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Abstrakt 

Tato diplomová práce se bude zabývat fungováním dělnického tisku na Kladensku 

v meziválečném období, tedy v letech 1918–1938. V teoretické části práce budou nejprve 

popsány počátky těžebního a hutního průmyslu na Kladensku, hlavní pozornost autorky 

bude věnována především Pražské železářské společnosti a Poldině huti, jejichž rozvoj 

bude mít velkou roli v praktické části této práce. Součástí této kapitoly bude také nastínění 

rozvoje města Kladna a také vývoje národnostního složení jeho obyvatelstva do konce 

sledovaného období. 

Následně se autorka práce bude věnovat popisu pracovního i soukromého života 

kladenských dělníků za první republiky. V této kapitole bude také popsáno působení 

odborů či změny v legislativě mající přímý dopad na hlavní profese na Kladensku, 

tedy na horníky a hutníky. Poslední kapitola teoretické části práce pak bude věnována 

počátkům dělnického tisku na Kladensku s důrazem na vývoj listu Svoboda, který hrál 

v tomto regionu zásadní roli. 

V praktické části bude autorka zkoumat celkem pět vybraných titulů z Kladenska, 

jejichž cílovým publikem byli především kladenští dělníci, ať už horníci či hutníci. 

Autorka práce zvolila následujících pět: Dělnické listy, Stráž svobody, Naše hory a hutě – 

Horník, Strojník a topič a Poldi Nachrichten. Ty byly vybrány z toho důvodu, 

že představují pluralitní skupinu vydavatelů, a to politické strany, odborové organizace 

a samotné kladenské průmyslové společnosti. Porovnání názorových postojů k zájmům 

dělníků u jednotlivých titulů bude součástí závěru této práce. 

 

Abstract 

This master’s thesis addresses the functioning of the workers’ press in Kladno 

District during the interwar period (1918–1938). The theoretical part describes early days 

of mining and metallurgical industry in this region with a special attention being paid 

to the development of the Pražská železářská společnost and Poldina huť. Furthermore, 

this chapter outlines the growth of the town Kladno and its national composition until 

the end of the researched period. 

The chapter continues with providing a detailed description of work and private 

lives of Kladno workmen during the First Czechoslovak Republic. Trade unions 

and changes in legislation are discussed as they directly impacted the key professions 



 
 

 

in Kladno District – miners and steelworkers. Finally, the last section of the theoretical part 

is dedicated to the beginnings of the workers’ press in the region, namely the paper 

Svoboda which played an essential role in this area. 

The practical part studies five titles from Kladno District, for which the local 

workmen constituted the target audience. Dělnické listy, Stráž svobody, Naše hory hutě – 

Horník, Strojník a topič, and Poldi Nachrichten were chosen as they represented various 

groups of publishers (political parties, trade unions, or organizations). The opinions 

towards the workmen’s interests are presented as part of the conclusion in this thesis. 
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Úvod 
V této diplomové práci se její autorka rozhodla popsat fungování dělnického tisku 

na Kladensku v meziválečném období, tedy v letech 1918–1938. Pro volbu tohoto tématu 

mluvila především autorčina vlastní emocionální zainteresovanost v regionu, ve kterém 

se narodila a prožila značnou část svého života. A právě díky tomu používá v celé práci 

slovní spojení „na Kladně“, které by bylo možné označit za projev kladenského „nářečí“. 

Použití této předložkové vazby je však už Ústavem pro jazyk český považováno 

za spisovné. 

Zároveň se autorka práce domnívá, že téma dělnictva a jeho periodik je stále 

značně poznamenané komunistickou propagandou z doby před rokem 1989 a chtěla 

ho tedy zkoumat dnešním pohledem nezatíženým ideovou politickou agitací. 

Zkoumané období autorka zvolila především kvůli dostupnosti vybraných periodik 

v knihovnách a archivech. K rozvoji dělnického tisku na Kladensku docházelo už od 90. let 

19. století, z této doby se však do současnosti dochovalo pouze malé množství výtisků 

jednotlivých periodik a nešlo by je tedy řádně zanalyzovat.  

V teoretickém úvodu své práce se bude autorka zabývat nejdříve počátky těžby 

černého uhlí v regionu a následně vznikem a dalším rozvojem hlavních těžebních 

společností. Tato část práce je doplněna tabulkou vzniklých společností pro lepší 

přehlednost. Pro lepší orientaci v okolí města Kladna jsou k této podkapitole v přílohové 

části připojeny dvě mapy, které znázorňují Kladno a přilehlé obce nejprve v roce 1858 

a následně v současné podobě. V první kapitole bude také následně popsán vznik nejdříve 

Vojtěšské a poté Poldiny huti. Oba tyto podniky jsou pak důležité v analytické části 

této práce. Poslední dva oddíly první kapitoly se nejdříve budou věnovat urbanistickému 

rozvoji města a pak jeho národnostnímu složení ve sledovaném období. 

Druhá kapitola bude zaměřena na situaci dělníků na Kladensku. V ní bude popsána 

nově přijatá legislativa upravující pracovní podmínky horníků a pracovníků v železářském 

průmyslu, což byla dvě hlavní povolání na Kladensku. Dalším bodem v této kapitole 

bude popis fungování odborů v meziválečném Československu, právě ty pak budou jedním 

z hlavních bodů v analytické části této práce. Na tuto podkapitolu navazuje ta o prosincové 

generální stávce v roce 1920, která je podle názoru autorky důležitým milníkem v dějinách 

kladenského regionu. Poslední podkapitola se pak bude věnovat i řešení bytové situace na 

Kladensku a bude v ní popsán vznik dělnických kolonií.  
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Závěrečnou kapitolu teoretické části bude tvořit stručná historie vývoje dělnického 

tisku v regionu do roku 1914. Jedna z podkapitol této části bude věnována listu Svoboda, 

který hrál i v letech po první světové válce důležitou roli na Kladensku. Bohužel autorka 

práce nemohla toto periodikum zahrnout i do výzkumu v analytické části, protože výtisky 

z tohoto období nejsou dostupné v žádné z pro autorku relevantních knihoven. 

V praktické části se bude autorka věnovat pěti vybraným periodikům, kdy zvolila 

dvě vydávané politickými stranami, Dělnické listy a Stráž svobody, dvě, které vydávaly 

odborové organizace, Naše hory a hutě – Horník a Strojník a topič, a jedno vycházející 

přímo pod hlavičkou Poldiny hutě, tedy Poldi Nachrichten. Od takto zvoleného spektra 

vydavatelů si slibuje i různorodost názorových oponentů těchto titulů. Kromě listu Poldiny 

hutě se také autorka domnívá, že všechny tituly se budou jasně vymezovat proti majitelům 

hlavních kladenských společností, tedy proti Pražské železářské společnosti a Poldině huti. 

Autorčiným dalším předpokladem pak je, že v případě řešení problémů dělnictva 

budou vždy tituly stát na jejich straně, samozřejmě s výjimkou tiskoviny vydávané 

Poldinou hutí, a že budou dělníky vyzývat k boji za lepší pracovní i životní podmínky 

všemi prostředky, tedy i za pomocí stávek.  
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Diskuse teze 

Autorka práce oproti níže přiložené tezi popisovala pouze tituly vydávané 

odborovými organizacemi, regionálními buňkami politických stran a také samotnou 

společností působící na Kladně. Periodikum vydávané přímo dělnickými organizacemi 

buď vycházelo v naprosto minimálním nákladu či maximálně jeden kalendářní rok. 

Dalším změnou oproti tezi práce je vypuštění kapitoly o nejvýznamnějších 

novinářích působících v kladenských periodicích. Jak bude dokázáno i v praktické části 

této práce, drtivá většina textů vycházela v jednotlivých periodicích bez podpisu. Pokud 

už se podepsané články objevovaly, šlo vždy o jednotlivé autory, jejichž jméno 

se v titulech objevilo pouze jednou. O samotných odpovědných redaktorech se pak autorce 

nepodařilo dohledat další informace kromě jejich působení v daných médiích. 

Proto se rozhodla tuto kapitolu do textu nezařadit, jelikož by nebylo možné ji řádně opřít 

o ověřené zdroje. 

Autorka práce by také ráda na tomto místě opravila dvě chyby v tezi, kdy špatně 

uvedla jméno dvou ze zkoumaných titulů. Nejednalo se o Strážce svobody, jak je mylně 

uvedeno v tezi, ale o Stráž svobody. Druhým chybně uvedeným názvem je pak Naše hory a 

hutě, kde na konci názvu chybí slovo Horník. 

Oproti tezi byly také zkoumané tituly v praktické části řazeny jinak, než jak bylo 

uvedeno v osnově práce. Nejdříve byly zkoumány listy vydávané politickými stranami, 

tedy Dělnické listy a Stráž svobody, následovala periodika odborových organizací Naše 

hory a hutě – Horník a Strojník a topič. Posledním pak byly, stejně jako je uvedeno v tezi, 

Poldi Nachrichten. 
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1 Rozvoj Kladenska v důsledku rozvoje hutního průmyslu a těžby uhlí 

Historie města Kladna jako průmyslové aglomerace se začíná ve své podstatě psát 

až ve chvíli, kdy bylo v jeho blízkém okolí objeveno naleziště černého uhlí a započala 

jeho těžba ve velkém měřítku. Kromě těžby uhlí stál za bouřlivým rozvojem města a jeho 

přilehlého okolí také vznikající hutní průmysl. Kladno bývá v některých pramenech 

označováno jako město uhlí a železa nebo dříve jako český Manchcester.1 V této kapitole 

se autorka práce pokusí nastínit počátky těžby uhlí a následně výstavbu železáren 

a oceláren. Při jejich popisu dojde autorka práce pro větší přehlednost až do konce 

zájmového období této práce, tedy až do roku 1938. Celá tato kapitola je doplněna 

v přílohové části jak tabulkami pro lepšení pochopení všech souvislostí při popisu 

jednotlivých společností, tak mapou Kladna s vyznačenými nyní již městskými částmi 

a přilehlými obcemi, které autorka v této kapitole zmiňuje.2 

Součástí této kapitoly bude kromě záležitostí obchodních a průmyslových také 

popis urbanistického rozvoje Kladna a postupné připojování jednotlivých dříve 

samostatných obcí k městu. 

V případě popisu počátků historie uhelné těžby je v některých případech nanejvýš 

komplikované od sebe oddělit pouhé pověsti a skutečné, historicky doložené události. 

Dalším problematickým bodem při práci na této kapitole jsou různé způsoby uchopení 

a výkladu událostí v použité literatuře, závisející na vývoji politické situace v době vydání 

jednotlivých knih a publikací. Jako zdroj zde tedy slouží i publikace vydané v období 1948 

až 1989, ke kterým je ovšem přistupováno prizmatem dnešní doby a s kritickým pohledem. 

1.1 První nálezy uhlí a počátky těžby na Kladensku 

Vůbec první doložená zmínka o těžbě uhlí v kladenském regionu3 pochází z roku 

1463, kdy bylo povoleno pražským arcibiskupem hledat kamenné uhlí v Železné 

u Berouna a o rok později v Malých Přílepech.4 Hledání uhlí se pak dále šířilo krajem 

a dostalo se postupně až do Vrapic, tedy k výchozům hlavní kladenské sloje, 

 
1 SCHMELZOVÁ, Radoslava, ed. a ŠUBRTOVÁ, Dagmar, ed. "Kladno minulé a budoucí": sborník 
z mezioborové konference, 15.6.2007. 1. vyd. Kladno: Občanské sdružení Arteum, 2007. 96 s. ISBN 978-80-
254-0180-4., str. 7. 
2 Viz příloha č. 1 a 2: Historická mapa města Kladna a okolí z roku 1858 a Mapa města Kladna v současné 
podobě. 
3 Pro tuto práci je region Kladenska vymezen hranicemi okresu Kladno z roku 2006. 
4 TREJBAL, Václav. Sto let od Váňova nálezu uhlí u Kladna. Kladno: Okresní rada osvětová, 1947. 
Vlastivědná knižnice Kladenska, sv. 5., str. 10. 
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která na tomto místě vystupuje na povrch.5 

Počátky pravidelné těžby v dosahu této hlavní sloje nelze přesně určit, 

ale buštěhradský velkostatek poprvé v roce 1762 vykazuje příjmy a výdaje spojené 

s těžbou a následným prodejem uhlí.6 Pravidelné dolování, vycházející z účetních výkazů, 

je možné doložit od roku 1775. Objeviteli výchozů hlavní kladenské sloje ve Vrapicích 

měli být podle pověsti dřevorubci Václav Burgr a Jakub Oppelt.7 Václav Trejbal ve své 

knize Sto let od Váňova nálezu uhlí uvádí jako jednoho z nálezců i Jakubova bratra Karla 

Oppelta. Podle pověsti, která má zřejmě částečně pravdivý základ, měla tato trojice 

či dvojice nalézt až v roce 1772 kousky uhlí, které se na povrch země údajně dostaly díky 

činnosti krtka. Následně ho nálezci odnesli, jak uvádí Trejbal, buštěhradskému kováři. 

„Ten je vhodil do ohně, a když pěkně vzplanuly, potvrdil, že jest to skutečně kamenné 

uhlí.“8 

Pravdou spíše bude, že za rozvojem a prvním hloubením šachet na konci 18. století 

nestojí jeden konkrétní nález ložiska, ale spíše více nálezů na různých místech. Tomu 

odpovídá i charakteristika hlavní kladenské sloje, která je velmi často přerušena hluchými 

podložními hřbety a také rozdělena na úzké slojové kry.9 Mýty opředený nález Burgra 

a Oppelta odkryl nejspíše vrapickou část hlavní kladenské sloje a umožnil naplno 

rozvinout těžbu na pozemcích buštěhradského velkostatku. 

Nejpříznivější podmínky pro dobývání uhlí byly právě v oblasti okolo tehdejších 

samostatné obce Vrapice.10  

Jednou z prvních klíčových osobností pro rozvoj kladenského hornictví byl Václav 

Černý. V roce 1803 začal jako první hledat uhelné sloje i ve větších hloubkách a položil 

tak základy způsobu těžby pro Kladensko typické. Při hloubení dolu Josef na území Vrapic 

objevil v roce 1825 mohutnou uhelnou sloj v hloubce zhruba 67 metrů. Následně 

 
5 Stručná historie Kladna. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně [online]. [cit. 2021-5-3]. Dostupné 
z: http://www.omk.cz/dyn/doc/historie_kladna?print=1. 
6 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 23. 
7 V přesné podobě příjmení Oppelt se jednotlivé prameny liší. Trejbal ve své knize uvádí variantu Opelt. 
Další (viz Kulturní dědictví kladenské aglomerace nebo Dobývání uhlí na Kladensku) uvádí variantu Oppelt. 
8 TREJBAL, Václav. Sto let od Váňova nálezu uhlí u Kladna. Kladno: Okresní rada osvětová, 1947. 
Vlastivědná knižnice Kladenska, sv. 5., str. 10. 
9 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 23. 
10 Vrapice jsou dnes součástí města Kladna, do roku 1950 byly součástí obce Stehelčeves, do roku 1847 
pak samostatnou obcí. 
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se při hloubení jámy Naděje v Dubí11 dostal ke sloji v hloubce 119 metrů, 

po prohloubení dolu Ludvík ve Vrapicích do téměř 111 metrů.12 

1.2 Nález Jana Váni 

Velmi často bývá považován za objevitele uhlí na Kladně Jan Váňa. 

Z předcházejícího textu je více než zřejmé, že Váňa nebyl první, kdo uhlí na Kladensku 

nalezl. Byl ale objevitelem hlavní kladenské sloje na území tehdy městyse Kladna, 

jejíž využití zahájilo hlavní etapu rozvoje kladenského těžařství a následného rozvoje 

celého města a přilehlých vesnic. 

Jan Váňa přišel na Kladensko v druhé polovině 40. let devatenáctého století, 

kdy stále více podnikatelů mělo zájem na nalezení nových uhlonosných terénů 

v okolí Kladna. Zkušeného důlního pracovníka vyslal do zdejší oblasti Václav Novotný, 

tehdejší majitel pražského paláce Žofín a také několika velkomlýnů.13 Pro průzkum 

uhelných ložisek a možností těžby v oblasti Kladenska se Novotný rozhodl na doporučení 

profesora přírodních věd tehdejšího Polytechnického ústavu v Praze Františka Xavera 

Zippeho.14 Profesor Zippe Novotnému tvrdil, že „v Kladně jsou rozsáhle uhelné sloje 

a že se Kladno v nejbližší době musí stát střediskem českých uhelných dolů,“ jak uvádí 

kniha Sto let kladenských železáren.15 

Jan Váňa od jara roku 1846 kutal v oblasti dnešní kladenské čtvrti Kročehlavy, 

v té době ještě samostatné obce náležející ke kladenskému panství. Jeho snaha 

ovšem dlouho nepřinášela očekávané výsledky. Později získal od sousedního kutaře Jana 

Jirátka16 šachetnici vzdálenou zhruba 500 metrů od své původní jámy, která 

se už ale nacházela na katastru tehdejšího městysu Kladno. Literatura vydaná po roce 1989 

popisuje tuto transakci jako prodej po neúspěšném kutání Jirátka, ovšem prameny z doby 

před rokem 1989 uvádějí z dnešního pohledu podezřele detailní informaci, že Váňa velmi 

dobře věděl, že v Jirátkově jámě uhlí je, a vylákal ji z něj v hospodě při společném 

popíjení.17 Jak se domnívá autorka této práce, bližší realitě je verze, že Jirátko své snažení 

 
11 Dubí je dnes součástí města Kladna, do roku 1940 bylo samostatnou obcí. 
12 Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006. 751 s. 
ISBN 80-254-0490-0., str. 123. 
13 KÁRNÝ, Miroslav. Sto let kladenských železáren. Praha: Práce, 1959., str. 14. 
14 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 27. 
15 KÁRNÝ, Miroslav. Sto let kladenských železáren. Praha: Práce, 1959., str. 15. 
16 Křestní jméno Jirátka se v prámech liší, nejčastěji je však uváděno Jan. 
17 Například v KÁRNÝ, Miroslav. Sto let kladenských železáren. Praha: Práce, 1959. 
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bez kýžených výsledků vzdal a raději jámu prodal alespoň s malým ziskem. 

V listopadu 1846 pak právě v Jirátkově šachetnici narazil Jan Váňa 

v hloubce 22,7 m na hlavní kladenskou sloj o mocnosti 1,9 metru.18 Jáma byla 

pojmenována Kateřina Josefa a těžba na ní byla zahájena 17. března 1847. Podle autora 

knihy Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace spočívá význam Váňova objevu 

nikoliv v jeho prvenství, jak se dříve mylně uvádělo, ale v tom, že „potvrdil existenci 

uhelné sloje západně od Vrapic směrem ke Kladnu.“19 Jeho objev se stal bezesporu jedním 

z impulsů, které přispěly k založení Vojtěšské huti, tedy první železárny na Kladně, 

díky které se začal následně rozvíjet celý hutní průmysl v této oblasti a také samotné město 

Kladno. Jejímu vzniku a dalšímu vývoji se bude tato práce věnovat v následující 

podkapitole. 

1.3 Vytvoření a fungování těžebních společností na Kladně 

Protože hlavní kladenská uhelná sloj prochází ve značné hloubce, bylo budování 

dalších dolů a jejich provozování za pomoci parních vodotěžních a těžních strojů značně 

finančně náročné. Takové investice si mohly dovolit vynaložit jen velké společnosti 

s dostatečným kapitálem. Po Váňově nálezu hlavní kladenské uhelné sloje tak na Kladně 

a v jeho okolí vznikly tři, postupně pak čtyři společnosti, jejichž hlavním předmětem 

podnikání byla těžba a následný prodej uhlí.20 

V roce 1848 vznikly vyčleněním z buštěhradského panství Císařské buštěhradské 

doly, které získal po smrti původní majitelky Marie-Louisy Toskánské, stejně jako celé 

panství, do svého majetku císař Ferdinand I. I po jeho vynucené abdikaci v témže roce 

doly nadále zůstaly v jeho majetku.21 Společnost postupně vybudovala několik dolů – 

v roce 1849 důl Ferdinand ve Cvrčovicích, jenž byl kvůli silným přítokům spodní vody 

dokončen až v letech 1870–1874, jámu Prokop a kvůli nedostačující kapacitě těchto dvou 

pak v roce 1867 ještě důl František Josef v Dubí. Po smrti Ferdinanda přešly doly 

do správy dvora císaře Františka Josefa I., který je následně v roce 1882 prodal Společnosti 

 
18 Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006. 
ISBN 80-254-0490-0., str. 126. 
19 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 27. 
20 Viz příloha č. 3 a 4: Vývoj společností působících v těžařském a hutním průmyslu na Kladensku (1848–
1938) a Mapa kladenských dolů v roce 1915. 
21 Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006. 
ISBN 80-254-0490-0., str 127. 
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Buštěhradské dráhy.22 

Společnost Buštěhradské dráhy byla založena v roce 1853 jako dopravní společnost 

a v témže roce získala koncesi na stavbu dráhy mezi Dubím a Kralupy nad Vltavou, 

jejíž vznik byl iniciován stále větší potřebou propojit doly s okolním drážním systémem. 

Hlavními podílníky společnosti byly bratři Kleinové, Vojtěch Lanna a Florentin Robert, 

který získal doly po Václavu Černému, o němž autorka této práce píše v předcházející 

podkapitole.23 Bratrům Kleinovým a Vojtěchu Lannovi bude věnován prostor dále 

v této podkapitole. Další aktivitou společnosti byla stavba železniční trati spojující Kladno 

s Lány a také s Prahou. Po koupi Císařských buštěhradských dolů společnost pokračovala 

v těžbě a na dolech docházelo k četným technickým úpravám.24  

Pod tímto jménem fungovala společnost až do června roku 1918, kdy od ní její doly 

koupila Pražská úvěrová banka. Touto transakcí přešly do jejího vlastnictví doly František 

Josef I., přejmenovaný na Prago I, Tragy, přejmenovaný Prago III, oba v Dubí, 

a Ferdinand ve Cvrčovicích, přejmenovaný na Prago II. Tyto doly společnost provozovala 

pod názvem Buštěhradské kamenouhelné doly Prago v Dubí u Kladna, nazývané lidově 

jako „Pragodoly“, a to až do r. 1945.25 

Další společností zabývající se těžbou na Kladenskou byla Společnost státních 

drah, která původně vznikla v roce 1854 původně za účelem privatizace C.k. státní dráhy 

a odkoupení některých jejích majetků za účelem umoření státního dluhu.26 Kromě 

privatizace železnice společnost odkoupila v roce 1854 i státní důlní majetek. 

Ten v té době zahrnoval důl Michael a jámu Layer na Brandýsku a doly Thinnfeld 

a Kübeck na Kladně, oba ve fázi hloubení. Společnost státních drah nadále pokračovala 

v budování nových dolů, jejím nejvýnosnějším dolem se stala Ronna v Hnidousích.27 

Posledním vyhloubeným dolem této společnosti se stal v roce 1900 dokončený 

důl Theodor ve Pcherách. 

 
22 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 28. 
23 Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006. 
ISBN 80-254-0490-0., str. 128. 
24 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 29. 
25 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 159. 
26 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 29. 
27 Hnidousy byly až do roku 1949 samostatnou vesnicí. Následně byly spojeny se sousední obcí Motyčín 
v obci Švermov a ten se stal v roce 1980 součástí města Kladna. 
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V roce 1918 došlo k přejmenování společnosti na Rakouskou železniční společnost 

a v jejím majetku byly doly Enghert a Kübeck na Kladně, Barré ve Vinařicích, Ronna 

v Hnidousích a Theodor ve Pcherách. V témže roce také společnost pronajala doly nově 

vzniklému Kamenouhelnému těžařstvu v Kladně, vytvořenému skupinou podnikatelů. 

Pronájem skončil o čtyři roky později a původně podnikatelské sdružení se přeměnilo 

na akciovou společnost Kamenouhelné doly a. s. Kladno provozující pět výše uvedených 

dolů. Společnost byla aktivní do roku 1936, kdy veškerý její důlní majetek odkoupila 

Pražská železářská společnost. 28 

1.3.1 Těžební část Pražské železářské společnosti  

Tou zřejmě nejzásadnější společností pro rozvoj těžebního i hutního průmyslu, 

a tedy i celého regionu je Kladenské kamenouhelné těžařstvo, později Pražské železářská 

společnost.29 Protože hloubení nových dolů a jam vyžadovalo velké investice, potřeboval 

těžař Václav Novotný, který stál za vysláním Váni na Kladensko, dalšího společníka 

a investora. Toho nalezl ve Vojtěchu Lannovi, který byl v té době významný stavitelem 

železničních, silničních a vodních staveb v Čechách a také byl jedním ze spolumajitelů 

Společnosti Buštěhradské dráhy, jak autorka popsala výše v této kapitole. Novotný a Lanna 

společně založili v roce 1847 Pražské doly u Kladna.30 O rok později do jejich společnosti 

vstoupili bratři Hubert, František a Vojtěch Kleinové a vzniklo tak Kladenské 

kamenouhelné těžařstvo. To začalo s hloubením dalších dolů, a to konkrétně doly Václav, 

František a Layer na Kladně.31 

Na další vývoj této společnosti mělo nezanedbatelný vliv také budování prvních 

vysokých pecí na Kladně, kvůli němuž se z původní firmy vydělila nová společnost 

Kladenské železářské těžařstvo. Podrobněji se vzniku a rozvoji hutního podnikání bude 

věnovat další podkapitola. Další rozvoj hutí si v roce 1857 ovšem vyžádal opětovné 

spojení Kladenského kamenouhelného těžařstva a Kladenského železářského těžařstva 

do Pražské průmyslové železářské společnosti. V obou těchto společnostech měli 

své podíly Vojtěch Lanna i bratři Kleinové. Dalšími podílníky byli Herman Dietrich 

 
28 Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006. 751 s. 
ISBN 80-254-0490-0., str. 143. 
29 Viz příloha č. 5: Množství vytěženého uhlí na Kladensku PŽS v letech 1857–1938. 
30 Původní název byl Prager Kohlenbergwerk nächst Kladno. 
31 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 31 
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Lindheim a Florentin Robert.32 Po odkoupení podílu od dědiců Novotného se v roce 1863 

Pražská průmyslová železářská společnost proměnila v akciovou firmu s názvem Pražská 

železářská společnost.33 Tato změna byla motivována především potřebou zvýšení kapitálu 

pro rozvoj kladenské huti.   

Základem jejího důlního majetku byly doly v západní a východní oblasti 

vrapického revíru založené převážně Václavem Černým, v kladenském revíru v jeho jižní 

části (oblast Kročehlav) doly vyhloubené na základě Váňova nálezu a na jeho 

severozápadě na území dnešní kladenské městské čtvrti Rozdělov. Akciová společnost 

postupně rozšiřovala svoje portfolio o řadu nově vyhloubených důlních děl. Jejím hlavním 

cílem bylo získání koksovatelného uhlí pro výrobu v kladenských hutích. Nejdůležitějšími 

doly se postupně staly Jan, Max a Schöller v Libušíně a Mayrau ve Vinařicích.34 Své důlní 

majetky pak PŽS ještě rozšířila v roce 1936, kdy koupila doly společnosti Kamenouhelné 

doly a. s. Kladno. Potřeba získat dostatek prostředků na tuto investici byla příčinou prodeje 

vídeňského paláce, ve kterém sídlilo vedení firmy před vznikem Československé 

republiky.35 

1.4 Hutní průmysl na Kladensku 

Ve stejné době, kdy Váňa učinil objev hlavní kladenské sloje, došlo v okolí vesnice 

Nučice v dnešním okrese Praha-Západ k objevení, či spíše znovuobjevení nalezišť železné 

rudy. Prvenství bývá připisováno Františku Herdovi, úředníkovi na zdejším panství. Právě 

jeho majitel kníže František Egon Fürstenberg získal v roce 1845 povolení pro těžbu na 

části naleziště. Povolení pro těžební činnost na zbývající části obdržel Jan Bendelmayer 

a v roce 1849 od něj naleziště odkoupila společnost Kladenské kamenouhelné těžařstvo, 

jehož podnikatelská činnost byla popsána v předcházejícím textu. A právě tento moment 

by se dal považovat za počátek hutního průmyslu na Kladně. 36 

1.4.1 Založení Vojtěšské huti 

Iniciátorem stavby vysokých pecích a dalších provozů na zpracování surového 
 

32 Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006. 751 s. 
ISBN 80-254-0490-0., str. 129 
33 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 30. 
34 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 30. 
35 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 42. 
36 Tamtéž, str. 37. 
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železa byl už výše zmiňovaný Vojtěch Lanna. Kladenské kamenouhelné těžařstvo v roce 

1849 požádalo o povolení pro stavbu dvou koksových vysokých pecí.37 Do té doby 

se na českém území ke zpracování železné rudy používaly pouze pece dřevouhelné, jejichž 

efektivita byla nízká a náklady na provoz příliš vysoké. Primárním cílem Lanny a bratrů 

Kleinových bylo vytvořit závod, který by byl schopen vyrábět kolejnice pro stavbu jimi 

budovaných železnic. Povolení k výrobě a zpracování železa bylo společnosti vydáno 20. 

listopadu 1850. V následujícím roce se od Kladenského kamenouhelného těžařstva oddělila 

nová společnost Kladenské železářské těžařstvo, mezi jehož spolumajiteli již chybí 

Novotného jméno.38 Nové železárny dostaly jméno Vojtěšská huť, které získaly nejen 

po svém duchovním otci Lannovi, ale také po jednom z bratří Kleinů. 

Stavba první vysoké pece ovšem započala až v roce 1854 pod vedením Františka 

Beleniho, který byl původně šichmistr železáren ve Šťáhlavech u Plzně. První vysoká 

pec belgického typu byla dokončena zkraje následujícího roku a hned 8. ledna byla 

slavnostně zapálena. Tehdejší německy píšící deník Bohemie popsal tuto událost 

jako „červánky nové budoucnosti pro železářský průmysl a tím i pro celý průmysl naší 

země.“39 Začátky provozu první koksové vysoké pece ale nebyly nikterak snadné, první 

z pecí byla sice uvedena do provozu, na konci ledna se konal i první odpich, ale už na 

konci února pec vyhasla. Po novém zapálení v květnu téhož roku se podařilo překonat 

počáteční problémy a pec pracovala bez dalšího přerušení. Druhá z obou plánovaných pecí 

byla uvedena do provozu 6. března 1856 a její provoz byl prostý dalších komplikací.40 

V následujícím roce došlo k vytvoření Pražské průmyslové železářské společnosti, 

které bylo osvětleno v předcházející kapitole. Kniha Sto let kladenských železáren cituje 

v souvislosti se založením této společnosti tehdejší časopis Posel z Prahy, v němž se uvádí, 

že „je to první úkaz spojení velkého kapitálu k věcem výlučně průmyslovým.“41 Hlavním 

cílem nově založené společnosti bylo vybudování dalšího nezbytného zázemí k vysokým 

pecím a tím vytvoření kompletního železárenského provozu, zajišťujícího efektivní 

fungování a ziskovost celého podniku. V letech 1857–1858 byla vybudována železnice 

 
37 KÁRNÝ, Miroslav. Sto let kladenských železáren. Praha: Práce, 1959., str. 24. 
38 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 101. 
39 Bohemia: Bohemia Aktien-Gesellschaft. 1855, 10(28), 2. 
40 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 40. 
41 První hornický a hutnický spolek v Čechách je konečně utvořen! Posel z Prahy: Spis užitečný, zábavně 
poučný pro město i ves: občanské noviny a věstník národohospodářský. 1857, 1(7), 26–27. 
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spojující Vojtěšskou huť s nučickými doly a také s vápencovým lomem v Tachlovicích, 

1858–1860 následovala výstavba čtyř nových koksových vysokých pecí, 180 koksovacích 

pecí určených pro výrobu koksu, 32 pudlovacích pecí sloužících ke zkujňování vytaveného 

železa a 5 válcovacích tratí.  Kvůli vysokým výdajům a také obtížné finanční situaci byla 

firma nucena přistoupit k transformaci na akciovou společnost s názvem Pražská 

železářská společnost. 42 

V provozu Vojtěšské huti v dalších letech postupně docházelo k technickým 

změnám, z nichž asi nejzásadnější je zahájení používání Thomasova konvertoru, 

který zde byl vyzkoušen poprvé v kontinentální Evropě.43 Jeho přínos pro kladenské 

železárny byl zásadní, protože díky jeho použití bylo možné provádět defosforizaci železa 

vyráběného z nučické železné rudy, a tak zásadně zlepšit jeho kvalitu. Používat 

se na Kladně začal v květnu roku 1879, v železárnách ve Vítkovicích byl tento přístroj 

použit o tři měsíce později a v železárnách v Německu ještě o měsíc později. 

1.4.2 Karl Wittgenstein a založení Poldiny hutě 

V 80. letech 19. století se ovšem ocitly kladenské železárny, které v té době 

disponovaly už šesti vysokými pecemi, v krizi. Pražská železářská společnost (dále 

jen PŽS) nebyla schopná vyplácet svým akcionářům dividendy a výroba čím dál více 

přestávala stačit tehdejším technickým požadavkům na kvalitu výrobků a nebyla schopna 

rychle reagovat na nově zaváděné technologické postupy. Proto se členové správní rady 

rozhodli oslovit v roce 1886 s nabídkou na místo generálního ředitele Karla Wittgensteina, 

v té době ředitele a spolumajitele prosperujících Teplických válcoven.44 

Wittgenstein nabídku na post generálního ředitele PŽS přijal, ovšem s několika 

podmínkami. První podmínkou byl odkup Teplických válcoven společností PŽS a členství 

v její správní radě pro něj i jeho společníky. Druhou podmínku byla absolutní volnost 

generálního ředitele v otázce personálních, organizačních a technických změn.45 Se vším 

tehdejší vedení PŽS souhlasilo a do Kladna, jak popisuje autor knihy Ocelový král Karl 

 
42 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 110. 
43 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 43. 
44 KOVAŘÍK, Jiří a SCHMELZOVÁ, Radoslava. Ocelový král Karl Wittgenstein, mecenáš a sběratel 
(1847–1913). Přeložil Květoslava OTCOVSKÁ. Kladno: Arteum za podpory Ministerstva kultury, 2010. 
ISBN 978-80-254-8719-8., str. 42. 
45 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 44. 
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Wittgenstein, přišla „éra modernizace a racionalizace, která vedla k zásadním změnám.“46 

Z výše popsaného je podle autorky práce zřejmé, že pro vedení se Wittgenstein zdál 

jedinou možnou záchranou pro jejich upadající podnik.47 

Neomezené organizační pravomoci využil nový generální ředitel velkoryse. Jedním 

z jeho prvních kroků ve funkci bylo vytvoření železářského obchodního kartelu, 

ve kterém figurovala PŽS a Vítkovické horní a hutní těžířstvo.48 První velkou technickou 

změnou v kladenském závodě bylo ukončení provozu koksoven, protože kladenské uhlí 

bylo špatně koksovatelné a kvalita výsledného produktu byla pro vysoké pece 

nevyhovující. Koks se tedy na Kladno začal dovážet z Ostravska a Vestfálska. Následovala 

modernizace celého procesu výroby železa a následně oceli. Dalším krokem byla 

centralizace hutních aktivit PŽS, a tak byla zastavena zastaralá výroba v závodech 

v Nýřanech a Vikýši.49 

Největší změnou, která podobu kladenského hutního průmyslu ovlivnila na desítky 

let dopředu, bylo založení ocelárny Poldina huť. K orientaci na výrobu oceli Wittgensteina 

inspirovala mezera na tehdejším trhu, na němž chyběla kvalitní nástrojová ocel dovážející 

se v té době pouze z Německa nebo Anglie. V dubnu roku 1889 požádal o povolení 

ke zřízení ocelárny Poldi-Hütte a v první polovině následujícího roku zahájila ocelárna 

svůj provoz.50 Původně šlo o soukromý Wittgensteinův podnik, celým jménem Poldi-Hütte 

Tiegelgusstahlfabrik, ale už v roce 1891 bylo rozhodnuto přeměnit Poldinu huť 

na akciovou společnost, jejíž hlavní podíl vlastnil právě generální ředitel PŽS. 

Jméno Poldi nebylo zvoleno náhodně, jednalo se o zdrobnělinu nebo přezdívku 

Wittgensteinovy manželky Leopoldiny. Její portrét, částečně stylizovaný v duchu tehdy 

populárního secesního slohu, byl i ve znaku společnosti spolu s pěticípou hvězdou 

nad jejím profilem symbolizující ušlechtilost. Celý tento motiv, jenž je dodnes k vidění 

na mnoha místech na Kladně, byl roku 1893 zaregistrován jako ochranná známka Poldiny 

 
46 KOVAŘÍK, Jiří a SCHMELZOVÁ, Radoslava. Ocelový král Karl Wittgenstein, mecenáš a sběratel 
(1847–1913). Přeložil Květoslava OTCOVSKÁ. Kladno: Arteum za podpory Ministerstva kultury, 2010. 
ISBN 978-80-254-8719-8., str. 45. 
47 Viz příloha č. 9: Výroba surového železa v PŽS v letech 1865–1913. 
48 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 44. 
49 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 131. 
50 100 let ocelí Poldi. Ilustroval Bohuslav VALENTA. V Praze: Práce, 1989., str. 21. 
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hutě.51 

Období působení Karla Wittgensteina v čele PŽS, včetně založení Poldiny hutě 

na Kladně, dokončilo přeměnu tohoto dříve spíše provinčního města na jedno 

z průmyslových center tehdejší monarchie. Autorka této práce považuje za patřičné 

na tomto místě zmínit působení vídeňského architekta narozeného v Brtnici u Jihlavy 

Josefa Hoffmanna a jeho vliv na architektonický rozvoj okolí Poldiny hutě. Hoffmanna 

si vybral Wittgensteinův nástupce na postu generálního ředitele Poldiny hutě Alexander 

Pazzani zřejmě na doporučení Wittgensteina, pro něhož vídeňský architekt vytvořil 

lovecký zámeček Hochreitch.52 

Sídlo společnosti Poldina huť bylo v té době ve Vídni a na Kladně chybělo zázemí, 

které by poskytovalo dostatečný komfort při návštěvách členů vedení společnosti, 

významných odběratelů či hostů. V roce 1902 tak začala podle návrhu J. Hoffmanna 

stavba objektu nazvaného Gewerkschaftshotel der Poldihütte53, ve kterém všechny použité 

materiály dosahovaly podle vyjádření architekta „té nejvyšší kvality stejně jako ocel Poldi, 

čehož měl být dům symbolem.“54 Budova sloužila svému účelu i po znárodnění 

kladenských hutí jako Dům hostů Poldi SONP Kladno, po roce 1989 byla ne zcela citlivě 

rekonstruována a v současné době v ní je Hotel Hoffmann. U dalších staveb pro Poldinu 

huť sice jméno Josefa Hoffmanna jako autora uvedeno není, ale byl přítomen u ideových 

návrhů a jako korektor závodních staveb, takže rysy typické pro jeho práci nese například 

budova pozdějšího ředitelství a hlavní vrátnice areálu Poldiny hutě.55 

1.4.3 Fungování hutní části Pražské železářské společnosti a Poldiny hutě po roce 
1918 

Po konci první světové války a vzniku Československa bylo první velkou změnou 

ve fungování PŽS přenesení sídla společnosti z Vídně do Prahy kvůli přijetí 

 
51 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 132. 
52 SCHMELZOVÁ, Radoslava, ed. a ŠUBRTOVÁ, Dagmar, ed. "Kladno minulé a budoucí": sborník 
z mezioborové konference, 15.6.2007. 1. vyd. Kladno: Občanské sdružení Arteum, 2007. 96 s. ISBN 978-80-
254-0180-4., str. 59. 
53 Překlad autorka: Závodní hotel Poldiny hutě, častěji nazývaný jako Poldihaus. 
54 SCHMELZOVÁ, Radoslava, ed. a ŠUBRTOVÁ, Dagmar, ed. "Kladno minulé a budoucí": sborník 
z mezioborové konference, 15.6.2007. 1. vyd. Kladno: Občanské sdružení Arteum, 2007. 96 s. ISBN 978-80-
254-0180-4., str. 60. 
55 KOVAŘÍK, Jiří a Radoslava SCHMELZOVÁ. Ocelový král Karl Wittgenstein, mecenáš a sběratel (1847–
1913). Přeložil Květoslava OTCOVSKÁ. Kladno: Arteum za podpory Ministerstva kultury, 2010. ISBN 978-
80-254-8719-8. str. 50. 
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tzv. nostrifikačního zákona.56 K tomu došlo v roce 1919 a v témže roce také začala PŽS 

používat ve firemní komunikaci český jazyk, do té doby byla úředním jazykem společnosti 

němčina.57 

Dalším krokem byla změna vlastnických podílů v akciové společnosti. Novým 

hlavním akcionářem se stala Živnostenská banka, jejíž podíl v PŽS byl 27 procent, a která 

ho získala od dřívějšího majoritního vlastníka, vídeňské banky Niederösterreichische 

Escompte Gesellschaft. Podíl ve společnosti měla se souhlasem československé vlády 

od roku 1921 i firma Mannesmann-Röhrenwerke A.G., jeden z největších odběratelů železa 

z Vojtěšské huti.58 V případě dceřiné firmy Poldihütte Tiegelgusstahlfabrik získala 

majoritní podíl v přibližné výši 33 procent akcií Česká eskomptní banka. Druhým 

největším akcionářem se stala Živnostenská banka, zainteresovaná také v PŽS. 

Kromě majetkových změn samozřejmě také došlo k přejmenování podniku. Z názvu bylo 

vypuštěno slovo Tiegelgusstahlfabrik a oficiálně se začal používat i český název – Poldina 

huť.59 

Nostrifikační zákon byl také příčinou nucených personálních změn. Vedení PŽS 

opustil generální ředitel Wilhelm Kestnarek, kterého nahradil František Sýkora, a na místo 

ředitele Poldiny hutě rezignoval Alexander Pazzani, jehož místo převzal Otto Mulaček. 60 

Na počátku dvacátých let obnovil svou činnost železářských kartel, 

tedy Československý železářský kartel, který byl z podnětu PŽS založen ještě 

v éře rakousko-uherské monarchie. Jeho členy byly PŽS, Vítkovické železárny a Báňská 

a hutní společnost, jíž patřily železárny v Třinci. Zásadním rozdílem ve fungování kartelu 

v období císařství a Československé republiky byla změna postavení PŽS v tomto 

společenství. Firma ztratila svoje výsadní postavení, které zastávala v prvních deseti letech 

dvacátého století.61 Jednou z příčin této ztráty byl podle autorů knihy Doly, hutě a Kladno 

prodej akcií Slezské akciové společnosti, dodavatele koksu, tedy klíčové suroviny pro hutní 

výrobu. Za transakcí stál odcházející ředitel Kestnarek, který přiměl správní radu PŽS 

k prodeji kvůli rychlému zisku peněz. Důsledkem tohoto kroku bylo nejen zdražení koksu, 
 

56 Viz 2.1 Legislativní změny související se sociálním postavení dělníků po vzniku Československa. 
57 Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006. 751 s. 
ISBN 80-254-0490-0., str. 140. 
58 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 124. 
59 100 let ocelí Poldi. Ilustroval Bohuslav VALENTA. V Praze: Práce, 1989., str. 52 
60 Tamtéž, str. 123. 
61 Viz příloha č. 7: Porovnání výroby železa v závodech PSŽ, Vítkovických železáren a Báňské a hutní 
společnosti v letech 1918–1938. 
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ale hlavně komplikovanější jednání o jeho dodávkách. I když se na Kladně těžilo černé 

uhlí, ze kterého se dal koks vyrábět, jeho výhřevnost, tedy nejdůležitější vlastnost 

při používání ve vysokých pecích, byla oproti ostravskému nebo německému uhlí 

o několik desítek procent menší a pro PSŽ by tedy bylo ekonomicky lepší raději koks 

dovážet než ho z kladenského uhlí procesem koksování vyrábět. Právě dovoz koksu 

však po prodeji akcií Slezské akciové společnosti pro PŽS výrazně podražil a začal být 

příliš finančně náročný. 

  Za další důvod pozdější ztráty dominantního postavení lze považovat prodej akcií 

Österreichische-Alpine Montangesellschfat, jímž PŽS ztratila všechen svůj vliv 

v železářském průmyslu v Rakousku a umožnila konkurenci obsadit její pozice.62 

Už před první světovou válkou bylo zřejmé, že rentabilnějším a perspektivnějším 

podnikem v hutním podnikání PŽS se stává Poldina huť, ocelárenský provoz. 

Naopak Vojtěšská huť, výroba železa, pro svou zastaralost a jen pomalé zavádění inovací 

do výroby přestávala stačit tehdejším požadavkům na kvalitu výrobků a začala zaostávat 

za konkurencí. Hlavním problémem pro ziskovou výrobu železa ve Vojtěšské huti byla 

vysoká cena koksu, která ještě narostla po odprodeji Slezské akciové společnosti v roce 

1919. Tento problém pomohlo vyřešit zavedení technologie tzv. předpalování vápence, 

který je nezbytnou složkou při výrobě železa a před zavedením tohoto postupu se zahříval 

až ve vysoké peci spolu s dalšími surovinami. Jeho nahřívání ve čtyřech nově postavených 

vápenných pecích přineslo úsporu až 180 kilogramů koksu na tunu železa. Podle autorů 

knihy Doly, hutě a Kladno se tak vysokopecní výroba na Kladně z hlediska spotřeby koksu 

stala nejúspornější v republice.63 

V kontrastu s výše uvedenými potížemi Vojtěšské huti byl rozvoj Poldiny hutě 

v prvních deseti letech nově vzniklé republiky víc než úspěšný. Ocelárny se i přes prvotní 

stagnaci hospodářských výsledků v důsledku přechodu z válečné výroby velmi rychle 

rozvíjely a udržely si výsadní postavení jediného výrobce ušlechtilých ocelí v tehdejším 

Československu.64 V celorepublikovém srovnání ve výrobě surové oceli však zůstávaly 

až za provozem v Ostravě–Vítkovicích, výroba v třineckých ocelárnách pak byla 

 
62 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. ISBN 
978-80-905388-8-7., str. 125. 
63 Tamtéž, str. 125. 
64 100 let ocelí Poldi. Ilustroval Bohuslav VALENTA. V Praze: Práce, 1989., str. 53. 
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na podobné úrovni jako v Poldině huti.65 

Hospodářská krize na začátku třicátých let pak daleko silněji dolehla právě 

na Vojtěšskou huť, kde v letech 1932–1933 klesla výroba železa o 65 procent, 

u válcovaných výrobků pak byl pokles ještě o dvacet procent větší. Ztráta společnosti 

v tomto období dosáhla 33 milionů dnešních korun.66 Krize se samozřejmě nevyhnula 

ani Poldině huti a společnosti se ve stejném období, tedy mezi lety 1932–1933, snížil obrat 

zhruba o šedesát procent oproti roku 1929.67 

Ve složité době hospodářské krize se členem vedení obou společností stal Franz 

Hummelberger. V roce 1927 byl Hummelberger, který po vzniku republiky přijal české 

občanství, nejprve jmenován obchodním ředitelem Poldiny hutě a o pět let později 

se po odcházejícím Otto Mulačkovi stal i generálním ředitelem. V roce 1935 přijal 

od Jaroslava Preisse, ředitele Živnobanky, majoritního akcionáře PŽS, nabídku na převzetí 

vedení i v PŽS, a stal se tak jejím externím ředitelem. Už o dva roky později začala 

společnost pod jeho vedením opět vyplácet svým akcionářům dividendy.68 

Vývoj situace v Evropě ve druhé polovině třicátých let přiměl i kladenské hutní 

podniky k orientaci na zbrojní výrobu a Poldina huť se stala rozhodnutím ministerstva 

národní obrany podnikem důležitým k obraně státu. Z tohoto důvodu bylo plánováno 

v případě napadení Československa Německem přesunutí výroby na území Slovenska. 

PŽS i její dceřiná firma Poldina huť zůstala i po podpisu Mnichovské dohody a následné 

okupaci stále v rukou svých původních akcionářů.69 

1.5 Urbanistický rozvoj Kladna  

Kladno bylo až do prvních výše popsaných nálezů uhlí na konci 18. století menší 

poddanskou vsí od roku 1705 patřící břevnovskému klášteru benediktinů. Řeholníci 

se na rozdíl od majitelů sousedních panství, především buštěhradského, nevěnovali hledání 

dalších nalezišť černého uhlí a svou půdu chtěli využívat především pro zemědělské účely. 

Po vykácení části lesů v poslední čtvrtině 18. století vznikla západně od tehdejšího Kladna 
 

65 Viz příloha č. 8: Porovnání výroby surové oceli v závodech Poldiny hutě, Vítkovických železáren a Báňské 
a hutní společnosti v letech 1918–1938. 
66 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 125. 
67 100 let ocelí Poldi. Ilustroval Bohuslav VALENTA. V Praze: Práce, 1989., str. 61. 
68 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 152. 
69 MATĚJ, Miloš. Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace. [Ostrava]: Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Ostravě, [2017]. ISBN 978-80-85034-98-1., str. 50. 
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nová zemědělská půda, na jejíž obdělávání ale chyběla pracovní síla. Kladenští poddaní 

byli totiž po třicetileté válce tehdejším majitelem panství Floriánem Jetřichem Žďárským 

od robotní povinnosti osvobozeni.70 Chybějící pracovní sílu získali benediktini mezi svými 

poddanými na Broumovsku díky příslibu dědičného pachtu půdy. Možnost získání vlastní 

půdy jich na Kladno přivedla poměrně velké množství. Tito noví příchozí byli usídleni 

právě na západ od tehdejšího Kladna, a podle rozdělování půdy dostala jejich osada jméno 

Rozdělov, který je v dnešní době již součástí města.71 

Samotné město Kladno v 18. století nikterak dramaticky nerostlo. Od doby 

předbělohorské se do první poloviny 18. století navýšil počet domů pouze o šest.72 

O přesné podobě zástavby v tomto období nejsou k dispozici žádné záznamy, 

pouze v 19. století vyhotovený nákres Karla Springlera představující spíše idealizovanou 

podobu městysu. Ve druhé polovině 18. století dochází k prvnímu většímu rozvoji sídla, 

a to díky budování domů v oblasti Bukovec na svahu na severním okraji města. Jednalo 

se ovšem o zástavbu bez nějaké urbanistické koncepce, šlo o malé domky pouze se dvorky. 

Právě výstavba na tomto severním svahu je základem dnešní kladenské čtvrti Podprůhon 

nebo také někdy nazývané Podskalí.73 

Největšímu rozvoji Kladna paradoxně pomohl požár, který vypukl roku 1814 

a zasáhl tehdejší centrum města. K tomu už v té době bylo devět let připojené Rakovnické 

předměstí se špitálem a dodnes stojící kaplí sv. Floriána. Právě po požáru došlo k zahuštění 

zástavby ulic vycházejících z náměstí. Následně v první polovině 19. století dochází 

k rozrůstání dělnické čtvrti na jih od hlavního kladenského náměstí, dnes pojmenované 

Starosty Pavla, a také k další zástavbě mezi Rozdělovem a Podprůhonem, tehdy nazývané 

Nové Kladno.74 Nejlépe lze rozvoj města v tom období demonstrovat na počtu domů 

a obyvatel. Podle publikace Kladno, město uhlí a železa bylo na Kladně v roce 1843 165 

 
70 Stručná historie Kladna. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně [online]. [cit. 2021-5-3]. Dostupné 
z: http://www.omk.cz/dyn/doc/historie_kladna?print=1. 
71 VILÍMKOVÁ, Milada a PREISS, Pavel. Ve znamení břevna a růží: historický, kulturní a umělecký odkaz 
benediktinského opatství v Břevnově. Praha: Vyšehrad, 1989. ISBN 80-7021-013-3., str. 106. 
72 SCHMELZOVÁ, Radoslava, ed. a ŠUBRTOVÁ, Dagmar, ed. "Kladno minulé a budoucí": sborník 
z mezioborové konference, 15.6.2007. 1. vyd. Kladno: Občanské sdružení Arteum, 2007. 96 s. ISBN 978-80-
254-0180-4., str. 7. 
73 Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006. 751 s. 
ISBN 80-254-0490-0., str. 661. 
74 SCHMELZOVÁ, Radoslava, ed. a ŠUBRTOVÁ, Dagmar, ed. "Kladno minulé a budoucí": sborník 
z mezioborové konference, 15.6.2007. 1. vyd. Kladno: Občanské sdružení Arteum, 2007. 96 s. ISBN 978-80-
254-0180-4., str. 8. 
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domů a 1395 obyvatel, o 26 let později už to bylo 782 domů a 10 190 obyvatel.75 

Na začátku 20. století pak kromě dělnických domků na Kladně vznikají také bloky 

městské zástavby stojící v některých částech města do dneška, a také menší rodinné domky 

se zahrádkami. Spolu s nárůstem počtu obyvatel byla dalším vývojovým krokem nutnost 

výstavby veřejně prospěšných staveb. Na přelomu 19. a 20. století tak na Kladně postupně 

vznikla budova reálného gymnázia a následně také městské divadlo. Další významnou 

stavbou pak byl novorománský kostel Nanebevzetí Panny Marie na hlavním kladenském 

náměstí vysvěcený v roce 1900. 76 

Oficiálního povýšení na město se Kladnu dostalo v roce 1870, kdy tak učinil císař 

František Josef I. Ovšem Kladno i nadále zůstalo součástí politického okresu Praha-

Smíchov, i když mělo vlastní okresní soud a berní úřad. Až o 23 let později zde bylo 

zřízeno okresní hejtmanství a Kladno se tak stalo správním centrem samostatného okresu. 

Definitivním potvrzením stále vzrůstající prestiže Kladna jako významného průmyslového 

města bylo v roce 1898 povýšení Kladna mezi královská horní města rakousko-uherským 

císařem. Ke vzniku tzv. velkého Kladna připojením do té doby samostatných obcí 

Kročehlavy, Dubí, Újezd, Dříň a Rozdělov došlo ale až v roce 1940. Po skončení druhé 

světové války došlo načas k jejich zpětnému oddělení. O dva roky později ale už byly 

všechny výše jmenované obce natrvalo připojeny k městu Kladno a staly 

se tak jednotlivými městskými částmi.77 

1.6 Složení obyvatel Kladna v období první republiky 

K největšímu nárůstu počtu obyvatel na Kladně a jeho okolí docházelo především 

ve druhé polovině 19. století. V období první republiky se pro Kladno stala konkurentem 

rychle rostoucí Praha, hlavní město nového státu, s velkým počtem nových pracovních 

příležitostí, a proto růst počtu obyvatel města začal stagnovat. V roce 1921 zde žilo 19 111 

obyvatel, za devět let 20 751 obyvatel. Díky novým možnostem financování výstavby 

vlastních domů, které budou popsány v následující kapitole, lze ovšem pozorovat skokový 

nárůst počtu domů na Kladně. V roce 1921 jich podle sčítání bylo 1821, o devět let později 

 
75 ŽOFKA, Josef a ŠVEJDA, Josef. Kladno, město uhlí a železa. V Kladně: Musejní spolek, 1947., str. 4. 
76 SCHMELZOVÁ, Radoslava, ed. a ŠUBRTOVÁ, Dagmar, ed. "Kladno minulé a budoucí": sborník 
z mezioborové konference, 15.6.2007. 1. vyd. Kladno: Občanské sdružení Arteum, 2007. 96 s. ISBN 978-80-
254-0180-4., str. 9. 
77 ŽOFKA, Josef a ŠVEJDA, Josef. Kladno, město uhlí a železa. V Kladně: Musejní spolek, 1947., str. 4. 
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už 2391, tedy o čtvrtinu více.78 

Další příčinu jen pomalého zvyšování počtu obyvatel kladenské průmyslové 

aglomerace lze najít v poválečné krizi československého uhelného průmyslu, 

která přinutila řadu zdejších horníků a důlních specialistů odejít za prací do Německa 

nebo Francie. Kladenský region opustily také desítky hornických rodin zklamané 

politickým vývojem v nové republice. Svoje nesplněné sny o „rudém Kladně“ 

jako komunistickém městě realizovaly mimo jiné též odchodem do Sovětského svazu, 

kde se jejich novými domovy staly často kavkazské kolchozy.79 

Kladenské doly a hutě zaměstnávaly ve druhé polovině dvacátých let přes jedenáct 

tisíc zaměstnanců. K nejvýznamnějším zaměstnavatelům v té době patřila Poldina huť 

a PŽS, které dávaly práci více než osmi tisícovkám zaměstnanců. Jen pro porovnání – 

před první světovou válkou jen v provozech Poldiny huti pracovalo přes osm tisíc 

zaměstnanců.80 V období hospodářské krize na počátku třicátých let počet zaměstnanců 

v obou společnostech klesl o více než tisícovku v každé z nich a na podobné hodnoty 

jako na konci dvacátých let se dostala Poldina huť v roce 1935, PSŽ dokonce až v roce 

1938.81 Podle sčítání lidu z roku 1921 bylo nejčetnějším zaměstnáním na Kladně dělník 

v hutním průmyslu a hornictví bylo nejrozšířenějším výrobním odvětvím.82 

Při pohledu na národnostní složení Kladna je zřejmé, že se jednalo o národnostně 

homogenní město, 95 procent jeho obyvatel tvořili v roce 1930 Češi, respektive 

Čechoslováci. K německé národnosti se přihlásilo v roce 1921 551 obyvatel města. Nárůst 

o dvě stě osob hlásících se k německé národnosti v roce 1930 lze připočíst spíše 

populačnímu vývoji než pracovní migraci.83 Ačkoli bylo Kladno ve srovnání s mnoha 

jinými československými městy jednoznačně české, ve vedení průmyslových podniků 

navzdory uplatňování nostrifikačního zákona byli početněji zastoupeni pracovníci německé 

národnosti, kteří po vzniku republiky přijali československé občanství a byli tedy 

 
78 ŽOFKA, Josef a ŠVEJDA, Josef. Kladno, město uhlí a železa. V Kladně: Musejní spolek, 1947., str. 4. 
79 JEMELKA, Martin a ŠTOFANÍK, Jakub. Víra a nevíra ve stínu továrních komínů: náboženský život 
průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938). 2. Praha: Academia, 2020. České moderní dějiny. 
ISBN 978-80-200-3153-2., str. 72. 
80 100 let ocelí Poldi. Ilustroval Bohuslav VALENTA. V Praze: Práce, 1989., str. 85. 
81 Viz přílohy č. 9 a 10: Počet zaměstnanců v PŽS v letech 1918–1938 a Počet zaměstnanců v Poldině huti 
v letech 1917–1938. 
82 SOkA Kladno, f. Okresní úřad Kladno, sčítání obyvatel 1921, soudní okres Kladno, Kladno, sčítací obvod 
I – XXIV, k. 313–330. 
83 JEMELKA, Martin a ŠTOFANÍK, Jakub. Víra a nevíra ve stínu továrních komínů: náboženský život 
průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938). 2. Praha: Academia, 2020. České moderní dějiny. 
ISBN 978-80-200-3153-2., str. 73. 
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tzv. českými Němci.84  

Podle údajů z meziválečných sčítání obyvatel nežily na Kladně kromě Čechů 

a Němců žádné další početně významné menšiny, i židovská komunita byla podle těchto 

údajů minimální. Podle údajů z roku 1930 se k židovské národnosti na Kladně přihlásilo 

jen 210 obyvatel.85  

Za zmínku tato skutečnost podle autorky stojí proto, že na Kladně v té době 

existovala velká synagoga založená roku 1884 a kladenská židovská obec měla svého 

rabína. Tyto dva aspekty by svědčily o silné židovské komunitě. Jako pravděpodobné 

se tak jeví vysvětlení, že se tehdejší židovští obyvatelé Kladna přihlásili k československé 

národnosti, protože už nebyli praktikujícím židy.86 

  

 
84 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 132. 
85 KLADNO. Holocaust [online]. Praha, 2021 [cit. 2021-7-21]. Dostupné 
z: https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/jiri-fiedler-zidovske-
pamatky-v-cechach-a-na-morave/kladno/ 
86 70. výročí od vypravení kladenských židovských transportů do Terezína. Slánský obzor. 2008, 15(2), 72–
91. 
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2 Situace dělníků na Kladensku za první republiky 

V této kapitole budou popsány nejenom životní a pracovní podmínky dělníků 

na Kladensku, tedy převážně zaměstnanců dolů a hutí, ale také některé legislativní změny, 

které jejich život přímo ovlivňovaly v časovém období první republiky. Jedná 

se především o zákony zaštiťující po vzniku republiky požadavky na změnu národnosti 

vlastníků a vedení jednotlivých podniků ve prospěch české, a také zákony, 

které se věnovaly legislativnímu postavení horníků a v menší míře též hutníků. Jedna 

z podkapitol bude věnována fungování odborů v Československu, které právě v oblasti 

Kladenska byly aktivní při organizování pracovního života také prostřednictvím místního 

tisku, jak bude ukázáno v praktické části této práce. 

S legislativními změnami, či spíše s nenaplněnými očekáváními změn 

ve vlastnictví hutí a dolů, úzce souvisí generální stávka v prosinci roku 1920, jejíž průběh 

bude v této kapitole také popsán.  

Jedna z podkapitol se bude věnovat vzniku a popisu dělnických kolonií na Kladně 

a v okolních obcích. Kromě knižních a časopiseckých zdrojů k tomuto bodu bude autorka 

této práce využívat také konzultace s vedoucím a kurátorem sbírek Hornického skanzenu 

Mayrau ve Vinařicích u Kladna MgA. Tomášem Voldrábem, který se této problematice 

systematicky věnuje a je autorem několika publikací na toto téma. 

2.1 Legislativní změny související se sociálním postavení dělníků po 
vzniku Československa 

Prvním zákonem, který se týkal všech zaměstnanců v Československu, byl zákon 

č. 91/1918 o zavedení osmihodinové pracovní doby. Tato právní norma reagovala 

na situaci, kdy se devítihodinová pracovní doba uzákoněná v celém rakousko-uherském 

císařství v roce 1901 během první světové války v dolech prodloužila na jedenáct hodin. 

Pracovalo se ve dvousměnném provozu, denní směna od 6:30 do 17:30 a noční od 18:30 

do 5:30.87 

Za změnami legislativy týkající se postavení horníků a hutníků stály snahy sociální 

demokracie, zastoupené ve vládě Karla Kramáře v roce 1919, o znárodnění dolů a hutí. 

V programovém prohlášení vlády je ale zmíněno pouze zestátňování dolů, což dokládá 

tato pasáž: „Proto jest vláda přesvědčena, že uhlí nemůže zůstati ve volné disposici 
 

87 Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006. 751 s. 
ISBN 80-254-0490-0., str. 140. 
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soukromníků a jest odhodlána, za součinnosti slavného Národního shromáždění zjednati 

státu plné ovládání tohoto prostředku výrobního.“88 

Jedním z hlavních impulsů pro změny vlastnických struktur hutních a dalších 

železářských provozů byly časté stávky právě v kovodělném průmyslu, jejichž účastníci 

si od zestátnění podniků slibovali zlepšení životních poměrů v době poválečného rozvratu 

hospodářství. Ukázkou snahy vlády tento problém řešit a také udělat dílčí krok 

ke znárodnění hutí byl v prosinci 1919 přijatý zákon č. 655/1919 Sb., kterým se zřizuje 

rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru v kovodělném průmyslu. Jeho smyslem 

bylo vyřešit konflikty mezi zaměstnanci a zaměstnavateli ustanovením paritní komise, 

v níž budou mít zastoupení obě strany sporu a jejíž závěry následně schválí tehdejší 

ministerstvo sociální péče.89 

Pro řešení situace horníků byl o rok později přijat soubor zákonů, a to konkrétně 

zákony č. 143/1920 Sb., č. 144/1920 Sb. a č. 145/1920 Sb. Zákon č. 143/1920 Sb. ustanovil, 

že zaměstnanci dolů mají právo podílet se na vedení podniku a také mají právo na podíl 

ze zisku. K tomu účelu byly ustanoveny v podnicích nad sto zaměstnanců podnikové rady, 

ve kterých byly přítomny jednotlivé odbory hájící zájmy zaměstnanců a zástupci 

společnosti. Úkolem tohoto orgánu bylo mezi zaměstnance rozdělovat určitou část ze zisku 

společnosti.90 Zákon č. 144/1920 Sb. stanovil povinnost v podnicích nad dvacet 

zaměstnanců vytvořit závodní radu, jejíž pravomoci byly téměř totožné s výše popsanými 

podnikovými radami.91 Poslední přijatý zákon týkající se horníků, tedy zákon č. 145/1920 

Sb., zřizoval hornické dozorčí soudy, které fungovaly obdobně jako paritní komise 

u podniků v kovodělném průmyslu, tedy k řešení sporů mezi zaměstnanci 

a zaměstnavatelem.92 

Druhou legislativní změnou, která měla přímý dopad na fungování dolů a hutí 

na Kladensku, bylo přijetí tzv. nostrifikačního zákona, celým názvem zákon č. 12/1920 Sb. 

 
88 Programové prohlášení vlády Karla Kramáře. Úřad vlády České republiky [online]. [cit. 2021-6-3]. 
Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-1938-
csr/karel-kramar/ppv-Kramar-1918-1919.pdf. 
89 § 2 odst. 2 zákona č. zákon č. 655/1919 Sb., kterým se zřizuje rozhodčí komise pro úpravu služebního 
poměru v kovodělném průmyslu. 
90 § 1 odst. 1 zákona č. 143/1920 Sb. o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů a jejich podílu 
na čistém zisku. 
91 § 1 odst. 1 zákona č. 144/1920 Sb. o závodních a revírních radách při hornictví. 
92 § 1 odst. 1 zákona č. 145/1920 Sb. jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy. 
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o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu.93 Ten nařizoval ve svém 

prvním paragrafu všem firmám, které vyrábí v Československu, přenést svoje sídlo, 

pokud ho už zde nemají, na jeho území. Pokud by se tak nestalo, bylo by společnosti 

zakázáno provozovat dál své podniky. Tento zákon se týkal na Kladensku především 

Pražské železářské společnosti a Poldiny huti, která měla od počátku svého fungování sídlo 

ve Vídni.  

2.2 Pracovní podmínky a sociální postavení horníků a hutníků 

Po vzniku republiky se změnily i pracovní podmínky v kladenských dolech 

a hutích. Díky zákonu zavádějícímu osmihodinovou pracovní dobu se v obou kladenských 

hutích začalo pracovat ve třísměnném provozu, ve Vojtěšské huti začínala první směna 

ve čtyři hodiny ráno, v Poldině huti pak o dvě hodiny později. Na dolech ranní směna 

také obvykle začínala v šest hodin.94 

Další změnou spojenou se vznikem republiky je nový systém hornického pojištění. 

To sice fungovalo na území dnešního Česka už v době rakousko-uherské monarchie, 

kdy byli horníci, stejně jako státní zaměstnanci, zajištěni na stáří tzv. „pod penzí“, nutná 

však byla jeho novelizace a také zavedení na území Slovenska. Zákon č. 242/1922 Sb. 

zavedl novou administrativní strukturu a ustanovil nositelem starobního a invalidního 

pojištění horníků Ústřední bratrskou pokladnu. Souběžně s ní byly zřizovány revírní 

bratrské pokladny, které měly za úkol zajišťovat nemocenské pojištění. Zaměstnanci hutí 

na žádné podobné speciální pojištění ovšem nárok neměli.95 

Sociální situace zaměstnanců a dělníků v železářském průmyslu a v dolech byla 

také příčinou vzniku dělnických rad. Ty první vznikly již v roce 1917 v Praze a jejich 

původním cílem bylo stát se prostředníkem při jednání mezi úřady a zaměstnavateli 

o podmínkách práce a také při vyjednávání o výši mezd. Bylo to právě Kladensko, 

kde bylo nejvíce patrné prorůstání politické agitace do činnosti těchto rad. Nejvýraznější 

politický vliv v těchto orgánech si udržovala především česká sociální demokracie. 

V prvních dvou letech republiky docházelo k nárůstu počtu rad a pod vlivem ruské 

revoluce v roce 1917 ke jejich stále větší radikalizaci. V této neklidné a právně ještě 

 
93 § 1 odst. 1 a § 2 odst. 1 zákona č. 12/1920 Sb. o podnicích, které mají sídlo mimo území československého 
státu. 
94 Viz 100 let ocelí Poldi a Dobývání uhlí na Kladensku. 
95 RÁKOSNÍK, Jakub a TOMEŠ, Igor. Sociální stát v Československu: právně-institucionální vývoj v letech 
1918-1992. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-30-8., str. 97. 
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ne zcela stabilní době docházelo prostřednictvím dělnických rad i k zabírání 

(„znárodňování“) některých průmyslových objektů a velkostatků. V okrese Kladno 

do konce roku 1920 vzniklo celkem padesát místních a osm okresních dělnických rad.96 

Významnou roly sehrály tyto orgány i při prosincové generální stávce v roce 1920, 

která bude podrobněji popsána v jedné z následující podkapitole. Právě po ní byly rady 

úředně zrušeny a většina jejich předáků zatčena. Konec jejich živelnému 

a neinstitucionalizovanému zakládání učinily až zákony č. 143/1920 Sb. a č. 144/1920 Sb. 

o podnikových, respektive závodních radách.97 

2.3 Odbory v období první republiky  

Po vzniku nové republiky lze v Československu definovat tři hlavní odborové 

centrály. Všechny z nich zahájily svou činnost ještě v rámci rakousko-uherské monarchie. 

Tou první bylo Odborové sdružení československé (dále jen OSČ) založené v roce 1897 

pod názvem Odborové hnutí českoslovanské.98 Politicky bylo OSČ spojeno 

s Československou sociálnědemokratickou stranou dělnickou (dále jen ČSDSD). Druhou 

pak byla Česká obec dělnická (dále jen ČOD) založená v roce 1902 a jejím hlavním 

politickým spojencem byla Česká strana národněsociální (dále jen ČSNS). Poslední 

organizace založená v roce 1912 Zentralgewerkschaftskommission des deutschen 

Gewerkschaftsbundes (dále jen DGB) zastupovala pracovníky silné německé menšiny 

na území Československa a analogicky jako OSČ byla spjatá s německou Sociálně 

demokratickou stranou práce, tedy Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei 

(dále jen DSAP).99 

Nejpočetnější odborovou centrálou byla už od vzniku republiky OSČ. Její základnu 

tvořilo v roce 1920 přes 856 tisíc členů, v roce 1930 to bylo necelých 601 tisíc členů. 

Druhá česká nejsilnější centrála, tedy ČOD, měla v roce 1920 přes 250 tisíc členů, o deset 

let později pak 288 tisíc členů. Německá odborová centrála na území dnešního Česka DGB 

sdružovala v témže roce zhruba 393 tisíc členů, o deset let později se jejich počet snížil 

 
96 Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006. 751 s. 
ISBN 80-254-0490-0., str. 625. 
97 Viz 2.4 Prosincová generální stávka a její průběh na Kladensku. 
98 POKORNÝ, Jiří, KRATINOVÁ, Alžběta, JONÁKOVÁ, Anna, ŠULC, Jaroslav a MARTINEK, Dušan. 
Historie, odbory a společnost: cesta k lepší budoucnosti. Praha: ČMKOS, 2020. ISBN 978-80-86809-24-3. 
99 ČAPKA, František. Odbory v českých zemích v letech 1918-1948. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 
ISBN 978-80-210-4797-6., str. 13. 
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na 209 tisíc.100 V centrále OSČ byly organizováni především průmysloví dělníci, 

i když k nejpočetnějším svazům patřil i Svaz zemědělských a lesních dělníků (143 tisíc 

členů), dále například Svaz kovodělníků (117 tisíc členů). V případě ČOD tvořili až 35 

procent členské základny zaměstnanci ve státních nebo veřejných službách. Podle 

Františka Čapky, autora knihy Odbory v českých zemích v letech 1918–1948, lze říct, 

že ČOD bylo „nejvíce vzdálené charakteru dělnické organizace“.101 Svazem 

nejpočetnějším v DGB byl Svaz textilních zaměstnanců (72 tisíc členů), následovaný 

Svazem kovodělníků (42 tisíc členů). 

Za jednu z největších změn v organizaci odborů během prvních deseti let 

Československé republiky lze považovat založení Mezinárodního všeodborového svazu 

(dále jen MVS), známého také pod názvem Rudé odbory, v říjnu roku 1922. Prvotním 

impulsem jeho vzniku bylo založení Komunistické strany československé v květnu roku 

1921 a následným utvořením Rudé odborové internacionály. Právě její členové byly 

na sjezdu v lednu roku 1922 vyloučeni z OSČ, které tak zůstalo i nadále spojeno s ČSDSD. 

Hlavním svazem MVS se stal Svaz lučebního dělnictva a do konce roku 1922 patřilo 

pod Rudé odbory na deset svazů se základnou 89 tisíc členů.102 Další významnou změnou 

v organizaci odborů bylo v roce 1927 spojení OSČ a německé DGB.103 

Prvotní z hlavních činností všech odborových centrál a jejich svazů bez ohledu 

na politickou či národností příslušnost bylo v počátcích republiky především prosazovat 

nové zákony v oblasti sociálního zákonodárství. Některé z nich autorka této práce nastínila 

v první podkapitole této práce. Další zájmovou oblastí bylo především vyjednávání 

o platových a pracovních podmínkách zaměstnanců. K tomu sloužily velmi často 

kolektivní smlouvy, které upravovaly vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, a právě 

při jejich sepisování a schvalování hrály odbory hlavní roli. Právě ony, jak konstatuje 

Čapka, mohly v případě početné a dobře fungující organizace prosadit více požadavků.104 

Významnou roli získaly odbory v roce 1925, kdy byl prosazen tzv. gentský systém 

 
100 TĚHLE, Jaroslav, ed. et al. Přehled dějin československého odborového hnutí. 1. vyd. Praha: Práce, 1984. 
677 s. Příruční knihovna ROH., str. 154. 
101 ČAPKA, František. Odbory v českých zemích v letech 1918-1948. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 
ISBN 978-80-210-4797-6., str. 37. 
102 TĚHLE, Jaroslav, ed. et al. Přehled dějin československého odborového hnutí. 1. vyd. Praha: Práce, 1984. 
677 s. Příruční knihovna ROH., str. 172. 
103 KLEMENTOVÁ, Jitka. Československé odborové hnutí v datech a faktech. 1. vyd. Praha: Práce, 1980. 
264, [2] s. Příruční knihovna ROH. Kroniky práce a bojů., str. 75. 
104 ČAPKA, František. Odbory v českých zemích v letech 1918-1948. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 
ISBN 978-80-210-4797-6., str. 69. 
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podpory v nezaměstnanosti. Ten přenesl odpovědnost za vyplácení podpor 

v nezaměstnanosti ze státních institucí na ty odborové, které získávaly od státu příspěvky 

na dotování dávek. Na podporu pak měl nárok jenom zaměstnanec registrovaný 

v odborech. Tento systém nejvíce prověřila hospodářská krize na počátku 30. letech, 

kdy například OSČ jako největší odborová centrála vyplatila za rok 1933 na podporách 

nezaměstnaným přes 450 milion korun.105 

2.4 Prosincová generální stávka a její průběh na Kladensku 

Hlavní politickou silou na Kladensku byla po vzniku republiky Československá 

sociálně demokratická strana dělnická (dále jen ČSDSD). Jednoznačně to potvrzují 

výsledky voleb v roce 1919 do kladenského městského zastupitelstva. ČSDSD 

je suverénně vyhrála se ziskem 5451 hlasů. Druhá strana v pořadí, Československá národní 

demokracie získala jen 1547 hlasů.106 

Ačkoliv sociální demokracie v nové republice navenek působila jako jednotná, 

uvnitř sílil boj o další ideové směřování strany. Nespokojenost části členů s programem 

strany a přístupem jejich poslanců k otázce znárodňování průmyslu vyvrcholila koncem 

roku 1920. Nejprve byla v září toho roku na sjezdu marxisticky orientovaných členů 

sociální demokracie ustavena nová samostatná strana, Československá 

sociálnědemokratická strana dělnická-levice, jejíž závodní rada převzala do své správy 

Lidový dům, sídlo dosavadního vedení strany. Tento postup byl shledán nezákonným 

a 9. prosince 1920 bylo stranické sídlo policejní akcí navráceno do rukou původní ČSDSD. 

Tento „boj o Lidový dům“, jak zákrok policie začali nazývat předáci marxistického křídla, 

se stal záminkou pro vyhlášení generální stávky v prosinci roku 1920.107 

Když se zpráva o této události dostala na Kladno, kde jednoznačně mezi dělníky 

převažovala silná levicová orientace, vyvolalo to reakci jejich předáků. Od 10. prosince 

byla zahájena všeobecná stávka, následovaly volby do revolučních výborů, a dokonce 

postupné ozbrojování vybraných spolehlivých dělníků. Ještě ten den dělníci obsadili 

 
105 Gentský systém v období 1. československé republiky. Rákosník, Jakub. In: Časopis Národního muzea. 
Řada historická. Praha: Národní muzeum 170, č. 3-4, (2001,) s. 84-105. 
106 KÁRNÝ, Miroslav. Sto let kladenských železáren. Praha: Práce, 1959, str. 351. 
107 PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu III. 2. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1991. ISBN 80-
7106-040-2., str. 1335. 
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na Kladně okresní úřad a také telefonní ústřednu.108 

K požadavkům Ústředního revolučního výboru, hlavnímu řídícímu orgánu stávky, 

a zástupců dělníků na Kladně patřily mimo jiné body o nutnosti navrácení Lidového domu 

dělníkům, propuštění zatčených předáků nové frakce a náhrady zraněným dělníkům 

nebo ukončení perzekuce dělnického hnutí. Už 10. prosince začaly ke Kladnu přijíždět 

posílené hlídky vojáků a četnictva.109 

Následující den se konal tzv. tábor lidu, kterého se účastnilo na 50 tisíc lidí nejen 

z Kladna a blízkého okolí. Hlavním řečníkem byl kladenský levicově orientovaný předák 

Antonín Zápotocký a ve svém proslovu především vyzýval k zakládání revolučních výborů 

i na vesnicích, mimo velké podniky. Shromážděné dělníky ujistil o oprávněnosti jejich 

požadavků a svůj projev zakončil slovy: „V boji, který dělnictvo zahájilo, nemůže nic 

ztratit, leč své okovy, získat však může celý svět.“110 Během 11. a 12. prosince do stávky 

vstoupili i zemědělští dělníci na celkem 80 velkostatcích, které pak následně s tamními 

revolučními výbory i převzaly do své správy.111 

Stávka vyvrcholila v neděli 12. prosince, kdy bylo kolem Kladna soustředěno 

zhruba 1400 vojáků, 330 četníků a jednotka vojenského jezdectva. Všechny tyto jednotky 

zahájily týž den obkličování města a začalo ve velkém zatýkání vůdců stávky. Obsazeny 

byly také důležité železniční uzly. Nad městem bylo vyhlášeno stanné právo a následně 

výjimečný stav. V noci na 14. prosince pak vojenské a četnické jednotky obsadily 

kladenský Dělnický dům, hlavní sídlo ústředního revolučního výboru, a zatkly 

jeho funkcionáře, včetně Zápotockého. 20. prosince veškerý boj na Kladně už utichl 

a postupně byl obnoven provoz v hlavních kladenských závodech. Celkem bylo při stávce 

a jejím následném potlačení zatčeno přes tisícovku lidí.112 

2.5 Dělnické kolonie na Kladensku 
Před samotným popisem dělnických kolonií v Kladně a jeho okolí, jež jsou 

důležitým faktorem při zkoumání mimopracovního života horníků a hutníků, je podle 
 

108 Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006. 751 s. 
ISBN 80-254-0490-0., str. 627. 
109 MALÁ, Irena a ŠTĚPÁN, František. Prosincová generální stávka 1920: sborník dokumentů. Praha: 
ČSAV, 1961. Práce ČSAV., str. 99. 
110 Tamtéž, str. 110. 
111 Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Ostrava: Kartis, 2006. 751 s. 
ISBN 80-254-0490-0., str. 628. 
112 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. 
ISBN 978-80-905388-8-7., str. 125. 
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autorky práce důležité definovat, jakou zástavbu v městech a obcích lze takto nazvat. 

V tomto bodě práce autorka využije především informacích a poznatků získaných 

na základě konzultací s vedoucím Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna 

MgA. Tomášem Voldrábem. Odkazovat se bude také na jeho další publikace k tomuto 

tématu. 

Dělnické kolonie lze podle Voldrába definovat jako uskupení typově podobných 

dělnických obydlí, která vznikají v blízkosti a v přímé návaznosti na budované průmyslové 

podniky. Jejich stavba je většinou vyvolána potřebou průmyslové společnosti a ta ji také 

financuje. Způsob tohoto financování může mít mnoho podob. Na první pohled 

lze zástavbu v dělnických kolonií odlišit i na základě specifického vzhledu, kdy domy 

nebo bytové vily jsou obvykle postaveny v jednoduchém stylu bez výrazných 

dekorativních prvků. 

V době před rozvojem průmyslu na Kladensku byl region především zemědělskou 

oblastí, která nepřitahovala velký počet nově příchozích pracovních sil. To se zcela 

změnilo s masovým rozvojem těžby od 50. let 19. století. Proč tomu tak bylo, popsala 

autorka v první kapitole této práce. Pro rychle rostoucí počet nových zaměstnanců dolů 

a později také hutí přestávaly stačit možnosti bydlení v samotném městysu Kladno 

i v okolních malých, živelně rostoucích obcích. Masový příchod obyvatel lze doložit 

na datech, která předkládá kniha Kladensko: život a kultura lidu v průmyslové oblasti. 

V roce 1853 měla celá oblast Kladenska 11 425 obyvatel, o 15 let později narostl počet 

obyvatel o více než sedm tisíc.113 

Vůbec první vybudovanou dělnickou kolonií na Kladensku byla Zippeho kolonie 

ve Vrapicích, kterou nechala postavit společnost Císařské buštěhradské doly v letech 

1851–1853, a to pro důlní dozorce ze svého dolu František Josef nacházejícího se v Dubí. 

Jednalo se o dvanáct samostatných domků postavených ve dvou řadách, které dodnes stojí 

u silnice vedoucí mezi Kladnem a Stehelčevsí. Za největší kolonii vybudovanou 

na Kladensku lze považovat soubor staveb u dolu Michael Layer na Brandýsku, 

která už ve značně upravené podobě stojí na svém místě dodneška. V roce 1853 

ji vybudovala Společnost státních drah a sloužila pro bydlení zaměstnanců místního dolu. 

Je složena z jednopodlažních a dvoupodlažních budov situovaných do tvaru písmene L. 

 
113 SKALNÍKOVÁ, Olga, ed. a kol. Kladensko: život a kultura lidu v průmyslové oblasti. 1. vyd. Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 591 s., [24] s. obr. příl. Československá akademie věd. 
Sekce historická., str. 14. 
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V každém z jednotlivých bloků bylo 12 bytů.114 

V budování dělnických kolonií byla nejaktivnější právě Společnost státních drah, 

které kromě výše zmíněné brandýské kolonie postavila kolonie u dolu Kübeck na Kladně, 

u dolu Barré ve Vinařicích nebo u dolu Theodor v Pcherách. Naopak Pražská železářská 

společnost, ač kapitálově silnější, se orientovala na podporu bydlení svých zaměstnanců 

spíše formou půjček z bratrské pokladny na stavbu vlastního domu. Ovšem i tato 

společnost postavila tři klasické kolonie, a to u dolů Zippe na Kladně, u dolu Max 

v Libušíně a kolonii v kladenské čtvrti Kročehlavy určenou pro zaměstnance hutí.115 

Stavba kolonií realizovaných samotnými společnostmi je podle Voldrába typická 

především pro počátky těžby na Kladensku, tedy pro 50. léta 19. století. V 60. letech 

společnost Císařské buštěhradské doly řešila ubytovací situaci svých zaměstnanců 

zakoupením pozemků, které nabídla horníkům ke koupi na stavbu vlastního domu. 

Cena pozemku mohla být uhrazena ve formě splátek, strhávaných ze mzdy. Díky tomu 

bylo postaveno v obcích Dubí, Cvrčovice, Buštěhrad a Dříň do roku 1877 celkem 184 

domů.116 

V případě pronájmu bytu či domu v kolonii nebo získání půjčky na jeho stavbu 

zůstali zaměstnanci po určitou dobu společnosti zavázáni. Pokud o pracovní místo přišli, 

pronájem domu či bytu vybudovaného firmou zanikl a museli ho opustit. Jeden z příkladů 

zavázání zaměstnanců firmě lze najít v případě kolonie u dolu Michael Layer – v případě 

řádného placení nájmu přešel po 25 letech byt do vlastnictví jeho obyvatel, 

tedy zaměstnanců firmy. 

Budované domy lze typologicky zjednodušeně rozlišit na domy dělnické 

a úřednické. Bylo běžné, že oba typy byly zastoupeny v jedné osadě. Pro úředníky byly 

obvykle stavěny vícepodlažní domy, dvojdomy nebo bytové vily s byty o třech a více 

obytných místnostech, obydlí vyšších úředníků a inženýrů pak byly obklopeny 

i zahrádkou. Obecně lze říct, že dělnické kolonie budované v obcích okolo Kladna jsou 

spíše hornické, zaměstnancům hutních provozů sloužily obytné celky vybudované přímo 

 
114 Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě.: Industriální dědictví a bydlení v průmyslových 
aglomeracích. Ostrava: Památkový ústav, 2010. ISBN 978-80-85034-58-5., str. 73. 
115 SCHMELZOVÁ, Radoslava, ed. a ŠUBRTOVÁ, Dagmar, ed. "Kladno minulé a budoucí": sborník z 
mezioborové konference, 15.6.2007. 1. vyd. Kladno: Občanské sdružení Arteum, 2007. 96 s. ISBN 978-80-
254-0180-4., str. 78. 
116 SKALNÍKOVÁ, Olga, ed. a kol. Kladensko: život a kultura lidu v průmyslové oblasti. 1. vyd. Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 591 s., [24] s. obr. příl. Československá akademie věd. 
Sekce historická., str. 29. 



 
 

33 

ve městě. Rozdíl v jejich architektonickém ztvárnění je ovšem minimální.117 

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 až do roku 1938 na území Kladna 

ani přilehlých obcí žádná nová dělnická kolonie nevznikla, ovšem pracovníci dolů i hutí 

nadále obývali ty již postavené. Možnost, jak si zařídit vlastní bydlení, nabídl částečně 

zákon přijatý v roce 1920 o přechodných daňových výhodách pro stavebníky rodinných 

bytů a domů. Ten podporoval výstavbu rodinných a bytových domů pomocí hypotéky 

či formou družstevní výstavby. Jedním z družstev, které tuto podporu využilo, byla 

i kladenská Svépomoc, která získala pozemky v kladenských Kročehlavech a zde 

vybudovala jednotnou zástavbu rodinných domů. Toto bydlení bylo dostupné i pro nižší 

úředníky a specializované dělníky.118 

  

 
117 Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě.: Industriální dědictví a bydlení v průmyslových 
aglomeracích. Ostrava: Památkový ústav, 2010. ISBN 978-80-85034-58-5., str. 79. 
118 VEVERKOVÁ, Irena. Kladno: Industriální dědictví a bydlení v průmyslových aglomeracích. Praha: 
Paseka, 2008. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7185-925-3., str. 30. 
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3 Počátky dělnického tisku na Kladensku 

Vznik a postupný rozvoj dělnického tisku na Kladensku samozřejmě těsně souvisí 

s rozvojem kladenské průmyslové aglomerace ve druhé polovině 19. století, a to především 

v 90. letech. Tvář vznikajících periodik ovlivňovalo především postupné rozrůstání hutí, 

železáren a oceláren, které byly největšími zaměstnavateli na Kladně a okolí, vliv rozvoje 

těžby uhlí na formování nových tiskovin nebyl tak výrazný. Pro lepší přehlednost 

je v přílohové části práce k této kapitole přiložena tabulka s přehledem médií určených 

primárně pro dělníky na Kladensku do roku 1914.119 

Vzhledem k sociálnímu složení obyvatel města Kladna a přilehlých obcí je víc 

než nasnadě, že vydávané tituly byly určeny především zaměstnancům v železářském 

průmyslu a také v dolech. Ve srovnání s podobnými, co do národnostního složení, českými 

městy s kulturní tradicí lze pozorovat určité zpoždění v rozvoji kladenské vydavatelské 

činnosti díky jeho specifickému historickému vývoji. V českých městech s kulturní tradicí 

se knihkupci a lokální vydavatelé objevují již od 60. letech 19. století, zatímco na Kladně 

dochází k většímu rozvoji samostatné vydavatelské činnosti až o více než dvacet let 

později. Její základy, a to i v oblasti vydávání periodik, položili vydavatelé Emanuel 

Vybulka, Josef Šolc a později pak především Jaroslav Šnajdr.120 

Na Kladensku v období před počátkem vydávání regionálních periodik, tedy v 70. 

a 80. letech 19. století, lze považovat za tiskoviny s největším vlivem především dva tituly 

blízké tehdy vznikající sociální demokracii a vydávané v Praze – Dělnické listy 

a Budoucnost. Dělnické listy začaly vycházet v roce 1872 a původně se jednalo o časopis 

mladočeské strany, jejíž redakci vedl Josef Barák. Po zformování Sociálně demokratické 

strany československé v Rakousku se začaly stále více ideově přibližovat právě její politice. 

Novináři, kteří se s tímto přicházejícím proudem v redakci nejvíce ztotožnili, byli Josef 

Boleslav Pecka a Ladislav Zápotocký, jenž Baráka vystřídal ve vedení listu. Po sporech 

mezi vedením redakce a vydavatelským výborem kvůli dalšímu směřování 

sociálnědemokratické strany z redakce odchází právě Zápotocký a Pecka. Jak uvádí Milena 

Beránková se své knize Dějiny žurnalistiky „časopis následně skomírá, až se v únoru 1876 

 
119 Viz příloha č. 11: Vývoj dělnického tisku na Kladensku do roku 1914. 
120 ZACH, Aleš, WRÓBLEWSKÁ, Eva a MIKA, Jiří. Nakladatelské Kladno: z dějin kladenské knižní 
kultury. V Kladně: Středočeská vědecká knihovna, 2007. ISBN 978-80-85191-49-3., str. 10–13. 
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odmlčel“.121 V roce 1877 se do jeho vedení vrací Pecka a Dělnické listy vychází do roku 

1884. V posledních třech letech jeho existence se pak místem novým místem vydávání 

stala Vídeň.122 

Druhým titulem blízkým rodící se sociální demokracii byla Budoucnost, 

která začala vycházet v roce 1874 a v jejímž čele stáli už výše zmínění Zápotocký a Pecka. 

Jednalo se o čtrnáctideník s podtitulem „Sociálně politický časopis pro pracující lid“. 

Čtyři roky po svém vzniku se list stal ústředním orgánem Československé sociálně 

demokratické strany dělnické a náklad tohoto titulu v roce 1882, kdy zanikl, dosáhl 

na 1700 výtisků.123 

Podle disertační práce Václava Jandy124 byly v obou těchto listech často 

zveřejňovány dopisy od dělníků a horníků z Kladenska stěžujících si na pracovní 

podmínky v tamních podnicích. Jako příklad byl uveden list otištěný v Dělnických listech 

v roce 1872, v němž si jeden z pracovníků Vojtěšské huti stěžuje na slévačského mistra 

Nikla, který pisatele listu šikanuje v práci, ale i mimo ni. Časté jsou také dopisy 

z jednotlivých podniků či dolů popisující různé nehody, ve kterých jejich autor nalézá 

i viníka, nejčastěji svého zaměstnavatele. Velmi podobné dopisy se pak objevují 

i v Budoucnosti, v nich kromě výše zmiňovaného stěžování zároveň pisatelé burcují k větší 

aktivitě dělníků a celého dělnického hnutí.125 

3.1 Svoboda 

Prvním periodikem vydávaným přímo na Kladensku byla Svoboda, která začala 

vycházet 23. dubna 1891. Jejím vydavatelem byl Alois Pospíšil, původním povoláním 

hutník v kladenských železárnách, a odpovědným redaktorem Karel Dědic, 

o jehož předchozí profesi nelze zjistit z dostupných zdrojů žádné informace. Od osmého 

čísla, tedy od 13. srpna téhož roku, Pospíšil převzal i pozici odpovědného redaktora. 

Po svém vzniku Svoboda vycházela dvakrát měsíčně s podtitulem „Časopis politický 

 
121 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky: [vysokošk. učebnice pro posl. fak. 
žurnalistiky]. Díl 1, Český periodický tisk do roku 1918. 1. vyd. Praha: Novinář, 1981. 274 s., [16] s. obr. 
příl., str. 179. 
122 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8., str. 119. 
123 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky: [vysokošk. učebnice pro posl. fak. 
žurnalistiky]. Díl 1, Český periodický tisk do roku 1918. 1. vyd. Praha: Novinář, 1981. 274 s., [16] s. obr. 
příl., str. 183. 
124 Práce byla napsána v roce 1962 a jejíž závěry tedy nelze považovat za zcela ideologicky neutrální. 
125 Např. Dopisy: Ze Strakonic. Budoucnost. Praha, 1874, 1.(6), 3–4. 
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a národohospodářský“ a jejím mottem bylo „Láska k bližnímu naše víra, pravda 

a spravedlnost naše síla“.126 

List se zpočátku nikterak neprofiloval jako sociálnědemokratické periodikum jasně 

hájící zájmy dělníků. Přinášel sice zprávy o jejich životní situaci a pracovních problémech 

na Kladensku, ale rozhodně nevykazoval znaky vyhraněně levicového tisku. To potvrzuje 

i vůbec první článek Svobody nazvaný „Naše zásady“, ve kterém titul představuje svoje 

názorová východiska, dnes by šlo říct svoji filozofii. Jedním z úkolů, které si list stanovil, 

bylo například šířit a hájit pravdu a spravedlnost a hlásat pravou lásku k bližnímu. 

A v neposlední řadě mezi svými zásadami měla Svoboda také „reklamovat přirozená 

práva, to jest úplnou rovnost lidskou“.127 

Ve druhé polovině roku 1892 došlo k významné změně v redakci, kdy se do jejího 

vedení dostal Vladislav František Lorenc, výrazný zástupce radikální skupiny Omladina, 

a list se začal profilovat jako hlavní orgán této skupiny na Kladensku. Lorenc byl však 

za své postoje velmi často stíhán rakouskou policií, a nakonec byl nucen uprchnout do jižní 

Ameriky. V prosinci 1892 pak zřejmě i kvůli této události Svoboda přestala až do dubna 

následujícího roku vycházet.128 

Její činnost od dubna roku 1893 pokračovala už se změněným podtitulem „Časopis 

národohospodářský, sociální a politický“. Jejím odpovědným redaktorem se stal znovu 

Pospíšil, pod jehož vedením se titul se stále více odvracel od problematiky postavení 

dělníků, která byla vlastní sociální demokracii. Samotný Pospíšil se později angažoval ve 

straně Národní demokracie. V roce 1894 jeho místo převzal František Valter, který listu 

vrátil levicové a sociálnědemokratické zaměření.129 

Tento názorový vývoj byl završen 17. číslem z 7. června 1895, kdy se Svoboda 

stala „Týdeníkem strany sociálně-demokratické na Kladensku“, od tohoto data také začala 

vycházet třikrát měsíčně. Potvrzením této orientace byla ve stejném roce změna na pozici 

odpovědného redaktora, na níž nastoupil Josef Mach, zásadní postava dělnického tisku 

na Kladensku, novým vydavatelem se stal Karel Plecitý. Podle Jandovy práce se články 

 
126 KUČEROVÁ, Vlasta a DVOŘÁKOVÁ, Ludmila. Soupis periodik vydávaných ve středních Čechách 
(kromě Prahy) v letech 1850-1945. Kladno: Státní vědecká knihovna, 1994. Bibliografie (Státní vědecká 
knihovna Kladno). ISBN 80-851-9114-8., str. 157. 
127 JANDA, Václav. Počátky dělnického a komunistického tisku na Kladensku. Praha: Fakulta žurnalistiky 
Univerzity Karlovy, 1974., str. 25. 
128 Havírna. Kladno Záporno. Kladno, 2007, 1(3), 60–61. 
129 JANDA, Václav. Počátky dělnického a komunistického tisku na Kladensku. Praha: Fakulta žurnalistiky 
Univerzity Karlovy, 1974., str. 32. 
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Svobody v této době začínají stále více radikalizovat a titul se stává organizátorem boje 

za dělnické požadavky. Periodicita vydávání se postupně zkracuje a Svoboda tak vychází 

dvakrát až třikrát týdně.130 

Jak popisuje Janda ve své práci, redakční procesy v tehdejší Svobodě byly kratší, 

než v té době bývalo běžné. Dokazuje to redakční sdělení z 14. března 1899, 

které oznamovalo tehdejšímu přispěvateli Ladislavu Zápotockému, že pokud chce svoji 

zprávu uveřejnit v úterním vydání, musí ji dodat do kladenské redakce nejpozději v neděli 

odpoledne. Zpráva ze 4. dubna 1899 ovšem také dokládá finančními problémy, se kterými 

se potýkalo vydávání Svobody na konci 19. století. Redakce v ní žádá odběratele časopisu, 

aby do 15. dubna uhradili všechny svoje dluhy, jinak hrozí ukončení vydávání. Svoboda 

po tomto datu i nadále vycházela, takže finanční problémy zvládlo vedení redakce 

vyřešit.131 

Základem obsahu Svobody byly kromě článků jejích redaktorů, na přelomu století 

především Josefa Macha, také příspěvky od zaměstnanců dolů, hutí, železáren a oceláren. 

Titul měl zřejmě vytvořenou celou síť dopisovatelů, kteří ovšem své vzkazy a dopisy 

podepisovali pouze pseudonymem kvůli obavám ze ztráty zaměstnaní. Jak uvádí Janda 

ve své práci, v prvním roce vydávání Svobody, tedy roku 1891, měl tento list 70 

dopisovatelů z celkem 29 míst. O devět let později už jich bylo 500 a referovali ze zhruba 

150 míst po celém kladenském regionu.132 

Redakce sídlila během prvních deseti let existence časopisu postupně na pěti 

místech po celém tehdejším Kladně. V letech 1894 až 1899 sídlila redakce v kladenském 

hostinci U Kostků, následně nazývaném Havírna. Vybavení kanceláře redaktora Josefa 

Macha se sestávalo z několika židlí, stolu, skříně, hromádky knih a jízdního kola, 

jak popisuje Jiří Mika v časopise Kladno Záporno. Od roku 1907 se stal sídlem redakce 

Svobody nově vybudovaný Dělnický dům na dnešním náměstí Svobody na Kladně.133 

Sídlem redakce bylo Kladno, ale tištěná podoba titulu vznikala v Dělnické 

knihtiskárně v Praze. Mezi lety 1900 až 1902 souběžně vycházelo ještě menší, 

 
130BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky: [vysokošk. učebnice pro posl. fak. 
žurnalistiky]. Díl 1, Český periodický tisk do roku 1918. 1. vyd. Praha: Novinář, 1981. 274 s., [16] s. obr. 
příl., str. 192. 
131 JANDA, Václav. Počátky dělnického a komunistického tisku na Kladensku. Praha: Fakulta žurnalistiky 
Univerzity Karlovy, 1974., str. 43–45. 
132 Tamtéž, str. 60. 
133 Havírna. Kladno Záporno. Kladno, 2007, 1(3), 60–61. 
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tzv. krejcarové vydání. V období první světové války bylo vydávání titulu přerušeno 

a nahradilo ho periodikum s názvem Kladenská svoboda. Po válce se časopis vrátil 

ke svému původnímu názvu a začal vycházet denně, kromě nedělí a svátků.134 

3.2 Další tituly dělnického tisku na Kladensku 

Vůbec prvním doloženým odborným periodikem vycházejícím na území Kladna 

byl Kladenský horník a hutník s podtitulem „Odborný časopis horníků a hutníků 

Rakouska“. Jak už je zřejmé z názvu, byl tento titul určen především dělníkům hlavních 

kladenských podniků, dolů a hutí. Hlavním tématem zde byly především hospodářské 

otázky v kladenských podnicích a s tím také související pracovní podmínky dělníků 

a jejich požadavky na zlepšení těchto podmínek.135 

Kladenský horník a hutník začal vycházet v roce 1892 s periodicitou dvakrát 

měsíčně a jeho vydávání řídil již výše zmíněný Josef Mach. V následujícím roce bylo 

vydávání na čas zastaveno. Příčinu tohoto přerušení lze nejspíše najít v tom, že Mach byl 

souzen za porušení tehdejšího tiskového zákona při vydávání tohoto časopisu a dva týdny 

strávil ve vězení za pobuřování. Po propuštění pak následoval ještě finanční postih.136 

Vydávání bylo obnoveno a Kladenský horník a hutník vycházel do roku 1894. 

V roce 1895 byl časopis přejmenován na Novou svobodu, a s nezměněnou periodicitou 

se stal „Časopisem strany sociálně-demokratické na Kladensku“. I po této změně zůstal 

Mach jeho odpovědným redaktorem. Vydávání titulu definitivně skončilo o čtyři roky 

později. I v tomto případě není z dostupných pramenů jasné, proč Nová svoboda skončila. 

Mach už byl však v té době klíčovou osobností v redakci časopisu Svoboda a jedním 

z hlavních organizátorů dělnického hnutí na Kladensku.137 

Také výše uváděný Vladislav František Lorenc kromě činnosti ve vedení Svobody 

v roce 1893 založil ve stejné době na Kladně i časopis Omladina, který byl mluvčím 

pokrokové mládeže a později tiskovým orgánem sociálně demokratické mládeže. Jednalo 

 
134 KUČEROVÁ, Vlasta a DVOŘÁKOVÁ, Ludmila. Soupis periodik vydávaných ve středních Čechách 
(kromě Prahy) v letech 1850-1945. Kladno: Státní vědecká knihovna, 1994. Bibliografie (Státní vědecká 
knihovna Kladno). ISBN 80-851-9114-8., str. 157. 
135 REHÁKOVÁ, Margita, ed. Soupis komunistického a dělnického tisku 1870-1938. 1. vyd. Praha: Ústav 
marxismu-leninismu ÚV KSČ, 1974., str. 71. 
136 JANDA, Václav. Počátky dělnického a komunistického tisku na Kladensku. Praha: Fakulta žurnalistiky 
Univerzity Karlovy, 1974., str. 52. 
137 KUČEROVÁ, Vlasta a DVOŘÁKOVÁ, Ludmila. Soupis periodik vydávaných ve středních Čechách 
(kromě Prahy) v letech 1850-1945. Kladno: Státní vědecká knihovna, 1994. Bibliografie (Státní vědecká 
knihovna Kladno). ISBN 80-851-9114-8., str. 82. 
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se o čtrnáctideník a první číslo vyšlo 1. března 1893. Ukončení vydávání tohoto periodika 

ještě téhož roku lze přičíst na vrub odchodu Lorence z rakousko-uherské monarchie, 

kterým vyvrcholilo jeho časté policejní stíhání kvůli politickým postojům. Kromě něj 

do časopisu přispívali také Václav Šturc, František Frolík nebo Josef Bělohradský.138 

Dalším titulem určeným především pro čtenáře z řad dělníků byl od roku 1897 

časopis Vpřed! Jeho vydavatelem byl Václav Jelínek a byl hlavním tiskovým orgánem 

národních socialistů na Kladensku. Jeho podtitul zněl „Časopis národního dělnictva 

československého“ a vycházel jako čtrnáctideník. Jeho vydávání bylo ukončeno nejspíše 

v roce 1901, ale vzhledem k tomu, že se z jeho vydání dochovaly pouze fragmenty, nelze 

datum ukončení působení časopisu uspokojivě určit.139 

Po čtyřech letech od předpokládaného konce Vpřed! vznikl nový časopis kladenské 

organizace národních socialistů, který nesl jméno Rovnost s podtitulem „List České strany 

národně-sociální pro II. volební okres v Čechách“. Jejím vydavatelem byl Karel Starý 

a byla vydávána jako týdeník. Vydávání Rovnosti pokračovalo do roku 1908. Důvody 

pro ukončení jeho vydávání se autorce práce z dostupných pramenů nepodařilo dohledat.140 

V témže roce začali národní socialisté vydávat rovněž časopis Český obzor, 

jehož podtitul zněl: „Politický orgán strany národně sociální, hájící zájmy pracujících 

tříd“. Jednalo se o týdeník, jehož vedoucím redaktorem byl František Pilner. V současnosti 

je k dispozici u tohoto periodika pouze první ročník. Je ale otázkou, zda Český obzor 

opravdu ukončil svou činnost už po prvním roce vydávání, nebo se více z vydaných 

výtisků do dnešních dní pouze nedochovalo.141 

Z výše popsaného stavu jednoznačně vyplývá, že hlavními vydavateli tisku 

určeného dělníkům a hájícím jejich zájmy na přelomu 19. století a 20. století na Kladensku 

byly hlavně politické strany. Mezi těmito periodiky hrál prim titul Svoboda, který si své 

zásadní postavení v kladenském regionu uchoval až do roku 1990. Jedinou výjimkou 

mezi zmiňovanými tituly politických stran je Kladenský horník a hutník, který vznikl 

především díky velkému zápalu a osobnímu nasazení J. Macha. Právě osobnost Josefa 

 
138 Havírna. Kladno Záporno. Kladno, 2007, 1(3), 60–61. 
139 REHÁKOVÁ, Margita, ed. Soupis komunistického a dělnického tisku 1870-1938. 1. vyd. Praha: Ústav 
marxismu-leninismu ÚV KSČ, 1974., str. 201. 
140 Tamtéž, str. 145. 
141 KUČEROVÁ, Vlasta a DVOŘÁKOVÁ, Ludmila. Soupis periodik vydávaných ve středních Čechách 
(kromě Prahy) v letech 1850-1945. Kladno: Státní vědecká knihovna, 1994. Bibliografie (Státní vědecká 
knihovna Kladno). ISBN 80-851-9114-8., str. 20. 
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Macha společně s Ladislavem Zápotockým lze podle autorky práce označit za klíčové 

postavy počátků dělnického tisku na Kladensku. 
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4 Analytická část 

Pro výzkum v analytické části bylo autorkou práce zvoleno celkem pět periodik 

vycházejících buď přímo na Kladně, které detailně informovala o zdejším dění nebo byla 

určena především pro profese na Kladně nejvíce zastoupeným, tedy pro horníky 

či pracovníky v kovoprůmyslu. Autorka práce si pro analýzu vybrala dva listy politických 

stran, Dělnické listy Československé sociálnědemokratické strany dělnické a Stráž svobody 

Československé národní demokracie, následně dva listy odborových svazů, a to Naše hory 

a hutě – Horník Svazu báňských a hutních úředníků a Strojník a topič Svazu strojníků 

a topičů. Posledním vybraným listem jsou pak Poldi Nachrichten vydávané přímo 

společností Poldina huť. 

Prvním důvodem, proč si autorka práce zvolila právě těchto pět periodik, bylo, 

že zastupovala různé druhy vydavatelů, tedy politických stran, odborových svazů 

i samotných podniků. V případě posledního bodu nebylo jiné možnosti než zvolit právě 

Poldi Nachrichten, jelikož jiný podnik na Kladně svůj vlastní tisk nevydával. 

Druhým důvodem pro výběr právě těchto pěti konkrétních periodik bylo množství 

dostupných vydání v jednotlivých knihovnách, a to v Národní knihovně, Knihovně 

Akademie věd a Středočeské vědecké knihovně Kladno. Ve Státním okresní archivu Kladno 

nebyla žádná z výše uvedených dostupná. 

Nejvíce vydání bylo dostupných u listu Stráže svobody, kdy autorka prostudovala 

kompletní ročníky vydané v letech 1919–1935, poslední tři ročníky, tedy do roku 1938, 

pak byly ve výše uvedených knihovnách nedostupné. V případě Dělnických listů byly 

autorkou prostudovány kompletní ročníky z let 1921–1935. Stejně jako v případě Stráže 

svobody, i u Dělnických listů jsou poslední tři ročníky nedostupné. U periodika Naše hory 

a hutě – Horník měla autorka práce možnost pročíst kompletní ročníky z let 1924 a 1925, 

1931–1934 a následně 1937 a 1938 a v případě Strojníka a topiče pak z let 1922–1925 

a 1928–1931. U Poldi Nachrichten byly dostupné pro studium pouze kompletní ročníky 

1932, 1933 a 1935–1938. 

Autorka práce by ráda také v tomto bodě objasnila, proč není mezi zkoumanými 

tituly deník Svoboda vycházející na Kladně, který byl od roku 1922 Orgánem 

Komunistické strany československé v Kladně. U tohoto titulu majícího významnou roli 
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na Kladensku, což dokazuje i jeho zapojení při prosincové stávce v roce 1920142, nejsou 

ve zkoumaném období práce dostupné ve výše uvedených knihovnách a archivech více 

než dva ročníky titulu. Autorka práce se tedy proto rozhodla ji do zkoumaných periodik 

nezařadit, i když se dá předpokládat, že jako list levicové komunistické strany by nabídl 

jistě dosti vyhraněné názory na dělnické hnutí a roli dělníků ve společnosti. 

Hlavní výzkumnou otázkou autorka práce stanovila, zda byla zkoumaná periodika 

hybnou silou dělnickou hnutí na Kladensku? Tedy jestli samotná periodika vyzývala 

dělníky k boji za lepší pracovní a životní podmínky, například agitací do stávek 

či podobných akcí. 

Na tuto hlavní otázku pak navazuje první výzkumná podotázka, s jakou velkou 

intenzitou dané tituly podporovaly zájmy dělníků? Tedy jestli vždy podporovaly jejich 

snahy o lepší mzdové či pracovní podmínky, ať už tyto požadavky dávaly deklarovaly 

jakoukoliv formou. Druhou výzkumnou podotázkou pak je, proti komu se dané tituly 

názorově vymezovaly? Tato podotázka byla zvolena, protože se podle autorky práce 

dá na jejím zodpovězení jasně vymezit názorové stanovisko daného titulu.  

 
142 Viz 2.4 Prosincová generální stávka a její průběh na Kladensku. 
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4.1 Dělnické listy 

Dělnické listy (dále jen DL) začaly vycházet na Kladně v roce 1920 a od svého 

počátku byly Orgánem VI. župy Československé sociálnědemokratické strany dělnické 

pro okresy Kladno, Rakovník, Slaný, Louny, Křivoklát, Nové Strašecí a Unhošť. Jejich 

periodicita byla po celou dobu vydávání, tedy do roku 1938, týdenní. Stejně tak zůstal 

po celou dobu jejich existence odpovědným redaktorem Josef Samek, který byl zároveň 

i tajemníkem kladenské organizace Československé sociálnědemokratické strany dělnické 

(dále jen ČSDSD).143 Jména dalších členů redakce ovšem nelze z jednotlivých vydávání 

zjistit, tiráž vždy obsahuje pouze Samkovo jméno, informace o tom, v jaký den list 

vycházel a také o tom, kolik novin stály a jak se může stát čtenář jejich předplatitelem. DL 

byly tištěny na Kladně nejdříve v tiskárně Josefa Šnajdra, od roku 1932 pak v tiskárně 

Svoboda sídlící v kladenském Dělnickém domě. DL zprvu vycházely ve čtvrtek a jejich 

uzávěrka byla v úterý odpoledne. Od roku 1925 se vydávacím dnem stal pátek a uzávěrka 

listu se tak posunula na středeční odpoledne. 

Formátová podoba titulu byla velikostně stejná jako formát klasických novin, 

tedy A3. K největší změně v tomto ohledu došlo v roce 1932, kdy od čísla 43 začaly DL 

vycházet ve formátu A5.144 Změna nebyla v žádném z předcházejícím čísle vysvětlena, 

takže o důvodech se dá pouze spekulovat. Titul se ke svému původnímu formátu vrátil 

znovu o rok později, tedy od čísla 42 roku 1933. Grafická úprava procházela 

také postupem vydávání určitými změnami. Zpočátku v listu nebyly používány žádné 

fotografie, ani jiné obrázky. Jedinou rubrikou, kde se obrázky či určité grafiky objevovaly, 

byla ta inzertní. Ta zpravidla zabírala téměř kompletně celou zadní strany novin. 

Fotografie se ve vydávání začínají objevovat až v ročnících pocházejících ze 30. let. 

Většinou jsou na nich zachyceny různé slavnostní události – například prvomájové 

průvody nebo slety Dělnické tělocvičné jednoty (dále jen DTJ). 

DL měly v průběhu všech ročníků několik pravidelných rubrik, které zůstaly 

zachovány po celou dobu vydávání. Za ty hlavní autorka práce považuje rubriky 

Kladensko, Slánsko, Rakovnicko a Lounsko. V nich mohli čtenáři najít krátké zprávy 

z aktuálního dění ve své oblasti. Jednalo se většinou o kratší, spíše informativní články. 

V případě rubriky Kladensko se zde ovšem velmi často nacházely také polemické texty 

s články Svobody, tedy v té době již listu Komunistické strany československé 
 

143 II. župní sjezd. Dělnické listy. Kladno, 1925, 6.(3), 1. 
144 Viz příloha č. 22: První vydání Dělnických listů v menším formátu. 
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(dále jen KSČ).145 Kromě nich a zpravodajství z hlavních průmyslových podniků nabízely 

tyto rubriky také krátké texty, které bylo dnes podle autorky práce možné zařadit 

spíše do společenské rubriky, a to různá blahopřání k jubileu, ke svatbě nebo naopak 

zprávy o úmrtích. Další pravidelnou rubrikou přítomnou po celou dobu vydávání byla 

Besídka. V ní byly umístěny různé literární texty, velmi často se nějak vztahující k oblasti 

Kladenska nebo k jeho historii. Poslední oddílem, který zůstal v různých ročnících stejný, 

a dokonce i na podobném místě, tedy na poslední straně před inzertními sděleními, byla 

Hlídka DTJ a s ní spojená rubrika Sport. 

Na titulní straně se nacházely texty o celostátní politice, většinou kritické k vládě, 

pokud její součástí nebyla ČSDSD. Dalším hlavním tématem na titulních stranách byla 

kritika KSČ, a to hlavně ve spojitosti s jejím působením v závodních radách, 

ať už v Pražské železářské společnosti (dále jen PŽS), nebo v Poldině huti. Především 

v ročnících 1924 a 1925 se na titulní stranu velmi často dostává kritika církve, zejména 

katolické. Posledním typem článků na první straně jsou pak zásadní zprávy z PŽS 

nebo Poldiny hutě. Povětšinou šlo o články o propouštění či o špatné finanční situaci 

podniku v případě PŽS. V době voleb, ať už obecních nebo těch do československého 

parlamentu, zabírají první stranu velké předvolební agitace.146 

Jak už bylo zmíněno výše, pokud by autorka práce měla definovat hlavní názorové 

oponenty DL, a tedy částečně i ČSDSD, byli by to v první řadě komunisté, v počátečních 

letech vydávání listu pak zástupci katolické církve a majitelé kladenských podniků. 

4.1.1 Kritika katolické církve 

V případě katolické církve bylo podle DL hlavním problémem „prorůstání 

klerikalismu do školství“. V článku „Nástup jeptišek do kladenské školy.“ z č. 27/1922 DL 

kritizovaly působení řádových sester jako „nepřípustný a agitační prostředek 

klerikalismu“.147 Na tento článek v témže čísle pak navazovala i rubrika Besídka, 

ve které se objevilo pojednání o vypořádání se s církví během Velké francouzské 

revoluce.148 Téma pak DL dále rozvíjely i v následujících číslech, kdy nejdříve v textu 

z č. 33/1922 „Nebezpečí klerikalismu“ varovaly před činností katolických odborů, 

 
145 Komunism v troskách. Dělnické listy. Kladno, 1925, 6.(10), 1. 
146 Viz příloha č. 23: Agitace při volbách v roce 1925 v Dělnických listech. 
147 Nástup jeptišek do kladenské školy. Dělnické listy. Kladno, 1922, 2.(27), 1. 
148 Francie protiklerikální. Dělnické listy. Kladno, 1922, 2.(27), 1–2. 
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které podle DL nehájily zájmy dělnictva.149 V dalším čísle pak DL kritizovaly článkem 

„Klerikalism a inteligence.“ nepochopení katolické inteligence k požadavkům dělnictva.150 

K tématu se DL následně vrátilo po roce, kdy se nejprve v č. 31/1923 vyšel článek 

„Útok klerikálů proti demokratické škole“, ve kterém DL kritizovaly snahu zakládat 

katolické školy financované státem.151 V témže roce pak následoval v č. 35/1923 text 

„Jak se chovali klerikové za války?“. V něm DL vyčítaly katolické církvi velkou 

sounáležitost s vládnoucí habsburskou dynastií, respektive s celou rakousko-uherskou 

monarchií. Listy pak také kritizovaly rychlou změnu názorů katolíků, jak dokládá 

následující pasáž z článku: „Z bývalých černožlutých habsburských sluhů se stali přes noc 

republikáni.“152 Poslední článek, který lze považovat za jednoznačně útočný proti církvi, 

byl ten z č. 11/1926 „Klerikové – nadháněči komunistů.“. V něm DL nastiňovaly 

propojení mezi KSČ a katolickou církví, kdy odpadlíci z komunistické strany přecházeli 

ke katolíkům.153 Podle autorky se jedná spíše o poněkud odvážně fabulující text, 

který měl především za cíl očernit oba hlavní názorové oponenty. 

4.1.2 Kritika KSČ 

Kritika komunistů, především těch z kladenské organizace, zůstala v DL patrná 

po celou dobu jejich vydávání. Hlavní témata kritiky KSČ by se podle autorky dala shrnout 

pod pojmem oportunismus. Podle DL nešlo komunistům o blaho dělníků a jejich lepší 

život, ale pouze o vlastní zájmy, a především obohacení na úkor dělnictva.  

Vůbec nejpatrnější to bylo při stávkách v roce 1922, kdy kvůli uhelné krizi byly 

podniky, a nejen na Kladensku, nuceny propouštět. V té době docházelo k masivním 

stávkám horníků a kovodělníků, a to samozřejmě i v kladenských podnicích, které byly 

ve velké míře organizovány především komunistickými odbory. DL tyto stávky jasně 

odsoudily s tím, že se jedná pouze o politickou agitaci bez snahy pomoci dělníkům, 

jak dokazuje i text z článku „Důvěrníci dělnictva proti psaní ‚Svobody’“ v č. 21/1922, 

v němž se psalo: „Už jest naprosto zřejmá základní snaha komunistů přivést dělnictvo 

do nejtěžší katastrofy, připravit mu nejcitelnější poškození a uvrhnout jej do náručí 

nejtrpčí bídy jen za tím účelem, aby bylo učiněno dělnictvo sociálně nespokojeným a tupým 

 
149 Nebezpečí klerikalismu. Dělnické listy. Kladno, 1922, 2.(33), 1. 
150 Klerikalism a inteligence. Dělnické listy. Kladno, 1922, 2.(34), 1. 
151 Útok klerikálů proti demokratické škole. Dělnické listy. Kladno, 1923, 4.(31), 1. 
152 Jak se chovali klerikové za války. Dělnické listy. Kladno, 1923, 4.(35), 3. 
153 Klerikové – nadháněči komunistů. Dělnické listy. Kladno, 1926, 6.(11), 2. 
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materiálem pro přiblbé zámysly komunistické parevoluční romantiky.“154 

V DL také v době stávky otiskly dopis v č. 8/1922 od dělníka z Kladna, který v něm 

také odsuzoval agitační charakter stávky.155 

Po odeznění uhelné krize však v DL rozhodně neskončila ostrá kritika KSČ. 

Jako příklad lze uvést zprávu z č. 1/1923 o stavu Svazu kovodělníků, který se podle DL 

snažil komunistický Mezinárodní všeodborový svaz (dále jen MSV) rozvrátit a jednalo 

se o čistou demagogii ze strany KSČ.156 Jak však dokazuje zpráva z č. 35/1923 s titulkem: 

„Komunisté tvoří jednotnou frontu proletariátu?“, Svaz kovodělníků už byl v podstatě 

součástí MSV.157 Podobný vývoj lze vidět i při referování o rozkladu Svazu horníků. 

V tomto případě komunističtí zástupci tohoto svazu chtěli, aby jeho členové přestoupili 

do Svazu lučebníků, který patřil už pod MSV od jeho založení. I tento krok DL odsuzovaly 

a tvrdily, že komunističtí odboroví předáci „rozvracejí organisaci horníků, která 

až dosud byla jedinou jejich spolehlivou obranou před uhlobarony.“158 

Výstižným příkladem kritiky fungování KSČ je článek s titulkem „Komunism 

v troskách“ v č. 4/1925, ve kterém DL komentovaly stav strany, který byl podle autora 

článku zcela žalostný, včetně finančních a lidských zdrojů partaje.159 V témže roce 

pak v č. 9 vyšel článek s titulkem „Rozvrat komunistické strany v Československu“. 

V něm se uvádělo, že komunisté rozhodně nemyslí na zájmy československého dělnictva 

a pouze rozbíjejí jednotné dělnické hnutí budované půl století sociální demokracií. 

O členech KSČ pak autor textu, jehož jméno není v DL uvedeno, psal jako o „vasalech 

ruských komunistů v Moskvě“.160 

V následujících letech už na stránkách DL ubývá přímé kritiky celé komunistické 

strany, ale list se věnoval především působení jejích členů v různých závodních výborech 

nebo odborových svazech. Jako příklad lze uvést článek „Na chudé musí být přísnost“ 

z č. 9/1926, ve kterém DL rozebíraly prohřešek jednoho z horníků na dole Mayrau, 

za kterého se nepostavil předseda závodní výboru v tomto podniku, a naopak mu u soudu 

ještě přitížil.161 Stejně tak kritizovaly DL chování závodního výbor v PŽS s převahou 

 
154 Důvěrníci dělnictva proti psaní ‚Svobody’. Dělnické listy. Kladno, 1922, 2.(21), 1. 
155 Kdo je zrádce? Píše dělník. Dělnické listy. Kladno, 1922, 2.(8), 1–2. 
156 Kovodělníkům! Dělnické listy. Kladno, 1923, 4.(1), 1. 
157 Komunisté tvoří jednotnou frontu proletariátu? Dělnické listy. Kladno, 1923, 4.(35), 4. 
158 Komunisté rozbíjejí organisaci horníků. Dělnické listy. Kladno, 1923, 4.(25), 2. 
159 Komunism v troskách. Dělnické listy. Kladno, 1925, 6.(4), 1–2. 
160 Rozvrat komunistické strany v Československu. Dělnické listy. Kladno, 1925, 6.(9), 1. 
161 Na chudé musí být přísnost. Dělnické listy. Kladno, 1926, 7.(9), 4. 
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komunistických zástupců ve článku „Jak rozumí Pražská železářská společnost v Kladně 

racionalisaci“ v č. 4/1929. V něm vytýkaly PŽS snižování platů a zároveň upozorňovaly 

na to, že závodní výbor neudělal nic, aby udržel mzdy na úrovni, jež zaručovala kolektivní 

smlouva.162 

V období hospodářské krize na počátku 30. letech se DL k tématu odborů na svých 

stránkách vrátily, a to především kvůli „gentskému systému“ podpory v nezaměstnanosti. 

Na stránkách DL se tak v roce 1930 objevil v č. 13 zpráva o tom, že komunistické odbory 

měly problémy vyplácet podporu v nezaměstnanosti. Podle DL tak měli znovu chybu 

vedení komunistických odborů odnést dělníci a ne „pánové z politbyra a vedení Rudých 

odborů“.163 DL také v době krize vyčítaly komunistickým odborům pořádání 

desetiminutové stávky v Poldině huti, podle autora textu byla takováto akce směrem 

k zaměstnavateli bez významu.164 Často se také ve článcích opakovaly myšlenky 

o sjednocení dělnictva. Ta byla ovšem podle DL reálně neuskutečnitelná, protože jí bránily 

politické ambice jednotlivých sdružení a svazů. Jak je ze článku patrné, autor nejspíše 

narážel na komunisty.165 

4.1.3 Kritika PŽS a Poldiny hutě 

Třetím názorovým oponentem v případě DL byly především PŽS a Poldina huť 

jako největší zaměstnavatelé na Kladně. V počátečních letech vydávání bylo v článcích 

často akcentováno německé vedení podniků a jeho nekompetentnost, což dokládá 

například text „Poměry u Pražské železářské společnosti“ z č. 6/1922. V něm se psalo, 

že ve vedení chybí odborníci a ti čeští pak musí hledat práci v cizině. V následném 

pokračovaní článku o dvě čísla později pak DL znovu kritizovaly německé osazenstvo 

na vedoucích místech ve výrobě.166 

Ihned v následujícím čísle přinesly DL zprávy o propouštění v Poldině huti spolu 

s ideou, že se „trestá dělnictvo a trestá se všechen hospodářský život na Kladensku. 

Z velké míry také z důvodu, že se zde jedná o české obyvatelstvo, k německému 

obyvatelstvu by se chovaly obě společnosti mnohem šetrněji“.167 S touto myšlenkou 

lze ovšem polemizovat, k propouštění v té době totiž docházelo i v dalších podnicích 

 
162 Jak rozumí Pražská železářská společnost v Kladně racionalisaci. Dělnické listy. Kladno, 1929, 9.(4), 2. 
163 Úplný krach komunistických odborů. Dělnické listy. Kladno, 1930, 10.(13), 1. 
164 Jejich celá moudrost: desetiminutová stávka. Dělnické listy. Kladno, 1931, 11.(29), 1. 
165 Budujeme sjednocení dělníků. Dělnické listy. Kladno, 1932, 12.(37), 1–2. 
166 Jak rozumí Pražská železářská společnost v Kladně racionalisaci. Dělnické listy. Kladno, 1929, 9.(4), 2. 
167 Propouštění v Poldi. Dělnické listy. Kladno, 1922, 2.(7), 2. 
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společnosti ve městě, kde se německá menšina nacházela, tedy v Chomutově. V témže roce 

ve vydání s č. 44 pak DL vyčetly PŽS a Poldině huti, že podváděly se svými účetními 

uzávěrkami, aby nemusely odvádět větší obnos do městské poklady na daních.168 

V následujících letech se pak články přímo komentující či kritizující poměry 

v jednotlivých společnostech neobjevují. Spíše jsou majitelům dolů a hutí adresovány 

apely na koncích zpráv o různých stávkách či o vývoji nezaměstnanosti. 

O PŽS se pak na stránkách DL mluvilo znovu ve chvíli, kdy došlo k výbuchu na dole Jan 

v Libušíně. DL ve článku z č. 4/1924 informujícím o tomto neštěstí kritizovaly 

vykořisťování horníků a také nedostatečné zabezpečení dolu ze strany PŽS.169 

V následujícím čísle pak vyšla zpráva o tom, že Poldina huť znovu podváděla se svými 

účetními uzávěrkami kvůli menším odvodům pro město Kladno.170 Články podobného 

znění obviňující PŽS i Poldinu huť z finančních machinacích a snaze obou podniků 

o zmenšení daňového základu se v listu objevovaly po celý rok 1924.  

K tématu hospodaření a podle DL pochybného účetnictví se vrátil list v č. 19/1926 

ve článku „Poldina huť v Kladně, dělnictvo a obec“. V něm autor, který opět není známý, 

vyvracel zprávy o špatných hospodářských výsledcích podniku, které podle něj vedení 

přičítalo tehdejší přetrvávající krizi v hornickém průmyslu. Článek pak uzavírá dost jasné 

prohlášení směrem k majitelů společnost: „Tato veliká nespolehlivost musí býti 

odstraněna. Zlatý déšť kapitalistických společností musí býti správně zjištěn a spravedlivě 

zdaněn.“171 

V roce 1929 krátce po sobě vyšly dva články o Poldině huti a PŽS. Ten první 

DL vydaly ke 40letému založení Poldiny hutě a znovu v něm připomínaly, že v jeho 

vedení byli převážně zaměstnanci německé národnosti, což bylo podle DL nepřípustné.172 

Další článek z téhož roku pak líčil pracovní poměry v PŽS, ve kterých byli dělníci 

podle informací DL hnáni ke stále vyšším výkonům a společnost měla pro tento účel řadu 

poháněčů, kteří ale dle článku sami vzešli z dělnického prostředí.173 Ještě v témže roce 

následovala zpráva informující o propouštění v PŽS zakončená výzvou ke kontrole 

 
168 Zapomínané Kladensko. Dělnické listy. Kladno, 1922, 2.(44), 1. 
169 Velké důlní neštěstí na dole Jan v Libušíně. Pět horníků zabito. Dělnické listy. Kladno, 1924, 5.(4), 3. 
170 Jak Poldina huť úmyslně poškozuje město Kladno a uvádí v omyl úřady. Dělnické listy. Kladno, 1924, 
5.(5), 4. 
171 Poldina huť v Kladně, dělnictvo a obec. Dělnické listy. Kladno, 1926, 7.(19), 2. 
172 40 let Poldiny huti. Dělnické listy. Kladno, 1929, 9.(20), 2. 
173 K poměrům u Pražské železářské společnosti v Kladně. Dělnické listy. Kladno, 1929, 9.(32), 1. 
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opodstatněnosti propouštění a celého podniku.174 Jaké orgány by se tímto problémem měly 

zabývat, už však text DL neuváděl. 

Během roků nejhlubší hospodářské krize ve třicátých letech se sice objevovaly 

zprávy o propouštění jak v Poldině huti, tak u PŽS, ale jejich hlavním vyzněním nebyla 

kritika podniků, ale spíš apel na organizovanost dělníků v odborech a snaha sjednotit 

odbory do jedné organizace.175 Kritika především PŽS, jako tehdy největší těžební 

společnosti na Kladensku, se znovu dostala na stránky DL na počátku roku 1934, 

kdy došlo k důlnímu neštěstí na dole Nelson v severočeském Oseku. DL ve své zprávě 

o události uvedly, že podobné neštěstí se může stát i na Kladensku, pokud nebude zajištěna 

v dolech větší bezpečnost, která ovšem není prioritou společnosti.176 

4.1.4 Podpora zájmů dělníků 

Na stránkách DL docházelo v některých případech k lehce schizofrenní situaci, 

kdy list odsuzoval různé stávky dělníků jen proto, že byly organizovány komunistickými 

odbory pod centrálou MSV. Pokud se však tyto konaly na popud jiné odborové organizace, 

byly vždy DL na straně stávkujících. Jako příklad lze uvést jejich podporu stávce 

ostravských horníků v roce 1923. DL ve svém textu „Horníci v boji“ v č. 34/1923 zcela 

jasně proklamuje podporu požadavku ostravských horníků, které dle DL „byli do tohoto 

boje majiteli dolů přímo veštváni.“177 

V protikladu tomu pak stojí kritika stávky znovu v Ostravě o dva roky později, 

které DL v č. 14/1925 odsuzuje článkem „Nové zločiny komunistů proti dělnické třídě“. 

Jelikož byla stávka vyvolána odbory pod centrálou MSV, jedná se podle DL o zločin 

na hornících a stávka také vyhlášena podle listu v tu nejhorší možnou dobu.178 

V následujícím čísle pak DL oceňují, že kladenští horníci se ke stávce nepřipojili. 

I v dalších letech zaujímaly v téměř ve všech případech různých stávek DL odmítavé 

stanovisko s tím, že se jedná o komunistickou šanci pro vlastní propagandu, která pouze 

poškodí dělnictvo a žádný užitek mu nepřinese.179 

Především ve 30. letech se v listu začaly objevovat texty agitačního charakteru 

 
174 V Pražské železářské společnosti na Kladně se zase propouští. Dělnické listy. Kladno, 1929, 9.(48), 3. 
175 Ku propouštění dělnictva u PŽS na Kladně. Dělnické listy. Kladno, 1931, 11.(48), 2. 
176 Uhlí, krví zborcené. Dělnické listy. Kladno, 1934, 14.(2), 1. 
177 Horníci v boji. Dělnické listy. Kladno, 1923, 4.(34), 1. 
178 Nové zločiny komunismu proti dělnické třídě. Dělnické listy. Kladno, 1925, 6.(14), 2. 
179 Komunističtí odboráři na Kladně dávají za pravdu sociálním demokratům ve stávce ostravské. Dělnické 
listy. Kladno, 1925, 6.(15), 1–2. 
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před volbami do závodních rad Poldiny hutě a PŽS. Z nich vyplývá, že jediný, kdo bude 

řádně hájit zájmy dělníků, jsou kandidáti navrhovaní ČSDSD. Velmi často pak následovala 

v článcích kritika dosavadní činnosti závodních rad, ve kterých v případě obou podniků 

měly jasnou převahu členové z řad komunistické strany.180 

Články DL lze jednoznačně chápat tak, že jediným možným zprostředkovatelem 

při řešení problémů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je schopná odborová organizace, 

která jedná vždy v zájmu dělníků. Takovou organizaci vzhledem k vydavateli listu, 

tedy ČSDSD, představovaly podle redakce DL odbory sdružené v centrále Odborového 

sdružení československého, jež bylo organizováno právě touto stranou.   

 
180 Např. v Chaotické smýšlení na hornických závodech a mezi komunisty. Dělnické listy. Kladno, 1932, 
12.(27), 2–3. 
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4.2 Stráž svobody 

Stráž svobody (dále jen StS) začala na Kladně vycházet počátkem roku 1919, 

a to jako List Československé národní demokracie pro Kladno a okolí. V prvních 

dvou letech vycházela StS dvakrát týdně, ovšem už v průběh roku 1921 se periodicita 

změnila na týdenní. K oficiální změně došlo s prvním číslem roku 1922. Jedenkrát týdně 

pak list, a to v sobotu, vycházel až do ukončení své činnosti v roce 1938. Jméno 

odpovědného redaktora se v průběhu vydávání měnilo v některých ročnících i dvakrát. Tím 

vůbec prvním byl František Bredler, po něm následovali Karel Havránek, Bedřich 

Markalous, Jaromír Duchač, František Hlaváček, Josef Vilímek, Josef Kleisner a František 

Červený, který jím zůstal až do ukončení vydávání. Změna na této pozici nebyla nikdy 

v listu dopředu avizována nebo vysvětleno, proč k ní došlo. StS se nejdříve tiskla na 

Kladně v podniku Josefa Šolce, od roku 1930 se nový tiskařem listu stal další kladenský 

podnik Josefa Šnajdra. 

Formát StS byl stejný jako u DL, tedy A3. Počet stran se po dobu vydávání měnil, 

zpočátku měl pouze čtyři strany, v letech 1927–1929 byl jeho rozsah v některých číslech 

až osm stran, ale následným standardem bylo šest stránek. Grafická úprava listu byla 

zpočátku velmi prostá, bez jakýchkoliv fotografií či dalších obrázků. Jedinou výjimku 

tvořily vydání s blahopřáním jubilantům z řad Československé národní demokracie 

(dále jen ČND), kdy se na první straně byly uveřejňovány jejich kreslené portréty.181 

Fotografie se v listu začaly objevovat až po roce 1930 a většinou se jednalo o záběry 

buď z různých velkých akcí na Kladně, například z prvomájové manifestace či sokolského 

cvičení, nebo o fotografie kandidátů ČND před obecními či parlamentními volbami. 

V StS bylo několik pravidelných rubrik, které se nezměnily po celou dobu 

vydávání a byly přítomny v téměř každém čísle. Jednalo se o rubriky Organisační hlídka, 

která přinášela zprávy o fungování jednotlivých stranických buněk v kraji a také o činnosti 

odborových organizacích ČND v jednotlivých kladenských podnicích. Druhou stálou 

rubrikou pak byly Různé zprávy. Ty přinášely krátké zprávy z kladenského dění, 

charakterem spíše připomínající společenskou rubriku. Jednalo se především o blahopřání 

k významným jubileím, svatbám, pozvánky na různé akce a také informace o úmrtích, 

a to především členů ČND. Kromě dvou výše zmíněných se v průběhů ročníků objevovaly 

ještě další, například Sokolská hlídka, Hlídka žen či Živnostenská hlídka. Žádná z těchto 

 
181 Viz příloha č. 26: Přání Ignácovi Hajnovi ve Stráži svobody. 



 
 

52 

rubrik však nebyla nijak pravidelná a v StS se objevovaly se ve vydání spíše náhodně 

a Hlídka žen a Živnostenská hlídka se do StS dostaly až v pozdějších letech, přibližně 

od roku 1930, a to dokonce pouze jednou ročně. 

Titulní strana byla v prvních letech vydávání vyhrazena pro zprávy z celostátní 

politiky. Oproti DL zde nebyly zastoupeny zprávy z Kladenska a o problémech zdejších 

obyvatel. Pro tato témata byla vyhrazena druhá strana a také zprávy v Organisační hlídce. 

Tento stav začal měnit na počátku 30. let, přesněji v letech 1930–1931, kdy se na první 

stranu dostávají především informace o situaci v kladenských podnicích v době vrcholící 

hospodářské krize a také zprávy o jednání kladenského zastupitelstva. Těmto zprávám 

věnovala StS daleko větší prostor než DL. V případě blížících se voleb, 

ať už parlamentních či obecních, byly první strany StS alespoň tří čísel před termínem 

voleb vyhrazeny politické agitaci ČND.182 Ve vydání následujícího po volbách 

se pak na titulní straně nacházel článek popisující jejich výsledky a význam pro ČND. 

Tento druh článků se objevoval po celou dobu vydávání.  

Podle autorky práce na základě prostudovaných vydání lze v případě StS definovat 

celkem čtyři hlavní názorové oponenty, a to katolickou církev, německé vedení PŽS 

a Poldiny huti, sociální demokraty a komunisty. Proti prvníma dvěma se list vymezoval 

především v prvních šesti letech vydání, tedy do konce roku 1925. Kritika sociální 

demokracie a komunistické strany a jejich odborů se objevuje v listu po celou dobu jeho 

existence. 

4.2.1 Kritika katolické církve 

V případě katolické církve bylo podle StS hlavním problémem její tmářství 

a neochota pracovat pro zájmy republiky. Není bez zajímavosti, že v roce 1919 StS 

spojovala katolickou církev právě s ideologií sociální demokracie a mluvila o nebezpečí 

socializace hlavních podniků na popud ČSDSD ve článku „Útok rudého klerikalismu 

na školu.“ jako o „klerikarismu rudém, plížícím se a kryjícím se za vlnou sociálních 

reforem.“183 Stejně jako v případě DL vadilo StS prorůstání katolické církve do oblasti 

školství, což kritizovala ve článku „Vyčistit“, v němž zdůrazňovala nutnost absolutního 

odloučení školství od jakékoliv ideologie, a tedy podle StS tedy i od náboženství.184 

 
182 Viz příloha č. 25: Agitace při volbách v roce 1925 ve Stráži svobody. 
183 Útok rudého klerikalismu na školu. Stráž svobody. Kladno, 1919, 1.(39), 1. 
184 Vyčistit. Stráž svobody. Kladno, 1919, 1.(27), 2. 
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Další zpráva o nebezpečí klerikalismu se objevila až v roce 1922 a opět v ní StS 

spojila nebezpečí katolické církve se socialisty. Podle článku „Klerikalism na postupu.“ 

z č. 16/1922 právě socialistické vymezování proti církvi mohlo za její postup, 

když se ukázalo, že socialistické myšlenky nejsou podle StS příliš životaschopné a toto 

zklamání jejích voličů je přivedlo zpět k církvi. „Tedy v prvé řadě příčinu postupu 

klerikalismu se sluší hledati v socialistickému radikalismu, který je věrným pomahačem 

reakce,“ zakončil svůj text autor, který opět zůstal neznámý.185 

Téma pronikání katolické církve do školství či její nebezpečí pro československý 

stát se objevuje i v dalších ročnících, ale postupně je mu v StS věnován stále menší prostor 

a od roku 1926 již v listu o nebezpečí klerikalismu nelze najít ani zmínku. Autorka práce 

se domnívá, že stejně jako v případě DL už přestalo jít o celospolečensky atraktivní téma, 

které by svou kontroverzí přilákalo čtenáře k danému titulu. 

4.2.2 Kritika německého vedení PŽS a Poldiny huti 

Daleko častěji a s větším zaujetím na stránkách StS vycházely v první letech titulu 

články o německém zastoupení v hlavních kladenských podnicích, tedy v Poldině huti 

a PŽS. Vůbec první článek na toto téma se objevil už v č. 12/1919, tedy hned v prvním 

roce vydávání. Z textu jasně vyplívalo, že i přes vynucenou změnu kvůli nostrifikačnímu 

zákonu vedení Poldiny hutě stále zůstává německé a nemá podle StS zájem 

na tom, aby se kladenským dělníkům dobře vedlo a spíše opak je pravdou. Autor, 

který zde opět nebyl podepsán, dokonce podsouvá informace, ovšem bez dalších důkazů 

či vysvětlení, že by Poldina huť své závody z Kladna měla přesouvat.186 Vzhledem 

k historickému vývoji popsaném v teoretické části této práce, je zcela jasné, že se jednalo 

o pouhou fabulaci autora. 

V dalším textu z téhož roku vytýkala StS prostřednictvím svého textu zachování 

němčiny jako vnitřního jazyka ve závodech PŽS. Jak upozorňoval text s titulkem 

„Provokace.“, z více než pěti tisíc zaměstnanců firmy jich byly pouze dvě stovky německé 

národnosti, ovšem s výrazným zastoupením na vedoucích pozicích ve společnosti. To list 

komentuje následovně: „Ovšem, že vnitřní úřední řečí jest němčina, poněvadž vedení 

závodu a nejlépe honorovaná místa jsou obsazena Němci.“ Článek byl pak uzavřen slovy 

o nutnosti národního hrdosti a o neutuchající snaze dostat i české úřednictvo do vedení 

 
185 Klerikalism na postupu. Stráž svobody. Kladno, 1922, 4.(6), 1. 
186 Demagogové žízní. Stráž svobody. Kladno, 1919, 1.(12), 1–2. 
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kladenské části PŽS. 187 

V č. 33/1919 pak následoval článek „Německé nebezpečí“ upozorňující 

na to, že se Němci na Kladensku pokouší rozvracet republikánské smýšlení, 

a to i za pomoci ČSDSD. Zároveň opět neznámý autor článku obviňoval sociální 

demokraty, že pracovali ve shodě s německými vlastníky společností na Kladensku, 

jak dokládá i tato pasáž z článku: „Oni stáli jako strážní psi německého kapitálu, 

které my, jako lidé, znající své povinnosti k národu a republice, tomuto kapitálu nikdy dělat 

nebudeme.“188 

V dalším roce vycházely na stránkách StS pouze krátké, čistě informativní zprávy 

spíše o technických novinkách v PŽS a Poldině huti. Nebyla v nich nikterak přítomná 

hodnocení jejího, podle StS nevyhovujícího, německého vedení. V roce 1921 se záminkou 

pro kritiku českých Němců v hlavních funkcí u obou společností stala stávka kovodělníků. 

Autor se zkratkou Ro. v článku „K boji v kovodělném průmyslu.“ vytýkal především 

absolutní pragmatičnost majitelům různých železářských podniků po celé republice 

a směrem k situaci na Kladně uvedl, že „specielně u nás na Kladensku druží se ještě k této 

vlastnosti (pragmatičnost – pozn. autorky) expansivní a zlotřile pyšná kultura 

německá.“189 

Ke kritice významnosti německého zastoupení v Československu se list vrací 

na začátku roku 1922, kdy ve článku „Vše pro – Němce!“ například kritizoval předání 

Stavovského divadla do rukou německého souboru či přítomnost Němců v Zemském 

správním výboru. Podle StS tak učinil tehdejší premiér Edvard Beneš 

jen proto, aby při následující návštěvě Paříže mohl říct, že zde německá menšina nebyla 

utiskovaná. V případě tohoto bodu se však jednalo o tvrzení listu, které nedokládal dalšími 

věrohodnými fakty či vlastními zjištěními.190 Stejně jako v předcházejícím roce 

se i při další stávce kovodělníků dostalo znovu na kritiku německého vedení především 

kladenských podniků. Téměř totožné jako u výše popsaného článku „K boji v kovodělném 

průmyslu“ byly i argumenty ve článku „Ke stávce kovodělníků“, v němž byla opět silně 

akcentována pragmatičnost německých řídících a jejich nezájem o českého dělníka.191 

Pak ale až do konce roku vyšly o PŽS a Poldině huti pouze krátké zprávy, povětšinou 

 
187 Provokace. Stráž svobody. Kladno, 1919, 1.(25), 2. 
188 Německé nebezpečí. Stráž svobody. Kladno, 1919, 1.(27), 2. 
189 K boji kovodělném průmyslu. Stráž svobody. Kladno, 1921, 3.(21), 1. 
190 Vše pro – Němce! Stráž svobody. Kladno, 1922, 4.(7), 1. 
191 Ke stávce kovodělníků. Stráž svobody. Kladno, 1922, 4.(20), 1–2. 



 
 

55 

informující o nové vlně propouštění. 

V roce 1923 se objevila z pohledu autorky spíše úsměvná zpráva „Jak to nazvati?“. 

V této krátké spíše noticce vyčítal její autor Němců v PŽS, že odmítají přispět na zlatý 

poklad republiky. Podle StS je pak otázkou, jestli „tento závod, přiznávající republice 

všemožnou loyalitu, zaměstnával podobné charaktery?“192 Při stávce horníků v roce 1923 

se pak znovu na stránky StS ve článku „Spor v hornictví.“ vrátila idea Němců 

jako hlavního podvratného živlu, který se snaží zničit za pomocí bezvýsledných stávek 

československé hospodářství. Podle StS stávku uspořádali spolu s komunisty, 

protože „Němcům záleží patrně na tom, aby naše hospodářství nemohlo vytěžiti svou 

nynější konjunkturní převahu nad Německem, ba naopak kleslo do téže propasti, v níž jest 

Německo a bolševické Rusko.“193  

V roce 1924 bylo hlavním důvodem pro kritické zprávy o německém vedení 

kladenských společností především ty o propouštění zaměstnanců. Ve článku 

„Co to má znamenat?“ z č. 8/1924 se uvádělo, že v Poldině huti se i přes dobré výsledky 

chystá další vlna propouštění, ovšem jen českého úřednictva. Jak píše StS vedení Poldiny 

hutě „cizozemce na úkor domácích hýčká a protěžuje, třeba že jsou pracovníci 

podprůměrní.“194 Odkud pocházela informace o tom, že jsou němečtí úředníci 

podprůměrní ve svých pracovních výkonech, však už StS neuvedla. Další podobnou 

zprávou je ta, která informuje o jmenování nového místoředitele PŽS na Kladně, 

jímž se stal Ing. Neubauer. StS na konci zprávy vyslovila obavu, „že by tento německý 

nacionál mohl býti snad v pozdější době jmenován ředitelem.“195 Jak je opět zřejmé 

z teoretické části této práce, ukázala se znovu tato obava jako lichá. 

V následujících letech články poukazující na přítomnost německého vedení 

v Poldině huti i PŽS zcela utichly. Jedinými zprávami z dění v těchto společnostech 

se staly krátké zprávy o jejich hospodaření či o technických novinkách. Autorka práce 

však mohla, jak bylo uvedeno v úvodu praktické části, prostudovat pouze vydání do roku 

1935. Není tedy zřejmé, zda se po tomto roce v době sílícího sudetoněmeckého hnutí tato 

tématika na stránky StS nevrátila. 

 
 

192 Jak to nazvati? Stráž svobody. Kladno, 1923, 5.(12), 4. 
193 Spor v hornictví. Stráž svobody. Kladno, 1923, 5.(33), 1. 
194 Co to má znamenat? Stráž svobody. Kladno, 1924, 6.(8), 2. 
195 Místoředitelem Pražské železářské společnosti v Kladně. Stráž svobody. Kladno, 1924, 6.(17), 2. 
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4.2.3 Kritika ČSDSD a KSČ a k nim náležících odborů 

Za hlavní politické oponenty v případě StS lze podle autorky práce považovat 

nejprve ČSDSD a následně nově vzniklou KSČ. Stejně jako v případě DL vyčítaly články 

StS komunistickým odborům a jejich předákům oportunismus, který stál za všemi jimi 

organizovanými stávkami. Obdobně pak viděla StS i fungování sociálnědemokratických 

odborů, i když ne s takovou intenzitou a četností jako v případě DL. 

První kritický článek k působení ČSDSD vyšel v StS v č. 8/1919, a kritice 

v něm byly podrobeny volby do dělnických rad, jejichž vznik autorka popsala 

v teoretickém úvodu této práce.196 Podle StS byly tyto orgány zcela zbytečné a volby 

do nich skončily fiaskem ČSDSD, protože o ně nebyl žádný zájem.197 Vzhledem k tomu, 

že místních dělnických rad vzniklo na Kladensku celkem padesát a byly činné do prosince 

1920, nelze podle autorky práce mluvit o neochotě zaměstnanců do těchto orgánů 

vstupovat.198 Téma dělnických rad jako zbytečnosti, kterou kladenských dělník 

nepotřebuje, pokračovalo i v následujícím čísle v textu „Kladenské sověty a kladenský 

diktátor.“ V něm se psalo, že dělnické rady jsou „věc zbytečná a směšná, že náš dělník 

má své dobré, vyzkoušené organisace, jakých Rusko nemělo.“199 

Ve stati „Demagogové žízní.“ v č. 12/1919 pak StS připomínalo působení 

některých dělnických vůdců jako například Antonína Zápotockého nebo Karla Kindla 

v období rakousko-uherské monarchie, především v průběhu první světové války. 

Podle mínění StS se tehdy nestarali o potřeby dělníků a nyní jejich stav ničili pouhou 

demagogií bez větší snahy jim znovu více pomoci. Dokládá to například tento úryvek 

z textu: „Ti, kteří dnes radikálničí, nevyloživše ti řádně hlavní příčiny dnešní bídy, chtějí 

tím zahladiti jen vzpomínku, že když mřel jsi hladem, nekonali vůči tobě povinnost.“200 

Na začátku následujícího roku lze v StS nalézt krátkou zprávu s titulkem 

„Soudružská důslednost“. V něm StS informovala o záměru sociálních demokratů pomoci 

pražským chudým dodávkou kladenského uhlí. Podle StS však bylo projednávání na schůzi 

spíše politickou agitací, kvůli které přišli horníci o dvě hodiny na ranní směně a vydělali 

si tak méně peněz.201 Stejným tématem se pak znovu zabýval text v č. 7/1920 „Kladno 

 
196 Viz 2.2 Pracovní podmínky a sociální postavení horníků a hutníků. 
197 Volby do dělnických rad na Kladensku. Stráž svobody. Kladno, 1919, 1.(8), 3. 
198 Viz 2.4. Prosincová generální stávka a její průběh na Kladensku. 
199 Kladenské sověty a kladenský diktátor. Stráž svobody. Kladno, 1919, 1.(8), 1. 
200 Demagogové žízní. Stráž svobody. Kladno, 1919, 1.(12), 2. 
201 Soudružská důslednost. Stráž svobody. Kladno, 1920, 2.(4), 1. 



 
 

57 

pražské chudině.“, ve kterém autor, opět nepodepsán, tuto akci znovu odsoudil 

jako prostředek politické agitace sociální demokracie, a ne jako nezištnou 

pomoc chudým.202  

Odlišovat sociální demokracii od jejího komunistického křídla začala StS v době 

prosincové generální stávky v roce 1920, popsané v teoretické části této práce, kdy titulní 

strana č. 67/1920 byla věnována popisu událostí na Kladensku a také výzvě k obraně ČND 

a jejích hodnot proti stávkujícím.203 V následujícím čísle pak vyšel článek s titulkem 

„Fiasko bolševického puče.“, ve kterém autor se zkratkou Ronar. znovu odsoudil celou 

stávku a poukázal na to, že „ani vyhlašované Kladno není stokovým korytem 

komunistického proudu v republice, nýbrž jen vhodným předmětem pro výstředné plané 

spekulace žíznivých a zločinných demagogů.“204 

V průběhu dvacátých let lze vnímat podobné prvky jako v DL, kdy se kritika 

komunistů objevuje především ve spojitosti s organizováním různých stávek. Poprvé 

byl tento vytýkací styl na adresu KSČ kvůli stávkám horníkům patrný ve článku 

„Komunistická agitace pro generální stávku.“ z č. 6/1922 popisující hornickou stávku 

na všech dolech a snahu komunistických předáků o vyvolání generální stávky. Tento krok 

však StS jasně odsoudilo, s tím, že jde o snahu KSČ vyvolat „druhý puč (prvním pučem 

je míněna prosincová generální stávka 1920 – pozn. autorky).“ Podle StS mělo být hlavním 

zájmem horníkům pracovat pro blaho republiky a jejich problémy měl vyřešit stát přijetím 

vhodných zákonů, a nikoliv živelná stávka v „režii komunistů“.205  

Podobné vyznění má i článek z téhož roku v č. 21/1922, kdy StS odsuzuje při krizi 

v kovoprůmyslu stávkové akce komunistických odborů, které podle textu okrádají samotné 

dělníky a také to, že dělníci „ to nevidí a trpí, aby politická agitace komunistů zasahovala 

do jejich sporu nejradikálnějším způsobem“.206 Při druhém výročí prosincové generální 

stávky v č. 50/1922 znovu StS připomněla, že KSČ nepracovala v zájmu dělníků a jediným 

řešení pro lepší životní podmínky dělníků byla jejich práce pro zájmy republiky, která měla 

pracovat pro ně. Pomocí stávek podle StS žádného zlepšení svého stavu dělníci nemohli 

dosáhnout.207 

 
202 Kladno pražské chudině. Stráž svobody. Kladno, 1920, 2.(7), 3. 
203 Protestujeme a oznamujeme! Stráž svobody. Kladno, 1920, 2.(67), 1. 
204 Fiasko bolševického puče. Stráž svobody. Kladno, 1920, 2.(68), 1. 
205 Komunistická agitace pro generální stávku. Stráž svobody. Kladno, 1922, 4.(6), 1–2. 
206 Ať žije generální stávka. Stráž svobody. Kladno, 1922, 4.(21), 1. 
207 K druhému výročí prosincového puče. Stráž svobody. Kladno, 1922, 4.(50), 1. 
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Články podobného vyznění na stránkách StS vycházely v průběhu celých 

dvacátých let. Například při hornické stávce v Ostravě v roce 1925, obvinila StS v textu 

„Svítá.“ komunistickou stranu a její ostravskou organizaci, že stávku vyvolaly jen proto, 

aby horníky uvrhly ještě do větší bídy a mohly s nimi snadněji manipulovat.208 

O rok později při krizi v kovoprůmyslu pak StS ve článku „Strasti dělnictva“ 

opět apelovala na své čtenáře z řad dělníků, že jedinou cestou je tvrdá práce a že nemají 

věřit lákavým slibům a jednoduchým řešením od komunistických dělnických vůdců.209 

Jako snahu připravit horníky o výplatu odsoudila StS stávku v roce 1927 ve svém článku 

„Chcete okrást dělníky o mzdy?“. Podle článku je vyhlašování stávky bez vědomí 

možnosti pozitivního výsledku „nesvědomitostí a za dnešní situace vyloženým okrádáním 

hornictva o jeho beztak malé výdělky.“210 

V průběhu 30. let, tedy až do roku 1935, se kritika komunistů, a především jejich 

odborových vůdců, přesouvá od zpochybňování jejich stávkového zápalu k hodnocení 

jejich působení v závodních radách PSŽ a Poldiny hutě. Příčinu této změny lze podle 

autorky práce najít v tom, že zástupci národnědemokratických odborů spojených 

v Národním sdružení, se pokoušeli do těchto rad nově kandidovat. Hlavní myšlenkou 

těchto textů opět bylo, že zástupci komunistických odborů nepracovali v těchto radách 

pro zájmy dělníků. Jako příklad lze uvést článek z č. 22/1931 „Volby do závodního výboru 

v Poldině huti.“, který referoval o jasném vítězství komunisté a volební prohře kandidátů 

Národního sdružení. Byl totiž ukončen slovy slovy: „Dělníci znovu poznají, že předvolební 

sliby komunistů jsou pouze vějičkami, na které se chytají nemyslící lidé.“211 

4.2.4 Podpora zájmů dělníků 

Československá národní demokracie je z politologického hlediska vnímána jako 

konzervativně-nacionální strana. Jak uvedla autorka této práce v kapitole teoretické části 

o sociální situaci dělníků za první republiky, bylo v té době na Kladensku nejčastějším 

povoláním dělník v kovoprůmyslu a nejrozšířenějším výrobním odvětvím hornictví, 

a tomu bylo nutné přizpůsobit ideová a názorová stanoviska listu k situaci dělníků.  

Je zřejmé, že StS se velmi vymezovala proti organizaci stávek, 

ať už v kovoprůmyslu nebo v hornictví. Uveřejňované články tedy odrážejí názorové 

 
208 Svítá. Stráž svobody. Kladno, 1925, 7.(15), 2. 
209 Strasti dělnictva. Stráž svobody. Kladno, 1926, 8.(40), 1. 
210 Chcete okrást dělníky o mzdy? Stráž svobody. Kladno, 1927, 9.(12), 2. 
211 Volby do závodního výboru v Poldině huti. Stráž svobody. Kladno, 1931, 13.(22), 3. 
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stanovisko, že krizi je možné nejlépe vyřešit prostřednictvím státního aparátu přijímáním 

vhodných zákonů na zlepšení sociálních podmínek. Dále je v textech o různých stávkách 

či o situaci dělníků také kladen důraz na to, že hlavním zájmem dělnictva by měla 

být práce pro republiky a její prosperitu. Tato myšlenka dokonale souzní s výše uvedenou 

ideou státu jako hlavního ochránce zájmů dělníků. 

V prvních dvou letech vydávání, tedy 1919–1920, také StS zásadně odmítala 

poněkud živelně zakládané dělnické rady. Ovšem po legislativním institucionalizaci 

závodních rad, respektive podnikových rad v případě hornických podniků a po ustanovení 

vlastní odborové organizace Národního sdružení začala StS razantněji prosazovat 

své kandidáty do závodních rad PŽS a Poldiny hutě s tím, že pouze oni dokážou ochránit 

zájmy dělníků před pouhou demagogií komunistických předáků.   

Pokud by autorka práce měla shrnout postup StS směrem k dělníkům, lze říct, 

že hlavním cílem StS bylo vždy uklidnění situace kvůli „blahu republiky“, nulová agitace 

směrem k organizování stávek, a především důraz na stát jako na hlavní hybnou sílu 

při řešení problémů dělnictva. 
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4.3 Naše hory a hutě – Horník 

List Naše hory a hutě – Horník (dále jen NHH) začal vycházet v roce 1924, 

kdy nahradil o rok dříve zaniklý titul Naše hory a hutě. Jeho vydavatelem byl odborová 

organizace Svaz báňských a hutních úředníků (dále jen SBHÚ). Periodicita 

podle dostupných výtisků a informací z bibliografických soupisů zůstala po celou dobu 

vydávání, tedy až do roku 1938 stejná, a to jedenkrát za 14 dní. Na rozdíl od obou výše 

popsaných periodik, lze v případě v NHH najít alespoň v úvodním ročníku bližší informace 

o členech redakce. V roce 1924 ji tvořily Bohumil Ježek, František Sokol-Tůma, Václav 

Vála, Jan Jančar a Jan Žížala, posledně jmenovaný byl označen jako odpovědný redaktor. 

Na tomto postu zůstal až do konce roku 1932, kdy ho od prvního čísla následujícího roku 

nahradil František Malík, který zde setrval až do ukončení vydávání v roce 1938. 

Odpovědným redaktorem odborné části titulu byl od roku 1931 Bohumil Ježek a stejně 

jako Malík na tomto místě skončil roku 1938. 

Oproti předchozím dvěma popsaným periodikům měly NHH po celou dobu 

vydávání sešitový formát, tedy formát A4.212 Zpočátku byla jednotlivá čísla zcela 

bez fotografií, pouze v rubrice Odborná část se objevovaly nákresy technických změn 

a vylepšení na dolech. Fotografie se začaly v listu objevovat až ve třicátých letech, 

a to stále spíše sporadicky. Na rozdíl od DL či StS byly rubriky v NHH v každém čísle 

řazeny ve stejném pořadí a žádná z nich nikdy ve vydání nechyběla. Za ty nejpodstatnější 

z hlediska výzkumu praktické části práce považuje její autorka následující: Sociální hlídka 

informující o změnách především v sociálním zákonodárství, Národní hospodář 

s hospodářskými výsledky velkých společností včetně PŽS a Poldiny hutě a Organisační 

věštník se zprávami o fungování jednotlivých buněk Svazu báňských a hutních úředníků. 

Titulní strana, jak už bylo popsáno výše, neobsahovala až na několik výjimek 

fotografie. Text na ní by bylo možné podle autorky práce označit jako úvodník či editorial. 

Vždy byl podepsán a věnoval se povětšinou některému z aktuálních témat blízkých SBHÚ. 

Poměrně často měl text také agitační charakter, směřující například k mládeži 

nebo k zaměstnancům dolů a hutí neorganizovaných v žádné profesní organizaci. 

Za vůbec nejzásadnějších rozdíl oproti dvěma již výše popsaným titulům 

je apolitičnost NHH. Na jeho stránkách nelze najít texty komentující tehdejších aktuální 

 
212 Viz příloha č. 28: První zkoumané číslo Naše hory a hutě – Horník 
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politickou situaci. Pokud referoval například o nově přijímaných zákonech především 

v oblasti starobního a nemocenského pojištění, činil to tak bez poukazu na politickou 

příslušnost předkladatelů. Dalším rysem odlišným od DL a StS je zcela objektivní postoj 

k velkým podnikům, v tomto případě má autorka práce na mysli PŽS a Poldinu huť. 

Pokud list přináší zprávy o jejich hospodaření, jedná se o objektivní hospodářské 

zpravodajství o výsledcích společností. Není zde akcentováno ani německé vedení 

jako v případě StS, ani v DL zmiňované machinace s účetními uzávěrkami kvůli snížení 

odvodů daní do městské pokladny. 

4.3.1 Kritika odborů spojených se stranami KSČ a ČSDSD 

Pokud by autorka práce měla označit alespoň jednoho názorového oponenta listu 

jednalo by vzhledem k výše popsanému o odbory organizované pod hlavičkou politických 

stran, tedy především o odborové svazy spojené s ČSDSD a KSČ. 

V prvním ročníku, tedy v roce 1924, lze najít kritiku působení politických odborů 

především v rubrice Organisační věstník, kdy se do textů popisujících schůze jednotlivých 

místních organizacích SBHÚ promítal velmi často názor, že Svaz báňských a hutních 

úředníků pracoval lépe a efektivněji díky tomu, že se na jeho schůzích neřešily politické 

otázky. Jako příklad autorka práce uvádí citaci z textu „Stále ku předu.“ z č. 8/1924 

popisující schůzi motyčínského svazu: „…jak sledují se politické otázky, nové vyvolávají, 

jiné pozměňují a doplňují, kdo sleduje, jak o některé zdánlivě jednoduché otázce musí 

se mnoho přemýšleti…“ V samém závěru textu jeho autor jménem Jícha konstatoval, 

že členové svazu mohou být rádi, že se při jejich schůzích neprobíraly i politické otázky.213 

Podobný styl si texty z této rubriky udržely i v následujícím roce, kdy v nich 

byla opět vyzdvihována apolitičnost SBHÚ, a také jeho efektivní fungování směrem k jeho 

členům.214 V témže roce také vyšel článek o schůzi o budoucnosti těžby uhlí na Kladensku. 

Té se účastnili i zástupci MVS, a právě tajemník její hornické sekce Macák využil 

podle NHH celou schůzi k pouhé volební agitaci, která však nijak nepomohla k řešení 

problémů. Článek následně popisoval, jak byl jeho projev odmítnut přítomnými, 

když „vývody pana Macáka provázené souhlasem několika přítomných komunistů, setkaly 

se s živelným odporem téměř veškerého posluchačstva.“215 

 
213 Stále ku předu. Naše hory a hutě – Horník. Praha, 1924, 4.(8), 2. 
214 Revírní odbor. Naše hory a hutě – Horník. Praha, 1925, 5.(3), 3. 
215 Velký projev kladenského lidu pro záchranu tamního uhelného průmyslu. Naše hory a hutě – Horník. 
Praha, 1925, 5.(7), 1–2. 
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4.3.2 Proklamace apolitičnosti 

Vzhledem k obtížím s chybějícími výtisky, jak je autorka popsala v úvodu této části 

práce, je dalším zkoumaným ročníkem až ten z roku 1931. V č. 4/1931v úvodním článku 

reagoval na tvrzení z titulu Kovoprůmyslové úřednictvo, v němž se uvádělo, že apolitická 

odborová organizace nemohla dělníkům pomoci, pokud neměla konexe na politické 

představitele státu, či aspoň na zástupce v Národním shromáždění. To NHH vysvětlovaly 

tím, že jejich organizace naopak pracovala lépe, než „připolitické“ odbory, protože nebyla 

svázána stranickou ideologií a zájmy členů svazu stály vždy na první místě 

před politickými zájmy. To dokazuje i následný úryvek z textu: „Bráníme se však tomu, 

aby naše požadavky stavovské staly se předmětem politických licitací…“216 Stejně 

jako ve výše popsaném roce 1924 a 1925 vycházely stále v Organisační hlídce texty 

ze schůzí odsuzující mimo jiné i ostatní odborové organizace, které podle NHH více času 

tráví politickou agitací než prací pro své členy.217 

V roce 1932 znovu NHH i Svaz báňských a hutních úředníků deklarovaly svou 

apolitičnost po sjezdu valné hromady Jednoty, odborového sdružení spojující několik 

svazů pro hutní a hornické zaměstnance. Článek s titulkem „Nepolitičnost je základem 

a životní podmínkou Jednoty.“ přinesl kompletní zpravodajství ze sjezdu, ale především 

hned ve svém úvodu potvrzení myšlenky apolitických odborů jako jediných správných. 

„Zdárný vývoj Jednoty ukazuje, že tato zásada byla jedině správná…. Všechny dosavadní 

pokusy otřásti tímto základním principem vždy ztroskotaly … i v budoucnosti musí 

ztroskotati o nezdolnou víru všech Jednotářů,“ proklamoval text jasné stanovisko z valné 

hromady.218 

K nezbytnosti silné odborové organizace se list znovu vrátil i o rok později textem 

„Jak z dnešní situace?“ v č. 9/1933, v němž jeho autor Jan Žížal znovu vyslovil myšlenku, 

že zaměstnanci by měli být organizováni v odborech, nejlépe v jednom silném svazu, 

který „ovšem musí býti nepolitický, poněvadž politika nás nesjednotí. Národ musí být 

politicky rozvrstven, ale odborářství nikoliv.“219 V závěru textu pak apeloval na čtenáře – 

podle jeho názoru bude z nové konjunktury těžit pouze ten, kdo bude členem silné 

nepolitické odborové organizace.  

 
216 Stavovská neb odborová připolitická? Naše hory a hutě – Horník. Praha, 1931, 11.(4), 1–2. 
217 O schůzi v Kladně. Naše hory a hutě – Horník. Praha, 1931, 11.(9), 3. 
218 Nepolitičnost je základem a životní podmínkou Jednoty. Naše hory a hutě – Horník. Praha, 1932, 12.(10), 
1–2. 
219 Jak z dnešní situace? Naše hory a hutě – Horník. Praha, 1933, 13.(3), 1. 
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V následujících prostudovaných ročnících, tedy roky 1934, 1937 a 1938, už téma 

apolitičnosti odborů a kritika těch politických zcela ustoupila do pozadí a uvolnily místo 

především zprávám o nově přijímané legislativě o sociálním, starobním či úrazovém 

pojištění.220 

4.3.3 Podpora zájmů dělníků 

Na rozdíl od první dvou periodik popsaných výše v této části práce NHH 

informovaly ve velmi malém rozsahu o probíhajících stávkách, a to nejenom v kladenském 

revíru. Podle autorky práce to může mít spojitost s deklarovanou apolitičností, kterou 

si NHH po celou dobu vydávání držely, a stávky byly velmi často organizovány 

právě odbory propojenými s politickými stranami, ČSDSD, nebo KSČ. 

Stejně jako v případě StS vidí NHH řešení krize nejprve v uhelném a následně 

kovoprůmyslu prostřednictvím zásahů státu do hospodářství.221 Velmi často je ale státní 

aparát na stránkách NHH kritizován pro svou nečinnost.222 Ve článcích jsou pak často 

akcentovány tíživé životní podmínky horníků a dělníků, které kvůli této pasivitě 

dále strádají. NHH se také v jednom ze svých vydání zabývaly otázkou zestátnění dolů 

při jedné z krizí v uhelném průmyslu. Podle článku „Otázka zestátnění dolů“ 

by však zestátnění kýžené řešení krize nepřinesla, a proto by se jím vláda už neměla více 

zabývat.223 

List také, především ve 30. letech, kritizoval protěžování státních zaměstnanců 

na úkor těch zaměstnaných v soukromém sektoru. Podle HNN stát myslel 

na své zaměstnance dříve než na ty, kteří pracovali u soukromých společností. Tento 

argument byl velmi často používán právě při referování o situaci na Kladensku, kde byla 

u soukromých společností zaměstnána převážná část tamních obyvatel.224  

Vzhledem k tomu, že se jednalo o list odborové organizace, je podle autorky práce 

zřejmé, že NHH v porovnání s DL a StS mnohem častěji nabízely svým čtenářům užitečné 

informace, jak postupovat při ztrátě zaměstnání, například jak získat o podporu 

v nezaměstnanosti, nebo od roku 1931 zavedly také speciální rubriku, v níž byly 

uveřejňovány pracovní příležitosti pro zájemce 

 
220 Např. v Úkoly ministerstva veřejných prací. Naše hory a hutě – Horník. Praha, 1934, 14(5), 1–2. 
221 Zabraňte úpadku uhelného průmyslu. Naše hory a hutě – Horník. Praha, 1925, 5(8), 1. 
222 Rychlé pomoci jest třeba. Naše hory a hutě – Horník. Praha, 1925, 5(16), 3. 
223 Otázka zestátnění dolů. Naše hory a hutě – Horník. Praha, 1932, 12(12), 1. 
224 Viz 1.6 Složení obyvatel Kladenska v období první republiky. 
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jak z řad dřívějších horníků, tak pracovníků v kovoprůmyslu.  
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4.4 Strojník a topič 
Strojník a topič (ST) začal vycházet v roce 1919 s podtitulem Časopis ku hájení 

zájmů strojníků, topičů a příbuzného povolání, který zůstal nezměněn až do ukončení 

vydávání v roce 1935. Jeho vydavatelem byl Svaz strojníků a topičů. Deklarovaná 

periodicita na listu byla v roce 1922, tedy v prvním zkoumaném roce, dvakrát měsíčně. 

Ovšem podle výtisků prostudovaných autorkou práce byla ve skutečnosti jednoměsíční. 

I v následujícím roce zůstala v záhlaví listu informace o tom, že se jedná o čtrnáctideník, 

skutečnost však byla stejná jako v předcházejícím roce, ST vycházel jednou měsíčně. 

Ke změně v záhlaví došlo až v roce 1925, kdy se z listu stal oficiálně měsíčník. Stejná 

informace v něm zůstala do roku 1931, což je také poslední ročník, který měla autorka 

práce možnost prozkoumat. Z dostupných bibliografických soupisů, vydaných 

jak před rokem 1989, tak i po něm, nelze o periodicitě listu získat bližší informace. 

Odpovědným redaktorem listu byl podle tiráže z roku 1922 Josef Dostál. Ten setrval 

na své pozici až do konce roku 1931, do něhož měla autorka práce možnost zkoumat 

toto periodikum. 

Velikost ST byla stejná jako u NHH, formát A4. Na rozdíl od předchozích titulů 

měl ST ve všech zkoumaných ročnících stejný počet stran, a to osm. Grafická úprava listu 

je podobná časopisu NHH v předcházející podkapitole. Až do začátku třicátých let v ST 

nelze najít žádné fotografie, v některých číslech jsou nákresy u zpráv o nově zaváděných 

postupech ve výrobě či technických zlepšení z jednotlivých závodů. Poprvé se fotografie 

ve zkoumaných ročnících objevila až v prvním čísle roku 1931 a jednalo se o fotografii 

parní turbíny ve vídeňské městské centrále.225 Následně na každé titulní straně tohoto 

ročníku byla fotografie některého technického zařízení z Československa či zahraničí.  

I v případě rubrik tomu bylo stejně jako u NHH, kdy v každém čísle vycházely 

vždy totožné a také si udržely svoje stálé místo v rámci organizace listu. Těmi 

nejvýznamnější podle autorky práce pro další výzkum praktické části této práce byly: 

Hlavní zprávy o aktuálním dění, především o novinkách v sociálním zákonodárství 

a o změnách v nejdůležitějších podnicích republiky, a následně Zprávy ze skupin 

přinášející informace o dění v jednotlivých místních organizacích různých odborových 

svazů, které zastupovaly především pracující v kovodělném či těžebním průmyslu. 

 
225 Viz příloha č. 32: První číslo časopisu Strojník a topič s fotografií na titulní straně 
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Stejně jako v předcházejících zkoumaných periodikách byla drtivá většina článků 

bez jména autora. Pravidelnou výjimku tvořily texty v rubrice Technická hlídka, jejichž 

autorem byl Ing. Štefek.226 Než začaly být na titulní straně uveřejňovány fotografie 

různorodých technických zařízení, vycházel na ní pravidelně jeden velký článek věnující 

se aktuálnímu dění spojenému s profesemi popsanými v podtitulu listu. Většinou 

byl zakončen apelem na nutnost organizovanosti ve Svazu strojníků a topičů. 

Stejně jako v případě NHH i ST deklaroval už v prvních zkoumaných číslech svou 

apolitičnost a nutnost oddělení činnosti odborových svazů od politické reprezentace. 

To také proklamoval v č. 12/1922 textem „Kolegové! Strojníci a topiči!“ vydaným 

po sjezdu svazu. V něm svaz deklaroval, že jeho fungování pokračovalo beze změn a také, 

že „organisace naše bude opravdu nepolitická a mezinárodní.“227 

4.4.1 Názoroví oponenti  

V případě listu ST je podle autorky práce velmi komplikované určit zcela jasného 

názorového oponenta, který by se na stránkách periodika objevoval v několika po sobě 

jdoucích ročnících a proti kterému by byl list zcela jasně vyhraněn.  

Během prvního zkoumaného roku, tedy 1922, autoři velmi vehementně kritizovali 

především kvůli vzrůstající nezaměstnanosti kapitalisty, tedy majitele všech podniků 

bez ohledu na jejich velikost. Příkladem takového textu je ten z č. 5/1922 s titulkem 

„Nezaměstnanost“, ve kterém byl časopisem kritizován přístup vedení některých podniků, 

které raději některé zboží levněji nakupují v zahraničí, než aby ho samy vyráběly. 

V podnicích tak nejsou podle ST kvůli snižování výrobní kapacity místa pro dělníky, členy 

odborů.228 Tato teze byla podle autorky článku poněkud pochybná. 

Další text z téhož roku „Reakce na postupu!“ varoval před možností, 

že se kapitalisté pokusí zrušit zákonem danou osmihodinovou pracovní dobu. 

„Osmihodinová doba pracovní tlačí v žaludku kapitalisty ve všech státech bez rozdílu…,“ 

konstatoval list.229 V článku však nelze nalézt ani jeden odkaz na konkrétní krok majitelů 

podniků, který by potvrzoval myšlenku ST o snaze ji zrušit. 

V roce 1923 lze v případě ST mluvit o jasném vymezení proti KSČ a také 

 
226 Křestní jméno v listu nikdy nebylo uvedeno. 
227 Kolegové! Strojníci a topiči! Strojník a topič. Praha, 1922, 4(12), 1. 
228 Nezaměstnanost. Strojník a topič. Praha, 1922, 4(3), 2. 
229 Reakce na postup! Strojník a topič. Praha, 1922, 4(11), 2. 
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odborům, které byly organizovány v MSV. V č. 1/1923 se text „Berou na sebe cizí kabát.“ 

jasně vyhranil proti bývalým členům svazu, kteří přešli do Svazu lučebníků 

organizovaného pod MSV. Podle ST tito pouze přebírali agendu, jež Svaz 

strojníků a topičů už dávno prosazoval a chlubili se tedy cizí prací, jak dokazuje i velmi 

ironické upozornění: „Když sednete k plné míse, nechlubte se, že jste také vařili.“ 230 

V následujícím čísle pak list v textu „Jest třeba ještě dalších důkazů?“ kritizoval 

komunistické generalizování v kritice postojů jednotlivých odborových organizací, 

kdy byly podle ST odborové organizace „viněni ze zrady, ač jim žádná dokázána nebyla.“ 

Následně text jasně vyčetl KSČ tuto diskreditaci odborových svazů, za kterou podle ST 

mohla právě tato strana, protože do otázky odborové vtahovala politické otázky.231 

Kritika komunistického působení v oblasti odborů pokračovala i v č. 3/1923 

a tentokrát reagovala na situaci přímo na Kladensku, kde došlo v předcházejícím roce 

k rozpuštění místní organizace na popud Svazu lučebníků. Nyní se podle ST ukazovalo, 

o jak neuvážený krok se ze strany bývalých členů jednalo, jelikož MVS, pod nějž Svaz 

lučebníků patřil, šlo pouze o peníze nových členů. Text je pak zakončen ironickou otázkou: 

„Slibovali vám vlastní sekci a kde ji dnes máte? Nebylo pro vás lépe zůstati mezi námi? 

Suďte sami!“232 

V následujících prostudovaných ročnících však už obě tato témata zcela chybí. 

I nadále sice vycházely v rubrice Zprávy ze skupin krátké zprávy o zasedání místní 

organizace na Kladně, ale jednalo se vždycky o pouhé zpravodajství z jednání, které bylo 

ve většině případů zakončeno větou o úspěšném rozvoji tamní organizace a o narůstajícím 

počtu členů. Nepadla už tedy ani zmínka o předchozím působení některých členů ve Svazu 

lučebníků či jiném, pod MSV spadajícím, svazu. 

4.4.2 Podpora zájmů dělníků 

Stejně jako v případě NHH se zabýval ve spojitosti s dělníky ST hlavně otázkou 

sociálního zákonodárství, které dostávalo velký prostor především v ročnících na přelomu 

20. a 30. let. V roce 1923 ST jasně proklamoval svůj postoj pří stávce horníků 

na Ostravsku, kdy označil v č. 9/1923 jejich boj jako „obranný zápas za udržení mezd.“ 

List ve svém vyjadřování stojí zcela na straně dělníků a „jenom si přejeme, aby horníci 

 
230 Berou na sebe cizí kabát. Strojník a topič. Praha, 1923, 5(1), 3. 
231 Jest třeba ještě dalších důkazů? Strojník a topič. Praha, 1923, 5(2), 3. 
232 Kladno. Strojník a topič. Praha, 1923, 5(3), 2. 
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vyšli ze svého zápasu vítězně.“233 

Podobně jako tomu bylo u NHH, viděl ST velmi často ve 20. letech jako řešení 

krize státní intervence do průmyslu. Rozdílem oproti NHH bylo, že články ST jednoznačně 

nevylučovaly možnost socializace některých strategických podniků. Příkladem takového 

textu je „Stát podnikatelem a zaměstnavatelem“, ve kterém jeho autor se zkratkou K. Z–

an. tvrdil, že „stát, respektive jeho podniky, mohou v mnohém pomáhati hojiti sociální 

křivdy…“234  

Kromě státních intervencí bylo také podle ST pro zlepšování platových podmínek 

dělníků nutností členství v odborových organizacích. Jasným příkladem agitace pro vstup 

byl text z č. 1/1929 s výmluvným titulkem „Přítěž“. V jeho úvodu je položena otázka, 

kdo je právě tou přítěží a odpověď podle ST zněla: „To jsou ti kolegové, kteří chodí 

neustále okolo nás, naříkající na špatné časy a poměry, hubují na vládu, na odborové 

organisace, na otrávenost v dělnictvu atd., ale sami nic nedělají!“235 Pokud tedy chtěl 

dělník zlepšit své poměry, měl podle ST vstoupit do Svazu strojníků a topičů a pracovat 

na tom. Toto téma znovu měsíčník otevřel při hospodářské krizi na začátku 30. letech 

textem od Jiřího Stolze „V době krise potřebuješ odborovou organisaci dvojnásobně.“, 

ve kterém znovu přesvědčoval neorganizované dělníky, aby se přihlásili právě do Svazu 

strojníků a topičů.236 Vzhledem k masivnímu propouštění v této době a tehdy fungujícímu 

„gentskému systému“237 byly odborové organizace pro dělníky podle autorky této práce 

opravdu klíčové. 

ST považoval stávku, stejně jako předcházející výše popsaná periodika, za krajně 

neúčinnou cestu ke zlepšení podmínek dělníků, ale pouze za prostředek pro naplňování 

politických ambic organizátorů. Článek „Stávka jako zbraň dělnictva“ od Karla Viktora 

z č. 4/1930 pak tvrdil, že „dělnická třída seznává i u nás pomalu, ale jistě, že tato metoda 

boje a takto profanované používání stávek, co zbraně dělnické, nepřináší nikomu 

užitek.“238 

Kromě výše zmíněných témat ve spojitosti se zlepšováním životních podmínek 

se ST zabýval velmi často také sociálním zákonodárstvím a přijímáním nových zákonů, 

 
233 Mzdový zápas horníků. Strojník a topič. Praha, 1923, 5(9), 1–2. 
234 Stát podnikatelem a zaměstnavatelem. Strojník a topič. Praha, 1924, 6(6), 1. 
235 Přítěž. Strojník a topič. Praha, 1929, 10(1), 3. 
236 V době krise potřebuješ odborovou organisaci dvojnásobně. Strojník a topič. Praha, 1930, 11(8), 3. 
237 Viz 2.3 Odbory v období první republiky. 
238 Stávka jako zbraň dělnictva. Strojník a topič. Praha, 1930, 11(4), 1–2. 
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především o sociálním, starobním či úrazovém pojištění. Velmi často agitoval pro rychlejší 

přijímání těchto zákonů a byl v tomto ohledu ke státnímu aparátu kritický, 

pokud schvalování legislativy dle jeho mínění nepostupovalo dostatečně rychle.239 

  

 
239 Nic se nedělá. Strojník a topič. Praha, 1930, 11(10), 2. 
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4.5 Poldi Nachrichten 

Poldi Nachrichten (dále jen PN) začaly vycházet v roce 1925 s podtitulem 

Vydáváno Poldinou hutí pro její interní a externí zaměstnance240. Počátek vydávání 

lze doložit na č. 8/1935 „10 let Poldi Nachrichten, naše první výročí“241, 

ve kterém byl věnován velký článek desetiletému výročí od vydání prvního čísla. Jak už je 

z názvu patrné, list vycházel kompletně v němčině. Tento list byl určen především 

vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení. Na těchto místech totiž prokazatelně 

i přes přijetí nostrifikačního zákona po vzniku Československa převládali čeští Němci. 

Autorka práce při citování výňatků z článku bude používat vlastní překlad, stejně 

tak u titulků textů. Původní znění pak bude uvedeno v poznámkovém aparátu. 

Periodicita titulu byla v průběhu zkoumaných ročníků značně proměnlivá. V letech 

1932–1933 vycházel PN jednou měsíčně, přičemž v letních měsících byla pravidelná 

dvouměsíční pauza. V letech 1935–1938 se periodicita prodloužila na jedno číslo za dva 

měsíce, s prvním vydaným číslem v lednu a se zachováním přestávky ve vydávání 

v průběhu července a srpna. V posledním zkoumaném ročníku, tedy v roce 1938, poslední 

číslo daného ročníku nevyšlo v listopadu, ale až v prosinci. Tato skutečnost nebyla 

čtenářům od redakce nijak vysvětlena. Rok ukončení vydávání bibliografické soupisy 

prostudované autorkou neuvádějí, poslední dostupný ročník ve Středočeské vědecké 

knihovně Kladno je právě ten z roku 1938. List však na rozdíl od výše uvedených mohl 

pokračovat ve vydávání i po vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Jestli tomu tak ovšem 

bylo, nelze z dostupných pramenů zjistit. 

Za zakladatele listu označovaly PN Ottu Pattermana, jednoho z vedoucích sekcí 

v Poldině huti. Ten podle článku citovaného výše měl list vést až do roku 1931. Od roku 

1932 nelze podle prostudovaných výtisků dalšího odpovědného redaktora listu určit. 

Formát PN byl stejný jako v předcházející dvou periodik, A4. Fotografie se ve vydávání 

začaly objevovat už v prvním zkoumaném ročníku, tedy 1932 a jednalo se vždy 

o fotografie z provozů Poldiny hutě na Kladně nebo v Chomutově, výrobků závodů 

či různých míst obchodního zastoupení Poldi po celém světě. Rubriky byly naprosto 

pravidelné a objevovaly se vždy na stejných místech. Autorka práce vybrala pouze několik 

 
240 Překlad autorka. Text v původním znění: Herausgegeben von der Poldihütte für ihre Mitarbeiter im Innen 
– und Aussendienst. 
241Překlad autorka. Text v původním znění: 10 Jahre Poldi Nachrichten: Unser erstes Jubiläum. 
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základních, důležitých pro další představení obsahu listu. Byly to: Spojeno s obchodem242 

popisující aktuální obchodní úspěchy prodejního oddělení, Organizace243 informující 

o novinkách v provozu Poldiny hutě, ovšem pouze z technického hlediska a Reklama244, 

která představovala nové výrobky závodu i ostatním zaměstnancům. 

V protikladu se čtyřmi výše popisovanými periodiky nelze ve vydání PN najít 

jakékoliv téma, proti kterému by se list jasně a pravidelně vyhraňoval. Vzhledem k tomu, 

že jeho vydavatelem byla samotná výrobní společnost, nezabývaly se PN nikdy mzdovou 

či sociální situací svých zaměstnanců. Jak bude popsáno v následujícím části 

této podkapitoly, věnoval se list především hospodářské situaci společnosti či technickým 

novinkám zaváděným ve výrobě. 

Pokud na první straně vyšel v některém z čísel od článek, jednalo se vždy 

o zpravodajství pro zaměstnance o aktuálních hospodářských výsledcích, většinou za určité 

časové období. Takovéto články tak byly typické pro první čísla v daném ročníku 

nebo čísla vydaná po prvním pololetí kalendářního roku. Jako první příklad takového 

článku lze uvést ten z č. 5/1932, ve kterém v době tehdy probíhající hospodářské krize 

informovala Poldina huť o stavu na trhu s ocelí.245 V něm své čtenáře mimo jiné 

informovala, že „dobré na současné krizi je to, že se zbavujeme na trhu zbytečných 

podniků.“246 Text pak uzavírala myšlenka, že právě uzavření některých zbytných podniků 

a oživení na trhu s ocelí přinese dlouhodobé zlepšení situace.247 Ve stejném roce pak vyšel 

článek o stále přetrvávající krizi, ve kterém vedení závodu apelovalo na své zaměstnance, 

aby ani ve stále přítomné krizi nerezignovali na kvalitu výrobků Poldiny hutě, které musela 

být i během krize vyšší než u ostatních podniků.248 

Následující rok v č. 6/1933 vyšel text s titulkem „První polovina roku 1933“, 

ve kterém vedení podniku pozitivně hodnotí své zaměstnance, kteří i za krizových 

let zachovali stejnou efektivitu práce a informuje o stálém zlepšování situace na trhu 

 
242 Překlad autorka. Text v původním znění: Verkaufstechnisches. 
243 Překlad autorka. Text v původním znění: Organisation. 
244 Překlad autorka. Text v původním znění: Propaganda. 
245 Zamyšlení o ekonomické situaci na trhu s ocelí. Poldi Nachrichten. Kladno, 1932, 8(5), 1. (překlad 
autorka. Text v původním znění: Gedanken zur wirtschaftlichen Lage auf dem Edelstahlmarkte). 
246 Překlad autorka. Text v původním znění: Die jetzige Krise hat das Gute für sich, dass endlich einmal mit 
einigen Edelsthalwerken aufräumt. 
247 Překlad autorka. Text v původním znění: Das Ausscheiden einzelner Stahlwerke bei gleichzeitig 
anziehendem Geschäft wird die von allen sehnsüchtig Besserung der Lage bringen. 
248 Průměr nestačí! Poldi Nachrichten. Kladno, 1932, 8(8), 1–3. (Překlad autorka. Text v původním znění: 
Durchschnitt genügt nicht!). 
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s ocelí.249 Na závěr textu je pak připojena povzbuzující výzva pro dělníky, že „nejtěžší kus 

práce už máme za sebou.“250 

Na začátku roku 1936 v prvním čísle přinesl informace o hospodářské situaci firmy 

článek s titulkem „Rok 1935“, jehož autorem byl sám generální ředitel Poldiny hutě Franz 

Hummelberger.251 V něm své zaměstnance informoval o zhoršující situaci na trhu s ocelí, 

díky níž obchodní výsledky společnosti byly horší než v předcházejícím roce.  V samém 

závěru pak znovu jako v předcházejících textech apeloval na zaměstnance, aby „… zůstali 

šťastnými a udrželi své nadšení v práci a také svou víru v kvalitu výrobků Poldi a v celou 

společnost.“252  

Podobné bilanční články lze nalézt v PN i v následujících dvou letech, 

tedy v prvních číslech ročníků 1937 a 1938, oba byly také podepsané ředitelem 

Hummelbergem. V nich tentokrát generální ředitel naopak popisoval zlepšující 

se obchodní bilanci Poldiny huti a také znovu apeloval na zaměstnance, aby vytrvali ve své 

pilné práci pro společnost a udržovaly její výrobky na vysoké úrovni.253 

List v žádném ve zkoumaných ročnících nepřinášel zprávy z politického dění 

v Československu nebo ve světě, a to ani o těch událostech, které by mohly mít přímý 

dopad na fungování podniků. Stejně tomu bylo i v ročníku 1938, tedy především v číslech 

vydaných po přijetí Mnichovské dohody a po odstoupení pohraničních oblastí Německu. 

Podle autorky je tento postoj poněkud nelogický vzhledem k situaci, kdy Poldina huť měla 

svůj výrobní závod i v Chomutově, který byl v oblasti německého záboru. 

Pokud byl podtitul PN zpravodaj pro zaměstnance, je zvláštní, že se tato významná změna 

nijak nepromítla v informacích o organizaci podniku.  

 
249 První polovina roku 1933. Poldi Nachrichten. Kladno, 1933, 9(6), 1. (Překlad autorka. Text v původním 
znění: Das erste Halbjahr). 
250 Překlad autorka. Text v původním znění: Das schwerste Stück Arbeit liegt bereits hinter uns. 
251 Rok 1935. Poldi Nachrichten. Kladno, 1936, 12(1), 1–3. (Překlad autorka. Text v původním znění: Das 
Jahr 1935). 
252 Překlad autorka. Text v původním znění: … sondern erhalten Sie sich und uns Ihre Arbeitsfreudeigkeit 
sowie Ihr Vertrauen zur Poldi-Qualität und zu unserem Unternehmen. 
253 Rok 1936. Poldi Nachrichten. Kladno, 1937, 13(1), 1–4. (Překlad autorka. Text v původním znění: Das 
Jahr 1937) a č. 1/1938 (Překlad autorka. Text v původním znění: Das Jahr 1937). 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala dělnickým tiskem na Kladensku 

v meziválečném období, tedy v letech 1919–1938. Důvody stanovení právě tohoto 

časového úseku jsem vysvětlila v úvodu této práce. V její teoretické části jsem se v první 

kapitole detailně zabývala historickým vývojem města Kladna s hlavním důrazem 

na počátky a rozvoj těžebního a železářského průmyslu na Kladně. Následně jsem popsala 

legislativní změny mající přímý dopad na život dělníků v období první republiky, 

fungování odborů a pracovní a sociální život dělníků. V poslední kapitole teoretické části 

jsem pak nastínila počátky vydávání dělnického tisku na Kladensku do první světové 

války. 

Mým prvním předpokladem při výzkumu dělnických novin bylo, že všechna 

vybraná média budou v případě řešení problémů dělníků vždy na jejich straně a budou 

je vyzývat k boji za pomoci stávek či jiných nátlakových akcí. Druhý předpoklad pak zněl, 

že jak periodika vydávaná politickými strany, tak odborovými svazy se budou jasně 

vymezovat proti majitelům velkých společností nejenom na Kladensku. V případě pátého 

periodika, tedy Poldi Nachrichten, jsem očekávala, že budou informovat především o dění 

v tomto podniku. 

Odpovědí na hlavní výzkumnou otázku, tedy zda byla zkoumaná média hybnou 

silou dělnického hnutí na Kladensku, je podle praktické části mé práce, že nikoliv. 

Vybraná periodika, s výjimkou Poldi Nachrichten, sice vždy referovala o stávkách 

či jiných akcích v boji za lepší platové a pracovní podmínky dělníků, nikdy ovšem 

neagitovaly přímo za jejich pořádání. Dělnické listy jako jediný z titulů pak některé 

stávkové akce schvalovaly, ovšem jen v případě, že byly organizovány 

sociálnědemokratickými odbory. Ostatní tituly vždy stávkové akce zcela jasně odsuzovaly 

s tím, že jde o prostředek, který škodí samotným dělníkům. Ve vydání Poldi Nachrichten 

se čtenáři zcela logicky, vzhledem k vydavateli titulu, nic o probíhajících stávkách 

nedočetli. 

V případě titulů vydávaných politickými stranami je také zastoupena intenzivní 

předvolební agitace ve prospěch svých kandidátů při volbách do závodních a podnikových 

rad hlavních kladenských podniků, tedy do orgánů, které umožňovaly dělníkům 

spolupodílet se na řízení některých společností, což jsem popsala v teoretické části této 

práce. Zkoumaná periodika vydávaná odborovými organizacemi tyto instituce a volby 
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do nich podle mnou prostudovaných vydání zcela ignorovaly. Právě závodní a podnikové 

rady lze brát podle mého mínění jako další možnost pro dělníky k boji pro lepší mzdové 

a pracovní podmínky.  

Na tuto hlavní otázku pak zcela přímo navazuje výzkumná podotázka, s jak velkou 

intenzitou zkoumaná periodika podporovala zájmy dělníků? Měla jsem tím na mysli, 

jestli dané tituly vždy ve svých článcích podporovaly snahy dělníků o lepší mzdové 

a pracovní podmínky, nebo se někdy stavěly na stranu zaměstnavatelů. Opět kromě Poldi 

Nachrichten lze o všech zkoumaných titulech říct, že bez rozdílu jejich vydavatele, 

ve všech případech vždy stály za zájmy dělníků. V žádném z prozkoumaných ročníků 

jednotlivých periodik nenašla autorka zmínku o tom, že jsou podniky v některém z případů 

stávek v právu a ta je tak zcela bezdůvodná. Výjimku samozřejmě vzhledem ke svému 

vydavateli tvořily Poldi Nachrichten, které na svých stránkách nepřinášely žádné 

informace o mzdových či sociálních problémech svých zaměstnanců. Tento předpoklad 

jsem už vyslovila v úvodu této práce a studium jednotlivých vydání ho pouze potvrdilo. 

Druhou výzkumnou podotázkou pak bylo, proti komu se vybraná periodika 

názorově vyhraňovala, což mělo podle mých předpokladů konkretizovat jejich názorová 

stanoviska. Společným názorovým oponentem prvních čtyř zkoumaných titulů byly 

komunistické odbory a jejich práce pro zájmy dělníků. V případě titulů vydávaných 

politickými stranami převládal názor, že těmto odborům, a především jejich vedoucím 

představitelům jde pouze o vlastní, velmi často finanční, prospěch. Periodika vydávaná 

profesními odborovými organizacemi pak nesouhlasila vůbec s myšlenkou napojení 

odborových hnutí na politické strany a komunistické odbory většinou v jejich číslech 

sloužily jako odstrašující příklad této praxe.  

Dělnické listy, Stráž svobody a Strojník a topič pak zaujímaly jasně nesouhlasné 

stanovisko k majitelům společností, tedy v případě Kladna k Pražské železářské 

společnosti a Poldině huti. Podle nich těmto podnikům šlo pouze o vlastní zisk, 

a ne o blaho dělníků. V případě Stráže svobody jako listu nacionální strany se pak také 

do této kritiky promítala ve všech zkoumaných vydáních i otázka národnostní, kdy titulu 

vadilo výrazné německé zastoupení ve vedení podniků. Dělnické listy na svých stránkách 

nesouhlasily s německým vedením pouze v prvních letech vydávání, následně tento prvek 

už ze článků zcela vymizel. U Strojníka a topiče se tato myšlenka v kritice neobjevovala 

vůbec. Společným názorovým oponentem pro tituly vydávané politickými stranami 
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pak byl vliv katolické církve ve společnosti, a především její zapojení do vzdělávacího 

systému. 

Jak vyplývá z výše popsaného, zkoumaná periodika se sice stavěla za zájmy 

dělníků a podporovala jejich práva na spravedlivé zacházení, ovšem rozhodně se nedá 

o nich hovořit jako o hybné síle dělnického hnutí, které by nějak napomáhaly v boji 

či v agitaci za něj. Zcela mimo pak stojí Poldi Nachrichten, které jako list vydávaný 

samotnou společností, vůbec nereflektovaly snahy svých zaměstnanců o zlepšení platových 

a pracovních podmínek.  
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Summary 

The workers’ press during the interwar period (1918–1938) in Kladno District was 

the focus of my master’s thesis. The reasons for choosing this time period were explained 

in the introduction. The initial section of the theoretical part looked in detail into historical 

development of town Kladno, focusing on the mining and metallurgical industry. 

Afterwards, the legislative amendments were described as they directly influenced lives 

of workmen in this period and functioning of trade unions. The last section 

of the theoretical part provided information on the beginnings of the workers’ press 

in Kladno District since the World War I. 

I worked on the assumption that all the selected workers’ press would favor 

workmen and challenge them to revolt, for example by declaring strikes. The second 

assumption suggested that both the press issued by political parties and the press issued 

by trade unions would clearly stand against the owners of big corporations, not only 

in Kladno District. In case of the fifth selected title, Poldi Nachrichten, I expected it 

to inform primarily about the company’s affairs. 

The main research question asked whether the researched media played a crucial 

role in the workers movement in Kladno District. Concluding from the practical part, 

the answer is no. Although all of the selected titles, except for Poldi Nachrichten, always 

informed about strikes and other resistance initiatives striving for better pay and work 

conditions for workers, they never directly campaigned for their organization. Dělnické 

listy is the only medium that used to approve such events, however, only if they were 

organized by social-democracy trade unions. Other media clearly denounced strikes, 

claiming that they such initiatives harm the workers themselves. Poldi Nachrichten was 

no different – with respect to the publisher, there was no information about ongoing strikes 

whatsoever. 

On top of that, media published by political parties were very engaged in board 

elections where they agitated for their candidates. These were one of the tools how workers 

could have had a say in companies and fight for better wage and work conditions, 

as explained in the theoretical part of this thesis. Media published by trade unions rather 

tended to ignore these elections. 

The first subquestion examined the level of support from the selected media 

towards the workers’ interests. Did these media always support workers, and did they 
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always call for their better work conditions or did they sometimes stand by the employers 

instead? And again, with the exception of Poldi Nachrichten, all the mentioned media 

stood behind workers. In none of the publications did I find information on strikes being 

illogical or companies being in the right. Poldi Nachrichten did not bring any information 

about wage or social issues of its employees at all. This assumption was already declared 

in the introduction with respect to the publisher of this medium. 

The second subquestion looked into whom the selected media formed a definite 

opinion against. This finding was supposed to demonstrate what their opinions and views 

were like. The first four media shared an opinion opponent – communist trade unions 

and their actions for workers’ interests. The media published by political parties claimed 

that these unions, and especially their leaders, care solely about their own (often financial) 

benefit. The media published by trade unions disagreed with connecting unions 

with political parties, which was the case for the communist unions. 

Dělnické listy, Stráž svobody a Strojník a topič took a clear disapproving stand 

towards the companies’ owners – Pražská železářská společnost and Poldina huť. In their 

views, these cared exclusively about earning profit and not workers’ welfare. In the case of 

Stráž svobody, which was a nationalist paper, this view was strengthened by its 

criticism towards having German leadership in the companies. Dělnické listy also 

disagreed with German representation in the leadership group but only during the first two 

years of its existence; later, this element was not present at all. Strojník a topič 

did not present such a perspective at all. All the media had a shared disagreement over 

the catholic church’s influence in the society, particularly its involvement in education. 

The above mentioned implies that the researched media did stand behind workers’ 

interests and support their rights. Nevertheless, they cannot be considered the main motive 

for the workers movement as they were not directly involved in campaigning. Poldi 

Nachrichten turned out to be different from the other media – being published by the 

company itself, it did not reflect the employees’ efforts for better work conditions at all. 
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Příloha č. 1: Historická mapa města Kladna a okolí z roku 1858254 

 

Červeně je zvýrazněna hranice dnešního města Kladna 

  

 
254 Mapa Kladna z roku 1858. Mapy.cz [online]. [cit. 2021-7-15]. Dostupné 
z: https://mapy.cz/19stoleti?x=14.1111486&y=50.1511680&z=13&source=muni&id=3661. 
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Příloha č. 2: Mapa města Kladna a okolí v současné podobě255 

 

Červeně je zvýrazněna hranice města Kladna 

  

 
255 Současná mapa Kladna. Mapy.cz [online]. [cit. 2021-7-15]. Dostupné 
z: https://mapy.cz/zakladni?x=14.1111486&y=50.1511680&z=13&source=muni&id=3661. 
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Příloha č. 3: Vývoj společností působících v těžařském a hutním průmyslu na 

Kladensku (1848–1938) 

Název společnosti 

při založení 

Název společnosti v letech 1918–1938 Rok 

založení 

Odvětví 

Císařské 

buštěhradské doly 

Buštěhradské kamenouhelné doly Prago v 

Dubí u Kladna 

1848 Těžba uhlí 

Společnost státních 

drah 

Kamenouhelné těžařstvo (1918–1923) -> 

Kamenouhelné doly a. s. Kladno 

1854 Těžba uhlí 

Kladenské 

kamenouhelné 

těžařstvo 

Pražská železářská společnost 1848 Těžba uhlí, 

výroba 

železa 

Poldi-Hütte 

Tiegelgusstahlfabrik 

Poldina huť 1890 Výroba oceli 
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Příloha č. 4: Mapa kladenských dolů v roce 1915256 

 

 

  

 
256 Kladno. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2007. Historický atlas měst České 
republiky. ISBN 978-80-7286-109-5., str. 10. 
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Příloha č. 5: Množství vytěženého uhlí na Kladensku PŽS v letech 1857–1938257 

 

  

 
257 KÁRNÝ, Miroslav. Sto let kladenských železáren. Praha: Práce, 1959., str. 560–561. 
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Příloha č. 6: Výroba surového železa v PŽS v letech 1865–1913258 

 

 

Příloha č. 7: Porovnání výroby železa v závodech PSŽ, Vítkovických železáren a 

Báňské a hutní společnosti v letech 1918–1938259 

 

 

 
258 KÁRNÝ, Miroslav. Sto let kladenských železáren. Praha: Práce, 1959., str. 558. 
259 Tamtéž, str. 570. 
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Příloha č. 8: Porovnání výroby ocele v závodech Poldiny huti, Vítkovických železáren a 

Báňské a hutní společnosti v letech 1918–1938260 

 

 

  

 
260 KÁRNÝ, Miroslav. Sto let kladenských železáren. Praha: Práce, 1959., str. 572. 
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Příloha č. 9: Počet zaměstnanců v PŽS v letech 1918–1938261 

 

 

  

 
261 KÁRNÝ, Miroslav. Sto let kladenských železáren. Praha: Práce, 1959., str. 577. 
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Příloha č. 10: Počet zaměstnanců v Poldině huti 1917–1938262 

 

  

 
262 KÁRNÝ, Miroslav. Sto let kladenských železáren. Praha: Práce, 1959., str. 577. 
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Příloha č. 11: Vývoj dělnického tisku na Kladensku do roku 1914263 

Název 

titulu 

Vydavatel Podtitul Doba 

vydávání 

Svoboda Alois Pospíšil (1891–1894) -> Strana 

sociálně-demokratická na Kladně 

(1895–1914) 

Týdeník strany sociálně-

demokratické na 

Kladensku 

1891–1990 

Kladenský 

horník a 

hutník 

Josef Mach Odborný časopis horníků a 

hutníků Rakouska 

1892–1894 

Nová 

svoboda 

Josef Mach Časopis strany sociálně-

demokratické na 

Kladensku 

1895–1899 

Omladina Vladislav František Lorenc  1893 

Vpřed! Strana národně-socialistická na 

Kladně 

Časopis národního 

dělnictva československého 

1897–1901 

Rovnost Karel Starý List České strany národně-

sociální pro II. volební 

okres v Čechách 

1905–1908 

Český 

obzor 

František Pilner Politický orgán strany 

národně sociální, hájící 

zájmy pracujících tříd 

1905 

 

  

 
263 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky: [vysokošk. učebnice pro posl. fak. 
žurnalistiky]. Díl 1, Český periodický tisk do roku 1918. 1. vyd. Praha: Novinář, 1981. 274 s., [16] s. obr. příl. 
a také KUČEROVÁ, Vlasta a DVOŘÁKOVÁ, Ludmila. Soupis periodik vydávaných ve středních Čechách 
(kromě Prahy) v letech 1850-1945. Kladno: Státní vědecká knihovna, 1994. Bibliografie (Státní vědecká 
knihovna Kladno). ISBN 80-851-9114-8. 
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Příloha č. 12: Vojtěšská huť v roce 1860264 

 

  

 
264 Kladno. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2007. Historický atlas měst České 
republiky. ISBN 978-80-7286-109-5., str. 15. 
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Příloha č. 13: Vojtěšská huť kolem roku 1900265 

 

  

 
265 Kladno. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2007. Historický atlas měst České 
republiky. ISBN 978-80-7286-109-5., str. 16. 
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Příloha č. 14: Vojtěšská huť kolem roku 1930266 

 

 

  

 
266 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. ISBN 
978-80-905388-8-7., str. 126. 
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Příloha č. 15: Poldina huť v roce 1892267 

 

 
267 Kladno. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2007. Historický atlas měst České 
republiky. ISBN 978-80-7286-109-5., str. 20. 
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Příloha č. 16: Poldina huť v roce 1911268 

 

 

Příloha č. 17: Poldina huť v roce 1936269 

 

  

 
268 Poldi Nachrichten. Kladno, 1936, 12(8), 4. 
269 Tamtéž, str. 5. 
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Příloha č. 18: Pohled na Vojtěšskou a Poldinu huť v roce 1929270 

 

  

 
270 SEIFERT, Josef a KOVAŘÍK, Jiří. Doly, hutě a Kladno. Kladno: Statutární město Kladno, 2013. ISBN 
978-80-905388-8-7., str. 125. 
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Příloha č. 19: Fotografie Karla Wittgensteina, datováno kolem roku 1885271

 

 

 
271 KOVAŘÍK, Jiří a SCHMELZOVÁ, Radoslava. Ocelový král Karl Wittgenstein, mecenáš a sběratel 
(1847–1913). Přeložil Květoslava OTCOVSKÁ. Kladno: Arteum za podpory Ministerstva kultury, 2010. 
ISBN 978-80-254-8719-8., str. 42. 
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Příloha č. 20: Znak Poldiny huti v roce 1910272 

 

 
272 KOVAŘÍK, Jiří a SCHMELZOVÁ, Radoslava. Ocelový král Karl Wittgenstein, mecenáš a sběratel 
(1847–1913). Přeložil Květoslava OTCOVSKÁ. Kladno: Arteum za podpory Ministerstva kultury, 2010. 
ISBN 978-80-254-8719-8., str. 51. 
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Příloha č. 21: První zkoumané číslo Dělnických listů 
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Příloha č. 22: První vydání Dělnických listů v menším formátu 
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Příloha č. 23: Agitace při volbách v roce 1925 v Dělnických listech 
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Příloha č. 24: První vydané číslo Stráže svobody 
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Příloha č. 25: Agitace při volbách v roce 1925 ve Stráži svobody 
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Příloha č. 26: Přání Ignácovi Hajnovi ve Stráži svobody 
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Příloha č. 27: První zkoumané číslo Naše hory a hutě – Horník  
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Příloha č. 28: První číslo Naše hory a hutě – Horník s fotografií na titulní straně 
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Příloha č. 29: První vydané číslo Strojníka a topiče 
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Příloha č. 30: První číslo Strojníka a topiče s fotografií na titulní straně 
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Příloha č. 31: První zkoumané číslo Poldi Nachrichten 
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Příloha č. 32: Číslo Poldi Nachrichten s fotografií z kladenského závodu 

 

 


