnou byla nová fasáda, která byla na
budově až do její zkázy.
Záměrné rozčlenění prací bylo naplánováno tak, aby vždy nějaká část objektu
fungovala a mohla sloužit návštěvníkům. Již v těchto dokumentech je řečeno, že se ve
sklepních prostorech vyskytuje problém s prosakujícími spodními vodami. To se bohužel
nepodařilo vyřešit ani při rekonstrukcích. Na budovu byla v osmdesátých letech
nainstalovaná pamětní deska připomínající již právě zmiňované dělnické hnutí. Text desky
prošel třemi úpravami a finální verze zněla: Dělnický dům středisko dělnického a
komunistického hnutí Rakovnicka v letech 1924–1948, vybudován svépomocí revolučního
dělnictva. Deska byla na budově v letech 1981–1985. Její návrh vypracoval akademický
sochař Jiří Tuček z Prahy, který nad název instaloval pěticípou hvězdu vyplněnou
komunistickým motivem srpu a kladiva. Tento znak měl být nejprve umístěn pod text
desky, ale nakonec byl umístěn nad text, a to na doporučení tzv. ideové rady Ministerstva
kultury ČSR.81 Umístění desky na budově směrem k silnici vypracoval Pavel Bareš. 82
Slavnostní odhalení proběhlo 13. května 1981 spolu s komunistickým projevem a
internacionálou. Celý akt je popsán v článku Straně na počest v týdeníku Rozvoj,83 který
vycházel pod hlavičkou OV KSČ a ONV v Rakovníku. Pamětní deska byla na domě
umístěna pouze čtyři roky, protože následně došlo k explozi.
Zajímavostí je, že k historii se váže legenda, že zde měl Jaroslav Hašek založit
odbočku Strany mírného pokroku v mezích zákona. Podle datace musím ovšem tuto
domněnku vyvrátit. Spisovatel sice Rakovník skutečně navštívil a to se svým přítelem
Zdeňkem Matějem Kudějem. Navštívili hostinec, kde byla po bujarém flámu založena
zmíněná strana. Stalo se tak ovšem roku 1913 v hostinci U Pražské brány, který stával
přibližně v místech pozdějšího Dělnického domu.
Po více než třiceti letech od výstavby čekala Dělnický dům v roce 1959 generální
přestavba, kdy byly vybudovány nové přístavby. V roce 1967 byl přistavěn hlavní vchod
78 Viz příloha č. 10 – Plány rekonstrukce 1924.
79 Viz příloha č. 11 – Plány rekonstrukce 1940.
80 Viz příloha č. 12 - Generální přestavby 1960.
81 SMITKA, Luboš. Rakovnické pomníky v lesku a bídě, str. 90.
82 Tamtéž, str. 90.
83 Rozvoj 20 (30), 1981, č. 20, str. 1.
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do budovy ve směru od parku využívaný při akcích konaných na sále. Dalšími inovacemi
prošla budova v letech 1979–80, kdy byl přistavěn sklad (pozdější epicentrum výbuchu) a
sociální zařízení na severní straně objektu. To zmiňuje také narátor N. H. „V Restauracích
a jídelnách byli učedníci, pro které byly svépomocí vybudovány dvě třídy včetně sociálního
zařízení. Tudy vedl plynovod.“84
3.1.2

Akce v Dělnickém domě
Podle publikace85 ze státního archivu si lidé sálové prostory oblíbili a tak se zde

konaly až do exploze v roce 1985 kulturní, společenské i politické akce. Také proto jsem
každý rozhovor začínala otázkou „co se vám vybaví, když se řekne Dělnický dům?“
Narátory si v této otázce můžeme pomyslně rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou
zaměstnanci. Pro ty každodenní pracovní rutina začínala už po deváté hodině dopolední.
Do místní restaurace chodili řemeslníci na svačinu přibližně do jedenácté hodiny
dopolední, později sem chodili podle slov K. B. „doktoři a kancelářský“. Dalo by se tedy
říci, že během dopoledne se zde vystřídali příslušníci všech profesí. Po svačinách
následovala doba obědů, která přešla do doby odpolední kávy. V restauraci tak bylo stále
živo a to v průběhu celého roku.86
Nejrušnější dobou dne byl v Dělnickém domě večer. V tu dobu byly kromě
restaurace otevřeny také dvě vinárny (jedna v přízemí a druhá v patře). Ty sloužily zároveň
jako soukromé salonky, kde se mohla scházet uzavřená společnost. Vinárny byly velmi
oblíbené také pro konání svateb, kdy se na volný termín čekalo až půl roku.
Návštěvníci tak mohli využívat různé prostory. Pokud se konala akce na velkém sále,
bylo možné se jít občerstvit i do restaurace či vináren. Díky velikosti budovy tak byla i na
dnešní poměry vysoká celková kapacita, která mohla čítat až jeden tisíc návštěvníků. To
bylo ovšem již hraniční číslo, při kterém měla především obsluha potíže. Občerstvení bylo
na sále roznášeno. V praxi to vypadalo tak, že se točil jeden druh piva a číšníci ho
roznášeli mezi stoly, stejně tak se nosilo víno po basách. Každý návštěvník dostal dostupný
sortiment, který si hned zaplatil.

84 Rozhovor s N. H. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 25. 2. 2019. Osobní archiv autorky.
85 SMITKA, Luboš. Rakovnické pomníky v lesku a bídě.
86 N. H.: „V Dělňáku se jeli všechny akce, které se v Rakovníku a vůbec na okrese konaly. To znamená, že tu
byly bály, taneční, schůze, plenární zasedání národního výboru, MDŽ, setkání různých podniků, nebo třeba
sezení s důchodci. Ve Vinárnách se dělali svatby, Josefovský a Václavský slavnosti a další.“ Rozhovor s N.
H. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 25. 2. 2019. Osobní archiv autorky.
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K. B.: „Na večerní akce tu byl neskutečný sál s výčepem a dvě vinárny k tomu. Když to tak
řeknu, tak když bych se chtěl ztratit manželce, tak jsem se určitě ztratil, protože jsem měl
kam a všude byli známí. A to ples začal v sedm hodin a končil ve tři nebo ve čtyři a přitom
bylo pořád plno. V tom byla ta výjimečnost. Plesy byly vždycky v pátek a sobotu, to bylo
daný a v neděli se chodilo uklízet. A v březnu slavil MDŽ snad každý podnik a to si
představte obsluhovat sedm set žen. To je nepředstavitelný. V kuchyni pět lidí jenom mylo
nádobí. Jakmile skončili s obědem, už se nosilo kafe, dortík a pak ještě večeře. Tyto akce
byly soustavně pátek i sobota. Po MDŽ tam byla školení, květen měl socialistický svaz
mládeže a dál už byly svatby.“87
Druhou rovinu nám přinesli návštěvníci, kteří zde prožívali své první kulturní zážitky
v mládí, maturitní plesy, čaje88 a jiné významné události. Narátoři vyzdvihovali i
sociokulturní aspekt Dělnického domu ve společnosti, která se podle jejich slov uměla
v porovnání s dnešní dobou více bavit. To podle mého názoru pramení především
z vyššího počtu státem podporovaných akcí, jako jsou například čaje, oslavy
mezinárodního dne žen, setkání seniorů, ples různých spolků a další.
To potvrzují i výpovědi narátorů, kteří vzpomínali na vše výše zmiňované.
J. F.: „Konaly se tam všechny kulturní akce, koncerty, maturitní plesy nebo třeba čaje, na
které jsme tam chodili. Bylo tam příjemně a mám spoustu vzpomínek. První rande, první
pivo a taky jsem se tam třeba poprvé opil. Myslím si, že tam byl jednou i Gott a jiné velké
hvězdy.“89
K. B.: „Tam byly krásný čaje, kde jsem si i namluvil manželku. Vstupné se platilo 3
koruny, takže mi stačilo 10 korun a ještě jsem mohl hostit svoji lásku. Také jsme chodili na
plesy a karnevaly, bylo tam i MDŽ. Plesy a čaje fakt nádherné, vzpomínky úplně ideální.
Byly tam dvě vinárny dole a nahoře. A to my jsme tam byli často jako poslední hosté.“90
L. Č.: „Zažil jsem tam spoustu krásných chvil s kapelou a také jsem chodil na plesy.
Hrával jsem tam s Mandragorou, což je nynější Brutus a taky s Undertakers. Letos máme
výročí 50 let od založení a všechno to začalo v Dělňáku. Byl to ideální sál, ale bohužel už
87 Rozhovor s K. B. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 30. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
88 Čaje byly pravidelná nedělní taneční setkání. V Rakovníku se konaly v Dělnickém domě až do výbuchu, i
když jejich obliba časem postupně klesala.
89 Rozhovor s J. F. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 15. 1.2019. Osobní archiv autorky.
90 Rozhovor s K. B. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 30. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
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není. A to jsem tam chodil i do hospody a do vináren, dokonce jsem měl nahoře ve vinárně
i svatbu.“91
Pamětníkům utkvěly především události z jejich mládí. Vzpomínky na příjemné i
významné životní milníky a události, dělají z Dělnického domu „srdeční záležitost“. To
mohlo způsobit, že narátoři líčili budovu v lepším světle, než jaká ve skutečnosti byla.
Právě milé vzpomínky přibližují obraz Dělnického domu, jakožto ideálního místa pro
kulturní události. Těmi byly v době socialismu, kdy byla sláva budovy na vrcholu a
zároveň většina narátorů prožívala období dospívání, tzv. odpolední čaje (čtyřhodinová
zábava s regionální taneční skupinou), bály, maturitní plesy, estrádní představení, schůze
místních podniků, sezení k významným dnům, jako je např. Mezinárodní den žen,
Josefovské a Václavské slavnosti, ale také svatební hostiny a mnoho dalších událostí.
Díky bohaté fotodokumentaci, kterou se mi podařilo nashromáždit, si můžeme
dotvořit obraz toho, jak to v Dělnickém domě vypadalo při konání akcí. Důležité je
především to, že se jednalo o mnohoúčelovou budovu, která fungovala jako klasická
restaurace, kde se podávaly dopolední svačiny, obědy, odpolední káva i večeře. V tu
samou chvíli zde byly v provozu dvě vinárny, které mohly sloužit uzavřené společnosti
jako salónek a nakonec tu byl velký sál s galerií, kde mohla být stolová i taneční úprava.
Pro obyvatele z celého rakovnického okresu to bylo místo setkání, ať už v osobním,
pracovním i politickém životě. K myšlence, jaké kulturní události zde měly svůj prostor,
mě v rozhovorech přivedly tyto zmínky:
I. J.: „Po tom výbuchu nikdo Dělňák neodsuzoval, že to byl komunistický stánek nebo tak
něco. To lidi nezajímalo. Zajímalo je jenom to, že nebudou mít kam jít.“92
U. B.: „V Dělňáku se dělaly různé akce, protože to bylo lukrativní a většina dobrých
termínů, jako byly třeba soboty, byly na rok dopředu zablokovaný. No a my, když jsme
začali hrát big beat, tak jsme tam začali zkoušet a lidi na nás začali chodit a byli jsme
konkurence. Jenomže oni nám nechtěli dát žádný dobrý termín. A to se dělalo nějaký
,komoušský‘ zasedání, kde ty termíny rozdělili mezi ostatní a nám žádný. My jsme dostali
jenom středy a nějaké neplesové pátky.“93

91 Rozhovor s L. Č. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 19. 2. 2019. Osobní archiv autorky.
92 Rozhovor s I. J. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 23. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
93 Rozhovor s U. B. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 22. 1.2019. Osobní archiv autorky.
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K. B.: „Všechno, co svaz pořádal a potřebovali to udělat na vyšší úrovni, kdy sem tahali
papaláše z kraje a nevím odkaď, tak se odehrávalo v Dělňáku. Takže to byl takový top.
Zároveň hybná síla v té době KSČ.“94
Domnívám se, že ve společnosti panovalo lehké napětí, které se projevovalo právě
při konání akcí. Jiní návštěvníci docházeli na plenární zasedání, estrádní představení a jiní
na koncerty regionální big beatové skupiny. Je pravděpodobné, že díky celospolečenské
oblíbenosti Dělnického domu byl problém správně zorganizovat všechny akce. I když díky
důmyslnému členění budovy bylo možné v jednu chvíli uspořádat tři na sobě nezávislé
akce, takže zde byli v jednu chvíli „spořádaní“ občané i rebelové, nicméně je třeba mít na
paměti, že stranické akce (schůze a zasedání) měly vždy přednost. Jen těžko si lze
představit, že by se v jednu chvíli konala v jedné vinárně schůze KSČ a na sále big beatový
koncert. Všechny akce musely být dopředu nahlášené a na schůzi byly přiděleny termíny.
Plesy, ať už spolků či maturitní, nebo třeba stranické akce měly při plánování přednost.
Naopak „neoblíbené“ termíny v týdnu dostávaly akce, jako například big beatové koncety
místních skupin, které bojovaly za to, aby získaly termín i ve dnech volna.
U. B.: „Chodíval jsem tam trhat lístky nebo jsem byl v pokladně. V Dělňáku se dělaly
všemožné akce, protože to bylo lukrativní. Byl problém si tam něco uspořádat, protože
všechny dobré termíny byly zablokovaný. S kapelou jsme si založili klub, aby nám také dali
nějaký termín, jenomže jsme dostali středy a nějaký pátky, ale ne ty plesový
samozřejmě.“95
Tehdy mohlo docházet k disonanci, při které mohl být Dělnický dům nazýván,
komunistickým stánkem. K tomu jistě docházelo i v jiných oblastech, než je pouze
organizace akcí v Dělnickém domě. Nicméně přízvisko „komunistický stánek“ se
v souvislosti s touto budovou objevil například i v publikaci historika L. Smitky.96
V souvislosti s organizací více akcí najednou se dostávám k tomu, jak to
v Dělnickém domě vypadalo a jaká představa se o jeho prostorách zachovala ve
vzpomínkách narátorů. Z odpovědí na první otázku by se mohlo zdát, že se jednalo na svou
dobu o moderní budovu s dobrým vybavením. Jaká však byla realita?

94 Rozhovor s K. B. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 30. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
95 Rozhovor s U. B. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 22. 1.2019. Osobní archiv autorky.
96 SMITKA, Luboš. Rakovnické pomníky v lesku a bídě, str. 90
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3.1.3

Jak to vypadalo v Dělnickém domě?
Během rozhovorů mě zajímalo také to, zda si narátoři dokáží vzpomenout na to, jak

to v Dělnickém domě vypadalo. Samozřejmě existují dostupné plány budovy, ale tato
otázka mě zajímala především proto, že mohla napovědět o tom, kolik času zde lidé trávili
a jak se jim zaryly do paměti detaily stavby. K mému překvapení si byli všichni narátoři
zcela jisti tím, že si interiér budovy dokonale pamatují.
Budova Dělnického domu se nacházela u dnešní ulice Pražská, která se do
devadesátých let jmenovala 5. května, což je jedna z nejvytíženějších ulic v Rakovníku,
jelikož jde o hlavní silnici směrem na Prahu. Člověk by dnes jen těžko odhadoval, že zde
v historii stála budova, protože je zde pouze travnatý prostor u sídliště plynule navazující
na park Čermákovy sady.
Dělnický dům měl výhodnou strategickou polohu v centru města pár minut z Husova
náměstí, autobusového nebo železničního nádraží. Budova měla dva vchody. Hlavní vchod
byl z ulice 5. května, tedy ve směru od náměstí. Chodbou okolo pánských toalet
návštěvníci prošli do vestibulu, odkud se šlo doleva po několika schodech do restaurace,
rovně dvoukřídlými dveřmi do sálu nebo vpravo do spodní vinotéky. V restauraci byl
výčep dále lokál a zadní oddělená místnost, kde se podle spekulací hrály karty o peníze.
Z chodby vpravo byly menší dveře vedoucí do sklepa. Pro zaměstnance byl vedle hlavního
vchodu ještě druhý menší vchod, kudy se šlo po schodech do prvního patra, kde měl
podnik Restaurace a jídelny své kanceláře. Hlavní vchod byl situován od Čermákových
sadů a otevřený byl pouze v případě, že se zde konala nějaká akce na sále. Za tímto
vchodem se totiž nacházela pokladna, předsálí se šatnou a následně se postupovalo do sálu.
Kolem obvodu sálu byla galerie, pod kterou byly stoly. Z galerie se mohlo projít do
vinárny v prvním patře.
U. B.: „Když bychom šli do Dělňáku směrem od parku, tak tam bylo asi sedm schodů.
Dále byste vešla do vestibulu, tam se prodávaly vstupenky. Dál lítačkami do předsálí,
napravo šatny a vlevo okýnko s výčepem, ale na sále se roznášelo. Nad sálem byl do ,účka‘
balkon a pod ním stoly. Kapacita byla asi 700 lidí. Fakt velký sál. Když byl sportovní
karneval, ten byl hrozně narvaný, tak tam byly stoly a židle i na parketu. Tam jsem to
miloval. No a nahoře byla druhá vinárna, kde bylo asi tak 50 míst na sezení. A taky toalety
tam byly. Vidím to úplně v barvách. Bylo to tam úžasný.“97

97 Rozhovor s U. B. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 22. 1.2019. Osobní archiv autorky.
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S podobnou jistotou vzpomínali na interiér Dělnického domu i jiní narátoři, kteří
popsali další části budovy.
K. B.: „První chodbou jste prošla do druhé už větší chodby, vestibulu, vpravo byla vinárna
a naproti velký dveře, což byl vchod do sálu, to bylo rovně. A vlevo byl vchod do
restaurace. Tam když jste otevřela lítačky, tak jste měla proti sobě výčep a tři dlouhý stoly,
vlevo byla restaurace a za tou restaurací byla taková místnost a tam se mazaly karty od
rána do večera. O peníze samozřejmě. Tam se scházeli papaláši, kdo na to měl. Hráli
žolíky, prší, ferbla a tak. Tam se to mydlilo. I šachy se tam hrály o prachy. Každému bylo
jedno, co se tam děje a přitom to každý na okrese věděl. A přitom to bylo samozřejmě
zakázaný. Každý měl pod táckem schovaný peníze. A hrálo se, to bylo zvláštní i o plesy.
Pořád. A to tam byli chlapi, co to měli jako koníčka. Když jste z toho vestibulu prošla do
sálu, tak nalevo bylo jeviště a tam byla kancelář vedoucího. A napravo jste měla velký sál,
když jste prošla sálem, tak nahoru byly schody na balkon a nahoře byl vchod do salónku a
vinárny. Z parku byl druhý vchod do předsálí s šatnou.“98
Kromě popisu toho, jak to v Dělnickém domě vypadalo, narátoři komentovali i
subjektivní názor na celkový dojem z návštěvy tohoto kulturního centra.
K. B.: „Tak když vám to shrnu do jedné věty, tak Dělňák byla neskutečná stará kůča, ale
byla naše. A to bylo to, proč tam ty lidi furt, byli. Furt. Mohli jít kamkoli jinam, ale oni ne.
Byli pořád v této kůče.“99
I. J.: „No v podstatě to byla taková pofiderní hospoda. Záchody byly v chodbě a byly cítit.
Vybavení vesměs žádný. Akorát bylo dobře, že ten sál rozšířili o galerii. Pak se tam vešlo
pět set i šest set lidí.“100
T. K.: „Když bychom tam přišli dneska, tak bychom řekli, že to je pajzl. A ono to tam
nebylo nejlepší. Hlavní vzchod byl teda od města a hned za dveřmi vpravo byl vchod do
ředitelství. A vlevo byly ještě pánské záchody. Pak dál vestibul a ten byl hodně studený,
protože tam nebyla žádná okna. Vpravo byly dveře do sklepa a taky do té vinárny. A velký

98 Rozhovor s K. B. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 30. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
99 Tamtéž.
100 Rozhovor s I. J. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 23. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
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lítačky do sálu. Ty byly často zavřené. A vlevo se chodilo po schodech do restaurace a
výčepu.“101
Nejedna odpověď tak boří představu idylického místa pro konání společenských
akcí. Ačkoli návštěvníci i personál vzpomínají na Dělnický dům v tom nejlepším světle,
při dotazu na to, jaká je jejich vzpomínka na interiér budovy, hořce přiznávají, že se
nejednalo o moderní zařízení, jaká byla dostupná později. Přesto nostalgicky prohlásili, že
budova byla navštěvována více než dnešní kulturní centrum. V souvislosti s tím, jak to
vypadalo v Dělnickém domě, mi narátoři prozradili, že se v lokále restaurace nacházela
oddělená místnost, ve které se provozovaly hazardní hry.
O. M.: „Když se tam vešlo, tak tam byla velká vstupní hala, naproti vchodovým dveřím
byly obrovské dveře do toho sálu. Napravo byla vinárna a doleva bylo několik schůdků do
restaurace. A tam to hrozně zapáchalo. Ale hrozně. Dodnes kdybych tam šla, tak to cítím.
Tenkrát ta údržba nebyla asi nic moc. Takže si myslím, že ta vůně chodby se musí vybavit
každému a do toho výpary z kuchyně. A vlevo byla restaurace a v té restauraci byla ještě
vlevo za rohem jedna taková menší místnost vzadu a tam se hrály denně karty.“102
V socialistickém státě bylo ovšem nepřípustné, aby se někde provozovaly hazardní
hry. Pro zajímavost jsem se zajímala i o tuto informaci. Právě okolo tohoto tématu se dále
objevily i další otázky. Během rozhovorů se totiž narátoři rozdělili na tři skupiny. První
skupina přiznala, že se zde hazardní hry hrály, a to i o vysoké částky. Druhá skupina
uvedla, že se zde hrály karty, ovšem pouze o pětníkové hodnoty. A nakonec třetí skupina
razantně odmítla, že by se zde jakékoliv aktivity provozovaly.
H. Z.: „No jasně. Já jsem tam pochopitelně nechodila, ale říkalo se to. Jenomže tenkrát se
to nesmělo. Vím, že to tam bylo oddělené takovými těžkými sametovými závěsy. Pamatuju
si, že byly vínové a z druhé strany šedivé.“103

101 Rozhovor s T. K. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 25. 2. 2019. Osobní archiv autorky.
102 Rozhovor s O. M. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 6. 2. 2019. Osobní archiv autorky.
103 Rozhovor s H. Z. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 16. 1.2019. Osobní archiv autorky.
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I. J.: „Ne, tam se nehrálo. Karty jedině o pětníkové hodnoty. Hrálo se na Chalupě, ale
v Dělňáku ne. A Miloš104 snad ani karty neuměl.“105
Právě tato „tajemná“ místnost v restauraci dává základ mnoha spekulacím o tom, co
se zde odehrávalo. Kromě karbaničení se zde měli totiž scházet také představitelé KSČ
k večerním zábavám. V této souvislosti se také spekuluje nad tím, že nebyla řádně
zaplacena útrata, a tak vzniklo manko, kvůli kterému nakonec došlo k výbuchu, který měl
zničit všechny důkazy, což je téma, jemuž se budu věnovat v následující kapitole.

104 Pozn. narátor zde myslel Miloše Piškitela, který inicioval explozi Dělnického domu. Více v další
kapitole.
105 Rozhovor s I. J. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 23. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
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3.2 Exploze Dělnického domu - událost
Nyní bych ráda popsala průběh exploze jako takové. Jelikož jsem se ovšem dostala
k několika zdrojům, které se ne vždy zcela ztotožňují, nejprve popíši situaci právě
z různých zdrojů a následně se pokusím vytvořit nejpravděpodobnější ucelený obraz toho,
jak k explozi došlo.
3.2.1

Vyšetřovací spis - hasiči
Jedním z nejcennějších zdrojů, ke kterým se mi podařilo dostat, byla hasičská

dokumentace popisující výjezd k explozi Dělnického domu. Okolnosti přístupu
k dokumentu, jeho podoba a další podrobnosti popisuji v metodologické části.106
Dokument nese na titulní straně název „O výbuchu svítiplynu, ke kterému došlo dne
6. února 1985 kolem 2,00 hodin v restauraci Dělnický dům v Rakovníku“. Ve spisu se dále
píše, že událost nahlásil telefonicky pan Š., a to přesně ve 2,00 v noci 6. února 1985.
K zásahu vyjela jednotka Okresního veřejného požárního útvaru Rakovník. Na místo se
dostavil také náčelník i velitel pro zjišťování příčin požáru a byl zřízen „štáb pro zjištění
příčiny výbuchu uvedeného objektu“. Budova byla zděná, přístavek panelový. Podle
záznamu výbuch zdemoloval nově přistavěné části restaurace.
Předběžně byla škoda vyčíslena na 5 000 000 Kčs. Do této sumy byla zahrnuta škoda
na budově, vnitřním zařízení, zboží (368 500,-), podnikové ředitelství Restaurací a jídelen,
zaparkované automobily (118 400,-), ostatní budovy, vnitřní zařízení u ostatních budov a
ostatní škody. Celá vzniklá škoda byla krytá pojištěním. Důležitou skutečností je, že
nedošlo ke zranění ani usmrcení žádných osob.
V dokumentu se nachází také podrobný časový harmonogram exploze a
bezprostředně navazujících událostí. K explozi mělo dojít přesně v 1.58, kdy byl stanoven
čas výbuchu. O minutu později byla událost zpozorovaná a následně ve 2.00 telefonicky
nahlášena. Jednotka vyjela k zásahu ve 2.02 a na místě byla během jedné minuty.
Extrémně rychlý zásah byl možný proto, že v roce 1985 byla hasičská stanice ve dvoře
radnice, která se nachází 450 metrů od místa, kam mohla jednotka přes sutiny zajet.
Následně došlo ve 2.15 k vypnutí hlavního jističe přívodu elektrického proudu a ve 2.25 k
uzavření hlavního přívodu plynu příslušníky OVPC.
Podle hasičské zprávy bylo epicentrum výbuchu v přistavěných skladech. První
vyšetřovací verze kalkulovala s tím, že explozi způsobila technická závada, druhá verze
106 Viz kapitola 1.4.1.
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uvažuje o úmyslném založení. Ve spisu je poznamenáno, že za jevištěm se nacházejí dvě
karmy, ve kterých mohla být potenciální závada. V budově ovšem docházelo
k pravidelným kontrolám a odstraňování závad. Poslední taková kontrola proběhla 7. 5.
1984. Již při popisu plynovodu se objevuje poznámka, že se na konci „nenachází zátka“,
která byla čerstvě vytočena, což hasiči poznali tak, že byly neporušeny závity a na trubce
byly zbytky konopného těsnění.
Z vyšetřovacího spisu jsem si poznamenala následující úryvek: „V průběhu šetření
pracovníků bezpečnosti a vyslýchání zaměstnanců Dělnického domu, kteří se v objektu
pohybovali v pozdních večerních hodinách. Bylo zjištěno, že byl výbuch úmyslně založen
vedoucím restaurace. Vedoucí se přiznal, že úmyslně vytočil výše zmíněnou zátku.
Pachatel byl vzat do vyšetřovací vazby.“107
Na konci dokumentu se nenachází odstavec s názvem „Nedodržení předpisů“, kde je
řečeno, že „vedoucí restaurace Dělnický dům svým jednáním úmyslně vyvolal situaci
bezprostředního nebezpečí smrti a újmy na zdraví lidí a způsobil škodu velkého rozsahu na
cizím majetku, čímž se dopustil Obecného ohrožení podle § 179 TZ.“108
3.2.2

Soudní spis
Úryvky ze soudního spisu jsem získala z článku z týdeníku Raport.109 V něm se píše,

že již v první fázi vyšetřování výbuchu bylo epicentrem exploze, která byla iniciována
unikajícím svítiplynem, ve skladovém přístavku. Proto vyšetřovatelé z Veřejné bezpečnosti
věnovali při odklízení trosek zvláštní pozornost právě zbytkům plynového potrubí.
Podařilo se nalézt část s odkapávacím vývodem, kde chyběla zátka.
Expertizou byla vyloučena technická závada, jenž by způsobila samovolné uvolnění
zátky, a tak bylo další šetření bezpečnostních orgánů zaměřeno na prověření osob, které
měli přístup do skladu. Po více než dvou týdnech vyšetřování bylo zjištěno, že asi hodinu
před výbuchem zátku úmyslně odstranil vedoucí restaurace Dělnický dům M. P. Důvodem
jeho jednání byla skutečnost, že se v provozovně zjistilo manko ve výši nejméně 130 000
Kčs. Proti pachateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin obecného ohrožení a
krajským prokurátorem byl vzat do vazby. V dalším vyšetřování se zjišťovala odpovědnost
dalších osob za vznik manka.
Pachatel se při vyšetřování nejprve snažil zapírat. Tvrdil, že nemá s explozí nic
společného. Do protokolu uvedl: „Z Dělnického domu jsem 5. února odcházel kolem 20.
107 Viz příloha č. 5 – Poznámkový aparát z vyšetřovacího spisu
108 Tamtéž.
109 Raport 16. 10. 2010, str. 4.
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hodiny. Ve skladu jsem byl naposledy, když jsme během dne s číšníkem K. ukládali
přepravky s láhvemi. Tehdy jsem ve skladu necítil žádný unikající plyn a ničeho
mimořádného jsem si nevšiml. Po návratu do svého bytu jsem už zůstal doma.“ 110 O
výbuchu se prý dozvěděl, až kolem třetí hodiny ranní, kdy ho probudila manželka jeho
zástupce a oznámila mu, že „Dělňák spadnul“. Poté se prý vydal na místo činu autem
v doprovodu ředitele podniku RaJ M. H., svého zástupce V. a náměstka M. Teprve na
místě prý zjistil rozsah způsobených škod.
Svoji výpověď změnil poté, když jeden ze svědků uvedl, že ho potkal kolem půlnoci
na břehu Rakovnického potoka nedaleko Dělnického domu. Proti vedoucímu M. P.
svědčila také inventura, která byla ukončena den před výbuchem. „S předběžnými výsledky
inventury byl obviněný M. P. seznámen 5. února dopoledne. Schodek se jevil ve výši 100
tisíc Kčs. Reagoval na to tak, že zřejmě musí být nějaká chyba v dokladech. Při jednání s
inventurnicí v uvedený den, kdy mu sdělila, že musí inventurní soupisy a propočty k
inventuře odevzdat do kontrolní účtárny RaJ, ji požádal, aby vyčkala do následujícího dne,
tedy do 6. 2. 1985. Předpokládal, že doklady nechá ve své kanceláři umístěné v části
Dělnického domu, vyhrazené podnikovému ředitelství RaJ. Inventurnice skutečně doklady
k inventuře odnesla do své kanceláře v Dělnickém domě, kde je uložila do zásuvky
pracovního stolu…,“111 stálo v obžalobě krajského prokurátora.
Až tyto nezvratné důkazy přiměly vedoucího změnit výpověď: „Pátého února jsem
ze zaměstnání odešel kolem 20. hodiny. Šel jsem domů, manželce jsem se o manku
nezmínil. Doma jsem se navečeřel a díval se na televizi. Když skončil náš program,
přepnul jsem přijímač na německý, ale popravdě řečeno, ani jsem nevnímal, co vlastně
dávali. Měl jsem plnou hlavu starostí s mankem,“ 112 vypověděl vedoucí. Dále prý nemohl
usnout. Pod záminkou, že zapomněl v kanceláři vypnout kamna, odešel před půlnocí z
domova směrem k Dělnickému domu. Na břehu potoka údajně zjistil, že nemá cigarety.
Odemkl si zadní vchod od parku, prošel sálem, přesvědčil se, že v kanceláři nespí zástupce
J. V., odešel do skladu, vzal si z regálu krabičku „Sparet“ a vykouřil několik cigaret.
Neustále prý přemýšlel o manku a jeho následcích. „Jak jsem tam stál, všiml jsem si
zaslepovací zátky přívodního potrubí plynu. Byl jsem v takové depresi, že jsem se rozhodl
pustit si plyn a spáchat sebevraždu.“ Dále M. P. uvedl, že zavřel dveře z jeviště do skladu,
odšrouboval zaslepovací špunt z potrubí, sedl si na židli a čekal. „Nevím, jak dlouho jsem
tam seděl, nedovedu to ani odhadnout, ale pak jsem najednou dostal strach, rozvzpomenul
110 Tamtéž.
111 Tamtéž.
112 Tamtéž.
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se na děti a manželku, hlavou mi probíhal celý můj dosavadní život. Najednou jsem se
sebral a ze skladu utekl. Dveře jsem za sebou zase zamkl. Domů jsem se vrátil snad kolem
jedné hodiny po půlnoci…“113
3.2.3

Zasahující hasič K. Č.
Ještě před tím, než jsem získala přístup k hasičskému spisu, jsem získala kontakt na

hasiče ve výslužbě, který byl součástí jednotky zasahující u exploze Dělnického domu.
Vyptávala jsem se ho na všechny detaily, abych mohla vytvořit obraz událostí v Dělnickém
domě v prvních chvílích po explozi. Před ohlášením byla jednotka na služebně, která se
v té době ještě nacházela v nedalekém dvoře radnice.
K. Č.: „Myslím si, že jsme tam byli tak do minuty, protože to je kousek. Nahlášeno bylo, že
tam něco bouchlo, ale nepředpokládali jsme nic velkého. Vyjeli jsme z Radnice a dojeli k
Pražské bráně. Dál už to nešlo. Tam ležel velký panel a další trosky. Vypadalo to jak po
bombardování. Šli jsme blíž a bylo ticho. Akorát nějaká paní v okně hrozně křičela.
Vypadalo to, že má hysterický záchvat, protože křičela, že na ní spáchali atentát. Myslela,
že to bylo u ní v bytě, protože vedle ní v posteli přistála traverza. No, takže bylo ticho,
akorát bylo slyšet, že tam běží hodiny na odpočet plynu. Tyhle větší podniky totiž měly
takové zařízení na měření, které bylo slyšet. Podle intenzity zvuku jste poznala, jestli plynu
proudí hodně nebo málo. Podle toho jsme věděli, že plyn utíká docela hodně. Jenomže to
všechno bylo zavalené. Tak jsme si řekli, že musíme v těch sutinách najít hlavní uzávěr
plynu. A věřte mi, že to je hodně nepříjemný pocit, když člověk cítí, že je to tam plné plynu.
Říkal jsem si, že jestli to teď bouchne znova, tak budeme mít problém. Naštěstí se nám
podařilo ten uzávěr nakonec najít, vpředu v kuchyni, která teda byla zavalená a zavřeli
jsme ho,“114 vylíčil narátor první okamžiky zásahu.
S úsměvem poznamenal, že se nemuselo řešit odvětrání budovy, protože všechna
okna byla výbuchem rozbitá. Dále hasiči hledali, zda se v budově nikdo nenacházel,
protože zde měl údajně jeden ze zaměstnanců občas přespávat. Také bylo nutné najít
hlavní uzávěr vody, protože exploze roztrhala vodovodní potrubí, takže se na různých
místech valila voda. V té době už se k místu začali scházet lidé ze sídliště, kterým rázová
vlna vysklila okna v bytech a poničila na parkovišti zaparkovaná auta. Také přijela Veřejná
bezpečnost, která začala zjišťovat příčina výbuchu.

113 Tamtéž.
114 Rozhovor s K. Č. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 12. 2. 2019. Osobní archiv autorky.
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K. Č.: „Předpokládali jsme, že to někdo udělal úmyslně, protože tam unikalo opravdu
velké množství. Když plyn uniká kvůli závadě, tak to nebývá tak rychlé, aby to zaplnilo
velké prostory,“115 domnívá se hasič.
U Dělnického domu od jeho exploze z důvodu bezpečnosti a vyšetřování stále
hlídala hasičská i policejní hlídka, která nakonec našla vyšroubovanou zátku z potrubí.
Dále už zbývalo jen odhalit pachatele.
K. Č.: „To už nebyl takový problém, protože těch, kteří by na tom měli zájem, aby to
vybouchlo, nebylo tolik. Pan vedoucí si tam pořádal takové soukromé akce. O tom se pak
vedly různé řeči, něco byla pravda, něco byly fámy. Nicméně něco na tom asi pravda
byla,“116 popisuje hasič. Iniciátorem exploze podle něj mohla být například lednice, která
spíná motor v pravidelných intervalech.
3.2.4

Zaměstnanci Dělnického domu
Další zajímavý obraz a domněnky k události mi sdělili někdejší zaměstnanci

Dělnického domu. Tyto informace jsem úmyslně separovala do společné kapitoly, jelikož
se v nich objevují podobné informace.
I. J.: „Samozřejmě jsem se Miloše117 ptal, co se stalo a on jen řekl ,ani mi nemluv‘. Víc mi
neřekl. Mlčel. Popíjeli jsme, dost jsme popíjeli a on nic. Pak jsem přišel asi za týden, to už
kriminálka začala mít podezření. Chtěli po něm nějaké papíry a dokumenty. Taky mu
udělali prohlídku bytu a nastrkali mu tam štěnice 118. Když jsem přišel později, tak jsme
zase kecali a já mu povídám „Miloši, tak tys tam měl maňoura? 119“ A on říkal, že tam měl
asi 150 tisíc. Dneska se to zdá jako nic, ale tenkrát to byly prachy! Už za 30 tisíc by šel na
5 let sedět. Zajímal jsem se, jak to manko vzniklo, ale on zazdíval. No a pak mi říkal, nebo
jestli mi to říkali z té kriminálky? Myslím, že on se mi taky trochu svěřil. On mi vlastně
řekl. „já jsem tam do toho Dělňáku šel asi ve dvě hodiny, protože jsem si tam něco
zapomněl“. Tak jsem se ptal, co si zapomněl a on, že nic, že si to tam jenom prošel a zase
šel. Ve skutečnosti to ale bylo tak, že on tam postavil svíčku, pootočil uzávěr na plyn a

115 Tamtéž.
116 Tamtéž.
117 Miloš Piškitel.
118 Odposlouchávací zařízení.
119 Maňourem bylo myšleno manko, tedy chybějící finance.
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myslel si, že ta svíčka padne a chytne to a všechno to shoří. Jenomže ten plyn se tam
nahromadil a pak to bouchlo.“120
Podle narátora byl tento rozhovor v bytě vedoucího odposloucháván, a proto na
vedoucího padlo hlavní podezření. Dalším utvrzujícím důkazem mělo být to, že vedoucího
v noci před výbuchem měl při cestě do Dělnického domu někdo potkat a nahlásit to na
policii. Dále narátor uvažoval nad mnohem horšími následky, jaké mohla exploze mít.
V případě, že by šli okolo chodci, kteří mohli přijet třeba nočním vlakem či autobusem.
Došlo i na důvod vzniku manka.
I. J.: „Krmil ty partajníky. On sám nebyl v partaji, ale chtěl se mezi ně dostat. Třeba ten
předseda odborový rady a další tam pili a jedli zadarmo.“121 To by podle narátora ovšem
nevadilo, protože byla možnost, aby se nezaplacené účty rozpočítaly k větším akcím, které
zde pořádaly místní podniky. Bohužel podle narátora si vedoucí ani jeho zástupce účtů
příliš nehleděli a sami rádi popíjeli. Někdejší účetní prý předem varovala, že účty nesedí,
což odhalily i kontroly.
V tomto případě je důležité si uvědomit, že narátor byl dobrým a dlouholetým
přítelem obviněného vedoucího, a tak má na celou situaci velmi specifický pohled.
Z celého rozhovoru bylo patrné, že přesto, že lituje toho, že Rakovník přišel o své kulturní
centrum, tak hlavní vina nestojí na vedoucím, který uvolnil uzávěr plynu. Zodpovědnost je
především na nezodpovědných „partajnících“, kteří využívali svého postavení vůči
vedoucímu, který neodmítl žádné jejich přání. Nicméně je také důležité poznamenat, že
pokud by byla vůle, nemusel celý problém skončit takto fatálně. Během sezony, která byla
v tu dobu v plném proudu, by bylo podle narátora možné manko zastřít.
K tomu se vyjadřuje i další narátor, který byl v době vzniku manka a exploze
ředitelem podniku Resaurace a jídelny, který byl Dělnickému domu nadřazený a zároveň
měl v budově sídlo s kancelářemi. Zdůrazňuje, že se neví, jak k vzniku manka došlo a
spíše předkládá teorii, že vedoucí zboží kradl nebo „neví, kam se zboží ztrácelo“.
N. H.: „Dělali jsme přepadové inventury, aby si tam vedoucí třeba nemohl ukrást něco pro
sebe. Naposledy se dělala inventura v lednu, takže nemohl počítat s tím, že takhle brzy
přijde další. Jenomže ta první byla v půlce přerušena, protože za mnou kontrolorky přišly s
120 Rozhovor s I. J. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 23. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
121 Tamtéž.
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tím, že Piškitel nechce, aby se pokračovalo dál, protože musí připravit zboží na večerní
akci. Tak jsme to zrušili a on si asi myslel, že mu tam další pošlu až třeba v dubnu,
jenomže jsem to udělal už v tom únoru.“122
Vysvětlil narátor důvod, proč byly uskutečněny dvě inventury brzy po sobě. Právě
únorová kontrola odhalila nesrovnalosti a výši manka 90 tisíc. „Hned jak jsem se to
dozvěděl, tak jsem si ho pozval a on mi začal vysvětlovat, že to musí být chyba
v desetinných propočtech a že si to všechno projde, zda to je sepsáno správně.“ 123 Při této
kontrole měl vedoucí přenést zboží z jednoho skladu do druhého, jenomže byl problém, že
nevěděl přesně, kolik zboží chybí, takže ho přenesl více, než bylo potřeba.
N. H.: „Mělo mu chybět třeba 10 tisíc. On posadil inventurnice na oběd, když měly
spočítané mezisklady, vzal si rezervní klíče a začal zboží přenášet. Jenomže protože
nevěděl, kolik mu tam chybí, tak nepřenesl zboží za 10 tisíc, ale za 20. Po obědě se šlo
znova počítat, a to zboží se tedy zapsalo dvakrát. A my jsme se radovali, že jsme ho chytli
na švestkách, protože má 10 tisíc přebytek, což by muselo vzniknout jen tak, že by okrádal
spotřebitele.“124
Z toho plyne, že výše manka byla z části pouze účetní a nikoli reálně prodaného
zboží. Při opakovaných inventurách ovšem výše manka číselnou řadou rostla, aniž by
muselo růst reálně. Podle narátora měl vedoucí v plánu, že zboží i doklady k inventuře,
které byly uloženy v kanceláři v druhém patře shoří a tím nebudou žádné doklady o výši
manka.
N. H.: „Jak jsem říkal, za jevištěm byl přistavěný sklad a učňovské středisko. Tam on
odšrouboval zátku z plynovodu, šel domů a zkrat z lednice způsobil výbuch, který proběhl
celým Dělňákem až do parku.“125
Během exploze bylo podle narátora zničeno veškeré vybavení včetně nábytku, a to i
v kancelářích v patře budovy a také byla vysklena okna v celé budově i v okolních
budovách. Další narátor již v době exploze v Dělnickém domě nepracoval, ale pracoval
122 Rozhovor s N. H. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 25. 2. 2019. Osobní archiv autorky.
123 Tamtéž.
124 Tamtéž.
125 Tamtéž.
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zde více než deset let do roku 1980, kdy přešel do restaurace Česká chalupa. 126 Zvláštní
shodou okolností však byl málem jednou z obětí exploze. V ten večer totiž končil v práci
těsně před druhou hodinou v noci (tedy pár minut před explozí), nasedl do auta a odjížděl
z náměstí a jel kolem Dělnického domu k sobě domů na Vinohrady. Přesně v době, kdy
vystoupil před domem, slyšel ránu. Narátor se však domníval, že ji způsobilo letadlo, a tak
si šel lehnout. Až ráno se dozvěděl, že rána pocházela právě z exploze Dělnického domu.
T. K.: „Šel jsem se tam podívat hned ráno, protože jsem tam pracoval a moje žena ještě
v době výbuchu. Pamatuji si, že byla strašná zima. V tu dobu už se tam bylo podívat
spoustu lidí. Všichni chodili dokola v houfech a spekulovalo se nad tím, co mohlo být
příčinou exploze. Nikdo přesně nevěděl, až vyšetřování ukázalo, že za to mohl plyn,“ 127
vysvětlil narátor.
K. B.: „Prvotně bych chtěl říct, že odpovědnost za výbuch mají kontrolní orgány
v Dělňáku, protože kdyby tam probíhaly kontroly pravidelně, tak by k tomuhle nedošlo,“128
započal narátor své vyprávění.
Tak odhalil svou domněnku, že se o problému se ztrácejícím se zbožím v Dělnickém
domě vědělo. Jeho myšlenka pramení z vlastní zkušenosti, protože byl vrchním číšníkem
v restauraci. Dále uvažoval nad tím, že i když tam chodili jíst a pít někdejší partajníci
zdarma, během sezony by se tam vydělalo i na případné manko.
K. B.: „On to zkrátka potřeboval nějak zamaskovat a ta jeho myšlenka v podstatě nebyla
špatná. Kdyby shořelo to zboží, co tam bylo, a nebo kdyby to explodovalo jen v tom skladu,
tak by se v podstatě na nic nepřišlo a jelo by se dál,“ 129 spekuluje narátor, který byl v době
exploze doma v obci nedaleko Rakovníka.
Když mu kolega z práce přišel říct, co se stalo, nevěřil mu. Ten den měl mít volno,
ale jel se podívat, co se stalo a jaký je rozsah škod.
K. B.: „Bylo mi z toho ouzko. Věděl jsem, že končí jedna etapa.“130
126 U Hluboké studny 133, Rakovník.
127 Rozhovor s T. K. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 25. 2. 2019. Osobní archiv autorky.
128 Rozhovor s K. B. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 30. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
129 Tamtéž.
130 Tamtéž.
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Mezi narátory, kteří měli k Dělnickému domu pracovní vztah jsem zařadila i paní A.
K., která sem chodila pouze vypomáhat svému manželovi, který zde pracoval. Hned na
začátku svého vyprávění popisovala šok, kterým pro ni exploze domu byla. Bylo patrné, že
na rozdíl od mužů narátorů se nebojí projevit emoce, které pro ni jsou i po takové řadě let
stále živé.
A. K.: „Jedna etapa života pryč. Teď už je to třicet čtyři let, pokud se nepletu a přitom si
dodnes pamatuju tu strašnou ránu, která mě vzbudila. Pochopitelně jsme si mysleli, že je
to jenom letadlo. Nemohla jsem usnout. Za nějakou dobu zazvonil zvonek, tak jsem se šla
podívat, kdo to je. Byl to náměstek, a když jsem se naklonila víc, viděla jsem, že tam jsou i
policisté. Řekla jsem to manželovi, ten otevřel okno a já zespoda slyšela: ,Jozífku‘, my jsme
tak rádi, že jsi doma‘,“131 popsala narátorka události krátce po explozi.
Vzhledem k tomu, že manžel narátorky pracoval ve vinárně, která měla častokrát
otevřeno i dlouho do noci, byla zde pravděpodobnost, že právě on se mohl v objektu
během výbuchu nacházet. Proto k němu byla poslána i policejní hlídka.
A. K.: „Manžel se hned oblékl a šel za nimi. Pamatuji si, že se musel vrátit pro oblečení,
protože byla hrozná zima a volal na mě, že Dělňák vybouchnul. První, co mě napadlo, že
měl být v pátek nějaký ples a on mi odpověděl, že to vypadá dost blbě. Jako by hned tušil,
že bude muset jít k zemi. Tu noc už jsem neusnula,“132 popsala narátorka.
3.2.5

Pracovník technických služeb M. B.
Další narátor má k celé události velmi unikátní vztah, protože byl pravděpodobně

jedním z posledních návštěvníků Dělnického domu. Narátorův syn měl mít 9. února
v Dělnickém domě maturitní ples a proto se zde v pondělí 5. února sešli organizátoři, aby
mohli probrat detaily blížící se akce.
M. B.: „V restauraci Dělnického domu jsme se scházeli pravidelně již asi měsíc vždy v
19,00 hodin. Večer před explozí byl lokál „Dělňáku“ prázdný a pan Piškitel nás již od
20,00 hodiny doslova vyhazoval, že je zavíračka. Pamatuji si, že i kuchyň už byla prázdná
a číšníci uklízeli stoly a židle v lokále. Takže jsme jednání museli rychle ukončit,“
vzpomíná narátor.
131 Rozhovor s A. K. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 28. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
132 Tamtéž.
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Ten přišel domů kolem 21. hodiny, později šel spát. Asi ve 2.00 hodiny v noci ho
probudila rána. Myslel si ovšem, že jen „blbnou letadla“133 a chtěl opět spát. Protože byl
v té době ředitelem Technických služeb, během hodiny ho probudil telefonát, aby se
dostavil do práce.
3.2.6

Poškozená výbuchem H. Z.
Narátorka bydlela v době výbuchu v blízkém panelovém domě vzdáleném asi sto

metrů od Dělnického domu. Díky tomu během rozhovoru podala barvitý popis celé
události.
H. Z.: „V první chvíli jsem si myslela, že je válka. Nikdy v životě už jsem se od té doby tolik
nelekla. To nejde ani slovy popsat,“134 vylíčila narátorka první chvíle po výbuchu.
Navíc v tu dobu měla doma dvě malé děti, které z leknutí začaly plakat. V první
chvíli musela narátorka vyřešit to, že rázová vlna exploze vysklila všechna okna v bytě,
kde bylo rázem několik stupňů pod bodem mrazu.
H. Z.: „Naházela jsem na děti peřiny, deky i bundy. Naštěstí se brzy uklidnily a usnuly. Já
jsem se běžela podívat po baráku, co se stalo, jestli někdo něco neví a všem jsem tvrdila, že
je válka. Šla jsem po schodech, protože jsem se bála jet výtahem, kdyby byla poškozená
statika. Došla jsem do bytu kamarádky, jejíž manžel byl u policie. Také jsem jim tvrdila, že
je válka, jenomže u nich to tak nevypadalo, protože neměli rozbitá ta okna. No a ten
manžel řekl, že je blbost, aby byla válka a ať zapneme rádio, kdyby byla mobilizace.
V rádiu hrála Moravanka, tak jsme se uklidnili,“ 135 vzpomíná narátorka na první pocity
děsu bezprostředně po explozi. „Pak jsme se koukli z okna a byla hrozná mlha. Což bylo
divné v únoru v mrazu. Mlha se začala pomalu rozplývat a kolem jelo auto, které ten
prostor ozářilo a nám to došlo. Chyběl kus Dělňáku. Pochopitelně jsme se šli podívat ven.
Tam byla hotová spoušť. Všude po ulici věci a zničená auta.“136

133 Podle výpovědí několika narátorů v historii nad Rakovníkem přecházela vojenská letadla při cvičeních
do nadzvukové rychlosti. Tento přechod je doprovázen silnou zvukovou ránou, která se nesla několik desítek
kilometrů.
134 Rozhovor s H. Z. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 16. 1.2019. Osobní archiv autorky.
135 Tamtéž.
136 Tamtéž.
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Dále narátorka popisovala, že v tu dobu již byli na místě hasiči i příslušníci Veřejné
bezpečnosti a sanitka. To už se šla s ostatními obyvateli domu podívat na své auto,
kterému ležel na kufru kvádr zdiva. Zároveň se z jednoho bytu ozýval nářek. Narátorka
dotyčnou znala a potvrdila, že ženě přistál velký kus zdiva v druhé polovině postele, což ji
pochopitelně velmi vyděsilo.
3.2.7

Shrnutí
Pokud chceme dostat ucelený obraz exploze Dělnického domu a událostí, které mu

předcházely a bezprostředně po něm následovaly, musíme shrnout nejdůležitější informace
od všech narátorů.
1. Přepadová inventura iniciovaná ředitelem podniku Restaurace a jídelny N. H.
zjistila, že jsou nesrovnalosti v účtech, protože ve skladech chybělo zboží. Se situací byl
obeznámen zmíněný ředitel, který o problému informoval i vedoucího M. P.
2. Podle hostů byl během večera vedoucí nervózní. Dokonce prý hosty téměř vyháněl
z restaurace se slovy, že je zavírací den. Proto restaurace zavřela dříve než obvykle, a
vedoucí věděl, že se zde již nikdo nenachází. Před půlnocí se ovšem vydal ze svého bytu
pod nemocnicí po nábřeží Rakovnického potoka zpět do Dělnického domu. Po cestě ho
spatřil korunní svědek, který ho poznal a při vyšetřování tak pomohl pachatele usvědčit.
3. Jakmile vedoucí přišel do Dělnického domu, vešel do skladu, kde po chvilce
přemítání odšrouboval zaslepovací zátku z plynovodu a unikajícím svítiplynem se chtěl
otrávit. Nakonec však zpanikařil a objekt opustil. Nicméně unikající plyn se ve skladu dále
kumuloval.
4. Po více než hodině stoupla hustota unikajícího plynu v místnosti natolik, že
stačilo, aby se po pravidelném intervalu nastartoval motor lednice, který způsobil explozi
třaskavé směsi. Rázová vlna poničila sklad, vybavení Dělnického domu a vysklila okna.
Sutinami byly poničeny nedaleko zaparkované automobily a neprůjezdná byla jedna
z hlavních ulic vedoucích do centra města. Poškozená okna měli také majitelé bytů na
nedalekém sídlišti. Sutiny dolétly až do jednoho z bytů. Stejně tak byly rozbité výlohy
obchodů vzdálených více než sto metrů. Při výbuchu nedošlo k úmrtí, ani nikdo neutrpěl
zranění.
5. Na základě telefonátu jednoho z obyvatel sídliště byla k výbuchu ihned přivolána
hasičská jednotka. Ta musela část cesty absolvovat pěšky, protože přes sutiny nebylo
možné se k místu dostat. Po rychlém vyhodnocení situace bylo nutno v objektu najít hlavní
vypínač vody, elektrického proudu a stále ještě unikajícího plynu, od kterého hrozila další
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exploze. V řádu několika minut dostala zasahující hasičská jednotka celou situaci pod
kontrolu. Začalo pátrání po možných návštěvnících objektu, kteří se zde mohli nacházet.
Po prozkoumání objektu bylo místo zabezpečeno a nepřetržitě hlídáno. Během
následujících několika hodin dorazili vyšetřovatelé z Prahy, kteří začali pátrat po příčinách
exploze.
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3.3 Exploze Dělnického domu - následky
V minulé kapitole jsem popsala výbuch Dělnického domu a vše co se událo ještě
během brzkých ranních hodin dne 6. února 1985. Nyní se zaměřím na to, co následovalo
v dalších dnech.
3.3.1

Počátek vyšetřování
V první řadě bylo nutné odklidit sutiny z ulice 5. Května (dnešní ulice Pražská),

hlavní dopravní tepny vedoucí směrem do centra města. Podle narátora M. B., který v tu
dobu pracoval u technických služeb města, bylo základní prioritou právě co nejrychlejší
obnovení dopravy. Nicméně bylo nutné prohledat a zadokumentovat detailně každý kus
sutin, muselo být dočasně instalováno dopravní značení o zákazu vjezdu a teprve poté byl
postupně zprůjezdněn nejdříve jeden a následně i druhý jízdní pruh.
M. B.: „Asi hodinu po výbuchu mi doma zazvonil telefon od Veřejné bezpečnosti, že se
mám ihned dostavit do práce a svolat všechny pracovníky. Už jak jsem přicházel k
Dělňáku, tak už od Vladislavovy ulice byla všude suť a na střeše Pražské brány byl
zapíchnutý dřevěný trám z krovu.“137
Podle slov narátora se musela veškerá suť na ulicích postupně prohledat a pečlivě
zadokumentovat, aby se nepřehlédlo nic důležitého, co by mohlo vést k objasnění
výbuchu. Přesto se již v dopoledních hodinách podařilo obnovit průjezdnost ulice, což bylo
klíčové především pro autobusovou dopravu.
Zmíněnou fotodokumentaci zajišťovali již pražští vyšetřovatelé, a to přibližně od
osmé hodiny ranní. Od té doby bylo kolem budovy rušno. Hlídku zde drželi kromě
policistů také hasiči kontrolující další únik plynu. Zasahující hasič v rozhovoru
zavzpomínal, že ještě několik dní po výbuchu lidé nejspíše z obav před dalším výbuchem
ohlašovali zápach unikajícího plynu. Žádná z těchto hlášení se ovšem nepotvrdila. Kromě
toho bylo nutné zajistit, aby se v budově nepohyboval nikdo, kdo by mohl mařit
vyšetřování, ale také aby nedošlo v poškozené budově ke zranění. A to především proto,
že nebyl znám technický stav budovy po explozi.

137 Rozhovor s M. B. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 1. 2. 2019. Osobní archiv autorky.

58

Odborníci od hasičů a z Veřejné bezpečnosti pracovali s několika možnými
vyšetřovacími verzemi, z nichž se jako nejpravděpodobnější jevila ta, že explozi způsobila
technická závada. Jak ovšem popsal jeden z vyšetřujících policistů:
K. N.: „Během vyšetřování ovšem vyšlo najevo, že tam bylo poměrně velké manko a tím
vzniklo podezření, že šlo o úmyslný čin.“138
Následně tedy stačilo nalézt a usvědčit pachatele. V hasičském spisu je popis
plynovodu, ve kterém je poznámka, že se na konci „nenachází zátka“. Ta byla podle hasičů
čerstvě vytočená, protože nebyly porušeny závity a na trubce byly zbytky konopí (těsnění).
Pokud by se zátka uvolnila explozí, muselo by dojít k poničení jejího konce, což se nestalo
a tak bylo nutné vypátrat, jak se mohla zátka „sama“ uvolnit.
V hasičském spise je také doslovně napsáno, že: „V průběhu šetření pracovníků
bezpečnosti a vyslýchání zaměstnanců Dělnického domu, kteří se v objektu pohybovali v
pozdních večerních hodinách. Bylo zjištěno, že byl výbuch úmyslně založen vedoucím
restaurace. Vedoucí se přiznal, že úmyslně vytočil výše zmíněnou zátku. Pachatel byl vzat
do vyšetřovací vazby.“139
Na konci dokumentu se nenachází odstavec s názvem „Nedodržení předpisů“, kde je
řečeno, že „vedoucí restaurace Dělnický dům svým jednáním úmyslně vyvolal situaci
bezprostředního nebezpečí smrti a újmy na zdraví lidí a způsobil škodu velkého rozsahu na
cizím majetku, čímž se dopustil Obecného ohrožení podle § 179 TZ.“140
Právě v souvislosti s vyšetřováním vedoucího M. Piškitela vznesl jeden z narátorů
domněnku, že byl usvědčen na základě odposlouchávacího zařízení. To mělo být v jeho
bytě instalováno během běžné domovní prohlídky. Od bývalého příslušníka Veřejné
bezpečnosti jsem se také snažila získat detaily vyšetřování a došlo také na tuto
problematiku.
K. N.: „To se dělalo úplně běžně. Když byl někdo z něčeho podezřelý a nemohlo se k němu,
tak se tam šlo třeba na prohlídku bytu a ta štěnice se pak někam přilepila. Dělalo se to a
dělá. Možná i vy jí někde máte.“141

138 Rozhovor s K. N. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 28. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
139 Viz příloha č. 5 – Poznámkový aparát z vyšetřovacího spisu.
140 Tamtéž.
141 Rozhovor s K. N. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 28. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
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Kromě možných odposlechů usvědčilo M. Piškitela také to, že byl spatřen svědkem,
jak jde kolem půlnoci směrem k Dělnickému domu. Dále na něho byl sepsán návrh na
vzetí do vazby. Byl předveden na stanici, kde byl narátorem K. N. vyfotografován a byly
mu odebrány otisky prstů. Následně byl 48 hodin v zadržovací vazbě. Během šetření se
údajně zjistilo i to, že M. Piškitel v minulosti pracoval na nějaké chatě v horách, kterou
měl poničit obdobným způsobem.
3.3.2

Další poškození
Kromě toho, že tlaková vlna zničila budovu Dělnického domu a trosky zavalily

okolí, tak byla poškozená i okna v nedalekých domech. Nutno podotknout, že v době
výbuchu se venkovní teplota pohybovala okolo minus deseti stupňů. Narátorka H. Z.
vzpomínala na první interpretace příčin exploze. Údajně lidé od začátku tušili, že takovou
spoušť mohl způsobit jedině únik plynu. Asi po třech dnech se prý domněnka potvrdila,
když místo prohledali odborníci z Prahy.
H. Z.: „Během dvou týdnů se začalo proslýchat, že tam byla odmontovaná zátka a že to
udělal Piškitel kvůli asi stotisícovému manku. A málem kvůli tomu zlikvidoval půlku města.
Nevím, co by se dělo dneska, ale už během dopoledne jsem měla zasklená okna. Akorát
jsme měli zavalené auto panelem, který z Dělňáku odlétl. Pamatuji si, že jeden pán tam
stál u svého auta a plakal, ale hned ten druhej den chodil pojišťovák a všechno to
sepisoval.“142
Právě díky pojistkám bylo poškozeným proplaceno i domácí vybavení, jako záclony
a koberce. Bohužel náhrady za poškozená auta se lidé nedočkali.
3.3.3

Demolice
Po rozednění začaly odklízecí práce v okolí Dělnického domu a následně i v něm.

Bylo nutné postupovat velmi opatrně, protože nesměl být přehlédnut žádný detail, který by
mohl pomoci při odhalování příčin exploze.
Když jsem se dotazovala narátorů, jak probíhalo odklízení trosek, nikdo si nedokázal
vybavit, v jakém časovém horizontu práce probíhaly. Proto se v tomto případě můžeme
opřít o záznam televizních zpráv ze dne 6. a 11. 2. 1985, na nichž je dobře vidět, jak se
sutinami právě probírá velký bagr. Narátoři vzpomínali, že bylo možné si odvézt stavební
materiál z rozbořeného skladu pro své účely. Obsah skladů byl odvezen do nedalekých
142 Tamtéž.
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Huřvin, kam jezdili lidé přebírat dovezený odpad, protože se stávalo, že se prý občas našlo
něco nepoškozeného (ať už šlo o zboží, jako např. cigarety, či stavební materiál, který
mohl být dále využit).
Nejfatálnějším následkem exploze Dělnického domu byla jeho následná kompletní
demolice. Než k ní došlo, lidé pouze spekulovali, zda je možné budovu opravit, jestli jsou
v pořádku statické základy a podobně. Kromě exploze samotné byly problémem vysoké
mrazy, které se podle paměti narátorů pohybovaly až kolem minus dvaceti stupňů.
K. B.: „Hlavní vlna exploze šla přes sál a roztrhala nosné zdi. Bylo to tak silné, že tam
bylo možné prostrčit ruku skrz zeď.“143
N. H.: „Podle mého názoru se to dalo opravit, protože držely stropní trámy. Ty jenom
zapružily, proto popraskaly zdi dokola, ale jinak to všechno zůstalo.“144
Spekulovali narátoři nad skutečným rozsahem škod. Několik měsíců byl osud
budovy nejasný. Nikdo z dotazovaných si nedokázal vzpomenout, jak dlouho trvalo, než
bylo vydané doporučení k demolici budovy.
A. K.: „Oni se tomu tenkrát hrozně bránili, aby budovu srovnali se zemí. Protože na
Dělnický dům ta, dělnická třída‘ vybírala peníze, jenomže statik řekl, že je to celé hnuté,
tak…“145
V podstatě podobné informace stojí i v dokumentu se stanoviskem hlavního statika
Ing. Jiřího Bardy z KPÚ Praha146 na zbourání budovy a vystavění nového kulturního
centra. Právě zde jsou výčty nedostatků, které se na budově nacházely již před explozí.
Mezi ně patří například nedostatečné tepelně technické vlastnosti budovy, potíže
s prosakováním podzemních vod a samozřejmě také všech následků. Statik v dokumentu
zvažuje, že i přes všechny faktické nedostatky budovy není snadné rozhodnout o její
kompletní demolici, neboť se k ní váže historie vzniku Dělnického hnutí na Rakovnicku,
což bylo pro socialistický režim velmi důležitým faktem. Konečný verdikt nad osudem

143 Rozhovor s K. B. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 30. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
144 Rozhovor s N. H. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 25. 2. 2019. Osobní archiv autorky.
145 Rozhovor s A. K. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 28. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
146 Viz příloha č. 7 – Zasedání předsednictva ONV KSČ v Rakovníku.
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budovy vyneslo předsednictvo Okresního národního výboru KSČ v Rakovníku konané 17.
4. 1985.
K. Č.: „Nikdo se nechtěl podepsat pod rozhodnutí, že se bude bourat. Hlavně se vědělo, že
tu nic jiného nebude. Když pak vyšlo najevo, že se to zboří, tak bylo „haló“. Tak měsíc
trvalo, že ať jste přišla, kam jste přišla, tak se o tom všude mluvilo.“147

3.3.4

Trest pro vedoucího
Vraťme se ještě k osudu vedoucího restaurace M. Piškitela. Ten soudu nejprve tvrdil,

že chtěl ve skladu Dělnického domu spáchat sebevraždu, a proto zde pustil plyn. Nakonec
se prý zalekl a budovu opustil. Plyn ovšem unikal dále. Podle citací ze spisu soud této verzi
neuvěřil a přiklonil se k tomu, že výbuch měl zničit důkazy o vzniklém manku. Nicméně je
pravděpodobné, že pachatel nejspíše nepředpokládat takový rozsah škod, jaký exploze
nakonec způsobila. To při rozhovoru zmínila i jedna z narátorek:
A. K.: „A je fakt, že on by to neudělal. To pak řekl i u výslechu, že čekal, až všichni
odejdou. To by neudělal, to řekl.“148
Byť nebylo záměrem způsobit škodu, která by měla za následek zkázu celého
objektu, byl obžalovaný shledán vinným „za rozkrádání majetku v socialistickém
vlastnictví, trestný čin obecného ohrožení a trestný čin porušování povinností při
nakládání s finančními a hmotnými prostředky“.149 Rozsudek byl přednesen 8. 8. 1986. M.
Piškitel byl odsouzen „k úhrnnému trestu odnětí svobody na dobu 13 let ve druhé
nápravně výchovné skupině“.150 Zde strávil čtyři roky a následně se 28. 8. 1990 uskutečnilo
jednání o rozhodnutí o nové výměře trestu podle novely trestního zákona a trest byl
zkrácen na 12 let.
Ovšem ani tuto dobu pachatel ve vězení nestrávil. Okresní soud v Sokolově ho z
Nápravného výchovného ústavu Horní Slavkov podmínečně propustil po sedmi letech a
osmi měsících a stanovil mu zkušební dobu v trvání pěti let. Dne 12. 4. 1996 tentýž soud
konstatoval, že se podmínečně propuštěný osvědčil.151
147 Rozhovor s K. Č. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 12. 2. 2019. Osobní archiv autorky.
148 Rozhovor s A. K. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 28. 1. 2019. Osobní archiv autorky.
149 Raport 16. 2. 2010.
150 Tamtéž.
151 Tamtéž.
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3.4 Exploze Dělnického domu - reflexe
V poslední kapitole bych ráda reflektovala zkoumanou událost z různých úhlů
pohledu. Reflexí v tomto případě chápu nejen uvážení všech možných okolností a
souvislostí,152 ale také úvahu obyvatel Rakovníka nad ztrátou významného kulturního
stánku. Z rozhovorů i novinových článků je totiž patrné, že i po více než třech dekádách
představuje pro pamětníky otázka Dělnického domu jakousi „otevřenou ránu“.
Budu reflektovat nejen vzpomínky narátorů, s nimiž jsem se v rámci výzkumu
osobně setkala, ale také novinové rozhovory týkající se tohoto tématu a v neposlední řadě
musím reflektovat také svůj vlastní názor na explozi, jak jsem si ji vytvořila během více
než půlroční práce. Rozdíl mezi těmito částmi je v tom, že kromě jednoho z narátorů
pamětníci zkoumanou historickou událost zažili a své vzpomínky po třiceti čtyřech letech
sdíleli.
Rozhodla jsem se rozdělit celou událost do několika částí, které pomohou s lepší
orientací v tématu. Jako první se zaměřím na události před explozí, dále události
následující a jako poslední budu reflektovat celou událost s odstupem třiceti čtyř let
z pohledu pamětníků a pamětnic.
3.4.1

Okolnosti a souvislosti uskutečněné před explozí
Ohledně exploze si zaslouží reflexi řada informací, jež mají společného jmenovatele

a tím je manko. Právě nesrovnalosti v účtech měly přimět vedoucího restaurace
k zoufalému řešení vzniklé situace. Ohledně vzniku manka jsem sledovala dva základní
myšlenkové směry. Podle jedné teorie může za vznik sám vedoucí svou špatně odvedenou
prací, zatímco druhá teorie pracuje s vinou orgánů KSČ a podniku Restaurace a jídelny.
K názoru, že za vznik manka nese zodpovědnost vedoucí, se kloní například někdejší
ředitel podniku, který nařídil „přepadovou“ inventuru. Podle něj byl vznik účetních
nesrovnalostí záležitostí dlouhodobějšího charakteru, kterou ovšem nebylo možné
odhalit.153 Nicméně i pokud by k nějakým nesrovnalostem došlo, podle domněnek
pracovníků Dělnického domu by bylo možné, aby se vše během probíhající sezóny
urovnalo. Tím měli na mysli podnikové akce konající se v budově v průběhu celého roku.
Bylo by tak možné chybějící zboží postupně připisovat na účet a takto schodek vyrovnat.
Podle dalších výpovědí nebyl vedoucí, přestože byl schopný zajistit chod celé budovy,
152 Slovník cizích slov: Slova známá & neznámá. Praha: Encyklopedický dům, 1993. ISBN 80-901647-0-6,
str. 200.
153 Podrobněji v kapitole 3.2.4.
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příliš zodpovědný a často v práci popíjel. Proto nedohlížel ani na dovezené zboží, takže se
mohlo snadno stát, že ho mohla poškodit (ať už úmyslně nebo neúmyslně) také zásobovací
firma.
Druhá strana tvrdí, že do Dělnického domu chodili „schůzovat“ příslušníci místní
buňky KSČ. Ti zde měli být hoštěni, aniž by platili útratu. Vedoucí jim měl toto chování
trpět z údajného strachu o svou pozici. Problém spočíval především v tom, že alkohol ani
tabákové výrobky nesměly figurovat na účtech komunistické strany, čímž vznikl jakýsi
začarovaný kruh. V této souvislosti se také hovořilo o tom, že se v zadní části restaurace
měly hrát karetní hry. Jedni tuto domněnku striktně odmítají, druzí tvrdí, že se hrálo, ale
jen o malý obnos, naproti tomu další tvrdí, že se zde hrálo o vysoké částky.
Jediné, co by pomohlo toto dilema vyřešit, je výpověď vedoucího, což bohužel není
možné. Osobně se mi jako nejpravděpodobnější verze jeví kombinace výše řečeného.
Z dostupných pramenů ani během rozhovorů se mi žádná z domněnek nezdála tak
přesvědčivá, aby mohla obstát při diskuzi. Pokud však přijmeme to, že vedoucí
systematicky svůj podnik nerozkrádal, vznik manka kombinací výše řečeného je nasnadě.
Bohužel ve chvíli, kdy manko přerostlo únosnou hranici, kontrolní orgány Restaurací a
jídelen se rozhodly situaci vyřešit a možná i s cílem vyměnit vedoucího. Ten se ovšem pod
tlakem dluhu, který vůči vedení vznikl, rozhodl svou nešťastnou situaci razantně vyřešit.
Výši dluhu v jednom z článků zpochybňuje pozdější ředitel Restaurací a jídelen
Mirko Kunft: „Na tehdejší dobu byla škoda, kvůli které k výbuchu došlo, úplně
zanedbatelná. Jednalo se o manko 70 tisíc Kčs. Tenkrát byl Dělnický dům podnikem, kde
probíhaly veškeré akce. Taneční, plesy, oslavy, svatby. V sezóně se za víkend udělal
neskutečný obrat. Kdyby to chtěli srovnat, bylo to řešitelné. Vyhodit „Dělňák“ do povětří
kvůli 70 tisícům byla blbost.“ 154 Tento výrok demonstruje názor, s nímž by se, troufám si
tvrdit, ztotožnila většina narátorů. Přesto se vysoké manko jevilo jako nepřekonatelný
problém. V porovnání s následky exploze jde však o naprosto zanedbatelnou sumu.
3.4.2

Reflexe exploze a jejích následků
V souvislosti s explozí se během výzkumu objevilo několik zajímavých poznatků.

Začala bych tím, co je nezpochybnitelné, a to je pachatel – vedoucí. Ten totiž pár hodin
před výbuchem budovu zamykal, tudíž věděl, že se uvnitř nikdo nenachází. Po pár
hodinách strávených doma se pod záminkou do podniku vrátil. Nemůžeme posoudit, zda se
vracel s úmyslem způsobit výbuch, nebo to byla nešťastná náhoda při nezdařeném pokusu
154 Raport 10. 11. 2009, str. 4.
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o sebevraždu. Dále víme, že iniciátorem exploze byl elektrický spotřebič (lednice)
nacházející se ve skladu.
Následků exploze byla celá řada. Předně byla škoda přímo na Dělnickém domě.
Exploze poškodila plynovod i vodovod v budově. Podle slov zasahujícího hasiče se voda
valila z několika míst, což si v kontextu mrazů hluboko pod bodem mrazu vyžádalo svoji
daň. Není nutné zdůrazňovat, že poškozen byl i interiér budovy, vysklená okna a vedle
poškozené zdi ve skladu byly poškozeny také obvodové a nosné zdi. Výčet těchto faktů se
objevil také ve zprávě statika155, který posuzoval stav budovy po explozi. Jeho
doporučením bylo budovu zbourat, protože nápravné práce by byly finančně náročnější než
výstavba nového centra. Nutno podotknout, že Dělnický dům stával na nevhodném
podloží, což způsobovalo, že se do sklepních prostor protlačovaly spodní vody.
Narátoři spekulovali o tom, že nebylo jednoduché vynést rozsudek o demolici.
Připomeňme, že kromě všech událostí, bylo s Dělnickým domem spojené založení
Dělnického hnutí na Rakovnicku, což bylo pro komunistickou stranu velmi důležité. Přesto
bylo poškození budovy tak rozsáhlé, že padl nejpřísnější verdikt.
V řádu několika týdnů byl Dělnický dům, který byl provizorně obehnán vysokým
plechovým plotem, aby nehyzdil vzhled historické části okresního města, zbořen. O
několik let později už ti, jež slávu Dělnického domu nezažili, nepoznají, kde se tato
významná budova nacházela.
Kromě škod na domě samotném byla poškozená celá řada automobilů parkujících
nedaleko. V okolních domech byla vysklena okna, což bylo během jednoho dne vyřešeno.
Někteří narátoři spekulovali nad tím, že exploze poškodila statiku nejblíže stojícího
panelového domu, který stejně jako Dělnický dům „stojí na vodě“. Nicméně statické
posudky toto poškození neprokázaly. Důležité je připomenout, že během exploze nedošlo
ke ztrátám na životech.
Po soudním jednání byl téměř po roce a půl od incidentu odsouzen vedoucí
Dělnického domu M. Piškitel. Ten ve vazbě nakonec strávil dobu kratší, než mu uložil
soud. Nezmínila jsem ovšem fakt, že po odpykání trestu se M. Piškitel vrátil zpět do
Rakovníka, kde se opět snažil podnikat v pohostinství a žil zde až do své smrti.
3.4.3

Reflexe třiceti čtyř let
Obyvatele Rakovnicka bychom dnes mohli pomyslně rozdělit na dvě skupiny. Na ty,

kteří by o Dělnickém domě dokázali hovořit doslova hodiny a na ty, kteří ani neví, kde
155 Viz příloha č. 7 – Zasedání předsednictva ONV KSČ v Rakovníku.
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stával. Obvykle členové starší věkové kategorie rádi vzpomínají na své nejsilnější zážitky z
„Dělňáku“. Nezapomenou při tom zmínit to, že „druhý takový už nikdy nebude“. To
samozřejmě musíme brát s nadhledem a brát v potaz vliv nostalgie, kterou vzpomínání
vyvolává. Nicméně i to, že se téma exploze a jejích následků stále objevuje například
v novinách a časté archivní snímky v městském měsíčníku156 napovídají, že vzpomínky i
pocity jsou v Rakovníku stále ještě živé.
Na závěr rozhovorů jsem se narátorů ptala, kam se přesunulo kulturní dění po
explozi Dělnického domu. Všichni s politováním v hlase prohlásili, že žádná náhrada za
tuto instituci nebyla a dosud „není“.
H. Z.: „Myslím, že Dělňák Rakovníku chyběl od začátku a chybí dodnes. Kdyby stál, tak by
tam dodneška lidi chodili, protože tam bylo pořád narváno. Musím říct, že mě to tenkrát
opravdu vzalo za srdce… Když jste šla od parku, tak jste viděla na sál, protože tam
chyběla zeď. Já jsem si říkala, tak tady už si nikdo nezatancuje. Byly dohady, že se to
opraví, ale neopravilo. Potom se to rozhrnulo bagry a zavezlo zeminou. Tak to je pořád.
Kdybychom si vzali motyčky, tak vykopeme talíře.“157
V jednom z článků v týdeníku Raport jsem také našla zajímavý názor na Dělnický
dům od ředitele M. Kunfta. Ten na otázku, zda v Rakovníku chybí nějaké restaurační
zařízení odpověděl: „Jednoznačně Dělnický dům. Nebyl to žádný architektonický div, ale
byl funkční. O akce byl obrovský zájem. Když jsi chtěl na čaje, musel jsi jít už dopoledne
držet stůl.“158 Po probádání všech materiálů se s touto myšlenkou více než ztotožňuji.
Ačkoli by byl z dnešního pohledu Dělnický dům v mnoha ohledech naprosto nedostačující,
lidé ho milovali. V kontextu doby, ve které fungoval, je třeba si uvědomit, že zastával
úlohu největšího a v podstatě také jediného zařízení svého druhu pro Rakovnicko. Proto se
zde konaly veškeré větší společenské události, a proto mají lidé tolik krásných vzpomínek
právě na Dělňák.
Během vlastní reflexe jsem uvažovala nad tím, co by bylo dnes jinak, kdyby tenkrát
během únorové noci roku 1985 vedoucí podniku neodšrouboval onu záslepku na plyn.
156 Měsíčník Radnice vychází pod záštitou Infocentra Rakovník [online] [2019-04-30]
https://www.infocentrum-rakovnik.cz/mesicnik-radnice. Dokumentace Dělnického domu k připomenutí
třiceti let od exploze k nahlédnutí [online] [2019-04-30] na odkaze: https://www.infocentrumrakovnik.cz/e_download.php?file=data/editor/181cs_3.pdf&original=15323-tt-radnice-brezen-2015-web.pdf,
str. 11.
157 Rozhovor s H. Z. vedla Barbora Vaicová v Rakovníku 16. 1.2019. Osobní archiv autorky.
158 Raport 10. 11. 2009, str. 4.
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Obávám se, že osud budovy mohl být smutnější, než jaký byl následkem exploze.
Vzhledem k nešťastnému umístění budovy by dle mého názoru dříve nebo později došlo
k jejímu uzavření. Jsem o tom přesvědčena i proto, že budova byla celkově
v nevyhovujícím stavu, přičemž největším problémem byla spodní voda tlačící se do
sklepních prostor. Je otázkou, zda by se tento problém dal vyřešit např. asanací, ale
rozhodně by se takové řešení neobešlo bez vysokých investic. Možná by dům čekalo
pomalé chátrání, což by bylo pro pamětníky pravděpodobně stejně bolestivé jako
definitivní ztráta. To je ovšem pouhá spekulace.
O tom, že obyvatelé Rakovníka jsou stále příznivci Dělnického domu, svědčí i
vysoká účast na vzpomínkové akci Dělňák 1985 – 2015. Ta se uskutečnila 2. 5. 2015
v Čermákových sadech, přesně řečeno v místě, kde stávala budova Dělnického domu. Pro
lepší představu pořadatelé prostory vytyčili dřevěnými kůly. Na akci se sešlo cca tisíc
návštěvníků, kteří zaplacením vstupného přispěli na dobročinné účely. V článku 159 je
popsán celý průběh večera včetně pomyslného zlatého hřebu. Přesně o půlnoci se
pořadatelům na pódiu zdálo, že „cítí plyn“. Následně se ozvala ohlušující detonace. Tak
opět skončil Dělnický dům.

159 Raport 5. 5. 2015, str. 10.
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4 Závěr
V této práci jsem se pokusila rekonstruovat historickou událost z malých
regionálních dějin Rakovníka. Navrhla jsem a teoreticky zakotvila kvalitativní výzkum, při
kterém jsem zkoumala historii Dělnického domu a okolnosti jeho zkázy. Z dostupných
materiálů jsem shromáždila informace, jež jsem následně reflektovala s osobními
vzpomínkami šestnácti pamětníků s různou vazbou k této dějinné události, kteří mi
poskytli rozhovor.
Ze získaných materiálů jsem v empirické části vytvořila ucelený pohled na historii
Dělnického domu v Rakovníku tak, jak se zachoval v paměti místních obyvatel. V tomto
ohledu je tato bakalářská práce unikátní, protože se osudem této budovy dosud žádná
studie nezabývala, a pevně věřím, že bude pro občany cenným materiálem figurujícím v
okresním archivu.
Do výzkumu jsem vstupovala jako „tabula rasa“ bez vlastních vzpomínek, předsudků
a domněnek. Přestože se mi podařilo během půlročního bádání zjistit mnoho zajímavých
informací, stále zůstávají nezodpovězené otázky opředené domněnkami pamětníků. S tím
jsem se musela jakožto výzkumnice vyrovnat, protože mým cílem nebylo „najít pravdu“,
vynést soud či beletristicky vylíčit zajímavou a bezpochyby rozporuplnou událost. Snahou
bylo shromáždění maximálního množství informací, které čtenáři umožní tvorbu vlastního
názoru na třicet čtyři let starou událost a pomohou budoucím badatelům při zkoumání
historie jednoho středočeského maloměsta.
Na závěr bych ráda zmínila, že je z mého pohledu škoda, že Dělnický dům a události
exploze upadají v zapomnění a to i přes to, že mají v regionálním měřítku obrovský dopad.
Z místních občanů o této kulturní alma mater ví stále méně lidí. Jedinou občanskou
iniciativou snažící se připomenout osud Dělnického domu byla vzpomínková akce Dělňák
1985–2015, která měla velký úspěch. Vysokou účast považuji za ukazatel toho, že nejen
pamětníci mají zájem připomínat si tuto nedávnou historii města.
Dovolím si ovšem tvrdit, že je to málo. Chtěla bych proto přispět k tomu, aby ,,zašlá
sláva“ Dělnického domu nezmizela v propadlišti dějin a aby i mladá generace či
návštěvníci našeho města věděli, proč je v centru města nevyužitý travnatý prostor. Ráda
bych se proto osobně zasadila o to, aby byl v místě, kde stával Dělnický dům, nainstalován
informační panel, jehož prostřednictvím by si kolemjdoucí mohli připomenout (či se
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dozvědět), že v tomto místě více než 60 let stával dům, který představoval kulturní srdce
celého okresu.
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Příloha č. 8 – Tematické noviny k příležitosti vzpomínkové akce.
Příloha č. 9 – Rekonstrukce hostince U Pelců.
Příloha č. 10 – Plány rekonstrukce 1924.
Příloha č. 11 – Plány rekonstrukce 1940.
Příloha č. 12 – Plány rekonstrukce 1960.
Příloha č. 13 – Generální přestavba 1960.
Fotodokumentace
Příloha č. 14 – Maturitní ples 1973.
Příloha č. 15 – Místní hudební skupina před hlavním vchodem do Dělnického domu.
Příloha č. 16 – Dělnický dům již po explozi na panoramatickém snímku.
Příloha č. 17 – Pohled do ulice 5. května (dnes Pražská).
Příloha č. 18 – Interiér restaurace v Dělnickém domě.
Příloha č. 19 – Dělnický dům po explozi.
Příloha č. 20 – Dav přihlížejících na následky exploze.
Příloha č. 21 – Auta poškozená sutinami.
Příloha č. 22 – Auta poškozená výbuchem.
Příloha č. 23 – Pohled na přístavek Dělnického domu po explozi.
Příloha č. 24 – Detail poškozené budovy.
Příloha č. 25 – Vysklená okna měly i budovy vzdálené od Dělnického domu několik
desítek metrů.
Příloha č. 26 – Pohled na hlavní vchod do Dělnického domu od parku již po explozi.
Příloha č. 27 – Dělnický dům z pohledu od Pražské brány.
Příloha č. 28 – Parkoviště nedaleko Dělnického domu.
Příloha č. 29 – Výměna oken probíhala od dopoledních hodin.
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Příloha č. 30 – Nedaleký dům v dnešní Pražské ulici. Rozbitá okna měly obchody i
soukromé domy.
Příloha č. 31 – Takto vypadá místo, kde stával Dělnický dům dnes.
Příloha č. 32 – Prostor u Čermákových sadů, kde stával Dělnický dům, není v dnešní době
využitý. V pozadí jsou vidět domy, které měly vysklená okna.
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