
Přílohy

Příloha č. 1 – Výzva čtenářům týdeníku Raport.

Příloha č. 2 – Archivní údaje o nahrávkách z České televize.

IDEC: 285 451 90032 Záznam:
CTPA181027_0431 Pracovní název:

Pořad: AKTUALITY Seriál:
Datum premiéry: 6.2.1985 21:30:00 Datum zdroje: 15.7.2014 0:56:48
VYBUCH PLYNU RAKOVN.
ČŘK: 00:00:00:22 - 00:00:00:23 Stopáž: 00:00:00:02
Klíčová slova: RAKOVNIK, PLYN, VYBUCH, NESTESTI, KATASTROFY, 
REDITELSTVI, RESTAURACI, JIDELEN, KULTURNI,DUM

IDEC: 285 451 90036 Záznam:
CTPA181027_0435 Pracovní název:

Pořad: AKTUALITY Seriál:
Datum premiéry: 11.2.1985 21:30:00 Datum zdroje: 20.7.2014 11:52:36
Scénosled RZ:
Název:
LIKVIDACE NASL.EXPL.
ČŘK: 00:00:00:20 - 00:00:00:21 Stopáž: 00:00:00:02
Klíčová slova: RAKOVNIK, DELNICKY, DUM, VYBUCH, LIKVIDACE, SKOD, 
OKOLNI, DOMY

IDEC: 285 451 90049 Záznam:
CTPA181027_0442 Pracovní název:

Pořad: AKTUALITY Seriál:
Datum premiéry: 1.3.1985 21:30:00 Datum zdroje: 15.7.2014 15:57:16
PACHATEL VYBUCHU OD.
ČŘK: 00:00:00:20 - 00:00:00:21 Stopáž: 00:00:00:02
Klíčová slova: RAKOVNIK, VEREJNA, BEZPECNOST, ODHALENI, VYBUCH
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Příloha č. 3 – Informovaný souhlas s nahráváním.

Informovaný souhlas ke zpracování 

a zpřístupnění osobních a citlivých údajů

Já, níže podepsaný/á (dále jen ,,narátor/ka“):

…………………………………………………………………………………………
………………………………

podle  zákona  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů,  zákona  č.  89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto  údajů  (GDPR),  tímto  uděluji  svůj  výslovný  a  svobodný  souhlas  se  zpracováním 
veškerých  svých  osobních  a  citlivých  údajů,  které  jsem  poskytl/a  během  rozhovorů 
pořízených ve zvukové podobě v rámci výzkumného projektu k bakalářské práci studentky 
Barbora Vaicové s pracovním názvem „Obraz(y) exploze Dělnického domu v Rakovníku ve 
vzpomínkách pamětníků“.

Beru na vědomí, že své osobní a citlivé údaje poskytuji pro následující účely:

vědecký či historický výzkum v oblasti humanitních věd;

publikační činnost (závěrečné kvalifikační práce, odborné články, studie, sborníky, 
monografie apod.).

Jsem si vědom/a skutečnosti, že správcem těchto údajů se podpisem tohoto souhlasu 
stává výše uvedený student/ka.

Prohlašuji,  že  jsem byl/a  informován/a  o  tom,  že  podle  výše  uvedených  právních 
předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

kdykoliv odvolat udělený souhlas

vyžádat si informaci o tom, jaké osobní a citlivé údaje jsou o mně zpracovávány;

vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních a citlivých údajů;

žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod;

žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl 
důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem;

žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů;

vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně 
souvisejícího profilování;
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nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování;

mám  právo  dostat  odpověď  na  svou  žádost  bez  zbytečného  odkladu,  v každém 
případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Pro  kontaktování  správce  ve  věci  ochrany  osobních  a  citlivých  údajů  lze  využít 
následující kontakt (telefonní číslo, emailová adresa) na student/a/ku:

Barbora Vaicová

barbora.vaicova@gmail.com

tel. 604 490 294

Individuální  požadavky narátor/a/ky,  jimiž  je  správce údajů povinen se řídit  (např. 
anonymizace  dat,  požadavek  autorizace  přepisu  před  publikací,  zákaz  využití  rozhovorů 
dalšími  subjekty/třetími  stranami  nebo  v rámci  jiných  výzkumů  apod.)  –  hodící  se 
zaškrtněte:

nepožaduji

požaduji, uveďte Vaše konkrétní požadavky:

………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Datum, místo podpisu: ………………………………………………………           

Podpis narátor/a/ky: ………………………………………………………
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Příloha č. 4 – Plakát vzpomínkové akce.
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Příloha č. 5 – Poznámkový aparát z vyšetřovacího spisu.

„O výbuchu svítiplynu, ke kterému došlo dne 6. Února 1985 kolem 2,00 hodin v 
restauraci Dělnický dům v Rakovníku“

Telefonické ohlášení výbuchu provedl ve 2,00 p. Štercl

Vyjela Jednotka Okresního veřejného požárního útvaru Rakovník

Na místo se dostavil také náčelník a velitel pro zjišťování příčin požáru. Byl zřízen „šťáb 
pro jištění příčiny výbuchu uvedeného objektu“

Výbuch zdemoloval nově přistavené části restaurace Dělnický dům

Restaurace a jídelny jsou majitelem objektu. ONV je nadřízený orgán.

Škoda vyčíslena na 5 000 000 Kč. Zahrnuta je škoda na budově, vnitřní zařízení, zboží (368 
500,-), podnikové ředitelství RaJ, zaparkované automobily (118 400,-), ostatní budovy, 
vnitřní zařízení u ostatních budov a ostatní škody.

Vzniklá škoda byla krytá pojištěním. Nedošlo ke zranění ani usmrcení osob.

Budova byla zděná, přísavek panelový.

1:58 čas výbuchu

1:59 zpozorování

2:00 ohlášení

2:02 výjezd jednotky

2:03 příjezd jednotky

2:15 vypnutí hlavního jističe přívodu elektrického proudu

2:25 čas uzavření hlavního přívodu plynu příslušníky OVPC

Vznik výbuchu

Potvrzení vzniku výbuchu v přistavěných skladech. Verze č. 1 technická závada. Verze č. 2 
úmyslné založení výbuchu.

Za jeviště byly dvě karmy.

Popis plynovodu – poznámka, že na konci „nenachází zátka“, která byla čerstvě vytočená – 
neporušené závity a zbytky konopí (těsnění)

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 vzat do vyšetřovací vazby.
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Budova

Z nové části rozšíření – narušení stropních a nosných částí. STAN Požární ochrany – 
pravidelné kontroly a odstranění závad – 7.5.1984 poslední kontrola.

Nedodržení předpisů

„Vedoucí restaurace Dělnický dům svým jednáním úmyslně vyvolal situaci bezprostředního 
nebezpečí smrti a újmy na zdraví lidí a způsobil škodu velké

ho rozsahu na cizím majetku, čímž se dopustil „Obecného ohrožení podle § 179 TZ“
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Příloha č. 6 – Souhrnné informace o narátorech.

Anonymizované 
iniciály

Datum 
nahrání 
rozhovoru

Délka 
rozhovoru 
(minut)

Přibližný čas 
věnovaný jinému 
tématu (minut)

Věk 
narátora/ky Vztah k události

J. F. 15. 1. 2019 34 0 65 fotograf

H. Z. 16. 1. 2019 48 3 65
poškozená 
výbuchem

U. B. 22. 1. 2019 35 0 65
muzikant a 
fotograf

I. J. 23. 1. 2019 46 5 75
bývalý číšník 
restaurace

L. Z. 25. 1. 2019 23 0 50
organizátor 
vzpomínkové akce

A. K. 28. 1. 2019 27 0 60
manželka číšníka 
restaurace

K. N. 28. 1. 2019 23 0 75
vyšetřující 
policista

K. B. 30. 1. 2019 118 35 70 vrchní restaurace

M. B. 1. 2. 2019 24 0 75

pracovník 
technických 
služeb, organizátor 
maturitního plesu

O. M. 6. 2. 2019 19 0 40

dcera číšníka 
Dělnického domu 
a účetní Restaurací 
a jídelen

K. Č. 12. 2. 2019 30 0 70 zasahující hasič

T. H. 18. 2. 2019 19 0 65
zaměstnanec ONV 
v době exploze

L. Č. 19. 2. 2019 23 0 65

muzikant, syn 
účetní kontrolující 
inventuru

N. H. 25. 2. 2019 73 20 80

ředitel Restaurací a 
jídelen v době 
exploze

T. K. 25. 2. 2019 32 0 70 číšník restaurace

P. H. 26. 2. 2019 28 5 70 fotograf
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Příloha č. 7 – Zasedání předsednictva ONV KSČ v Rakovníku.
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Příloha č. 8 – Tematické noviny k příležitosti vzpomínkové akce.
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Příloha č. 9 – Rekonstrukce hostince U Pelců.
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Příloha č. 10 – Plány rekonstrukce 1924.
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Příloha č. 11 – Plány rekonstrukce 1940.

16



Příloha č. 12 – Plány rekonstrukce 1960.

17



18



19



Příloha č. 13 – Generální přestavba 1960.
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Fotodokumentace

Veškerou předloženou fotodokumentaci jsem získala z osobních archivů narátorů, kteří mi 

snímky dovolili digitalizovat a použít do této bakalářské práce.

Příloha č. 14 – Maturitní ples 1973.

Příloha č. 15 – Místní hudební skupina před hlavním vchodem do Dělnického domu.
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Příloha č. 16 – Dělnický dům již po explozi na panoramatickém snímku.

Příloha č. 17 – pohled do ulice 5. května (dnes Pražská).
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Příloha č. 18 – Interiér restaurace v Dělnickém domě.

Příloha č. 19 – Dělnický dům po explozi.
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Příloha č. 20 – Dav přihlížejících na následky exploze.

Příloha č. 21 – Auta poškozená sutinami.
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Příloha č. 22 – Auta poškozená výbuchem.

Příloha č. 23 – Pohled na přístavek Dělnického domu po explozi.
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Příloha č. 24 – Detail poškozené budovy.

Příloha č. 25 – Vysklená okna měly i budovy vzdálené od Dělnického domu několik 
desítek metrů.
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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.
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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.
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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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