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Abstrakt  

Práce se zabývá formami vzpomínání na střet dělnického hladového pochodu s četnickým 

kordonem, který se odehrál v severočeském Duchcově 4.2.1931 a při kterém zahynuli čtyři 

nezaměstnaní dělníci. V období československého socialismu státem podporované formy 

připomínání této události vytvořily komplexní soubor rámců paměti, který je na základě 

teorií Pierra Nory a Jana Assmanna označen jako krajina vzpomínání duchcovského 

viaduktu. Analýza této krajiny vzpomínání je předmětem první části práce. Druhá část 

práce se zaměřuje na aktéry, kteří se zapojili do konstrukce krajiny vzpomínání 

a ve vyjednávání, které provázelo tuto konstrukci, formulovaly své vlastní individuální či 

skupinové motivy. 

Klíčová slova: 

Duchcovský viadukt, krajina vzpomínání, místo paměti, kulturní paměť, komunikativní 

paměť, ideologie, socialismus, vyjednávání 

Abstract 

The main point of this work are the forms of remembering collision between striking 

workers and the cordon of gendarme, which took place in Duchcov (North Bohemia) 

on 4.2.1931 and where four workes were killed. In the time of socialism in Czechoslovakia 

was created a complex collection of these by the state supported forms of rememembering, 

which we have called The landscape of memory of the Dux bridge on the ground of works 

of Pierra Nora and Jan Assmann. The Ananlysis of this landscape of memory is the main 

object of the first part of this work. The second part is focused on the involved persons, 

who took part on the construction of the landscape of memory and who articulated 

in negotiation their own individual intentions. 

Keywords: 

Dux bridge, landscape of memory, realm of memory, culture memory, communicative 

memory, ideology, socialism, negotiation 
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1. Úvod 

 

Hlavním předmětem bakalářské práce je vzpomínání na čtyři zastřelené nezaměstnané 

dělníky během střetu hladového pochodu s četnickým kordonem 4. února 1931 

v severočeském Duchcově. Této události se dostalo přízviska „duchcovský viadukt“, 

protoţe se odehrála u ţelezničního nadjezdu na jiţním okraji Duchcova. Celý soubor forem 

připomínání události, který se zde pokusíme popsat, jsme označili jako krajinu vzpomínání 

duchcovského viaduktu. Těţiště této práce leţí v období socialismu v Československu, tedy 

mezi lety 1948 – 1989, kdy bylo vzpomínání na zastřelené dělníky výrazně podporováno 

vedením strany i státu na městské, okresní, ale i krajské a celostátní úrovni. 

Právě v letech socialistického panství lze hovořit o krajině vzpomínání duchcovského 

viaduktu, kdy socialistická ideologická konstrukce vytvářila síť vztahů mezi minulostí, 

pamětí a časem a tato síť se nutně vepisovala do prostoru a kaţdodenního ţivota obyvatel 

města a okolí. Jednotlivé formy vzpomínání byly provázány a vytvářely komplexní celek, 

který nazýváme právě krajinou vzpomínání. Právě to, jak byla tato konstrukce vzpomínání 

konstruována, přijímána a jaké vztahy vůči svému okolí nastavovala, je předmětem této 

práce, rekonstrukce krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu. S pádem socialismu došlo 

k rozkladu jeho ideologických konstrukcí, jednotlivé vztahy v krajině vzpomínání byly 

přetrhány, formy připomínání události ztratily svůj základní narativ. V kdysi komplexní 

krajině vzpomínání zůstalo jen několik reliktů, které jsou jedním z ústředních pramenů pro 

rekonstrukci krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu. 

Formy připomínání události u duchcovského viaduktu lze rozdělit do několika kategorií. 

Jedná se jednak o pietní a vzpomínkové akty konané v Duchcově ku připomenutí padlých 

nezaměstnaných. Tyto akce prošly během osmdesáti let vývojem, pro naši analýzu jsou 

klíčová kulatá výročí v letech 1951 a 1971. Klíčovými prameny pro získání obrazu 

o těchto vzpomínkových akcí jsou články v Rudém právu
1
, v Průboji

2
 a ve Směru

3
 

                                                 
1
 Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany Československa. V Praze: [s.n.], 1945-1959. ISSN 0032-

6569. 

Rudé právo: Orgán Ústředního výboru KSČ. V Praze: [s.n.], 1960-1990. ISSN 0032-6569. 
2
 Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: KV KSČ Ústí nad Labem, 1949-1991. 

ISSN 1804-5782. 
3
 Směr: orgán OV KSČ a ONV v Teplicích. Teplice: OV KSČ, 1960-1990. 
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ze sledovaných let. Obraz zejména oslav v roce 1971 dokresluje pamětník Pavel Koukal 

ve svém článku Mé svědectví o duchcovském viaduktu.
4
 

Centrálním místem krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu při festivitách, ale 

i v kaţdodenním ţivotě města byl památník události. Komplikovanému vývoji plánování, 

budování a přesunutí pomníku je v následujících řádcích dost prostoru. V zásadě lze mluvit 

o čtyřech podobách památníku: nerealizovaném návrhu Vlastimila Večeři, o realizaci 

pomníku Karla Lercha, o přesunutí pomníku do centra města podle návrhu Ing. arch. 

Macha a o plánovaném novém pomníku na místě události projektovaném Ing. arch. 

Zdeňkem Holubem a akademickým sochařem Václavem Kyselkou. Tyto čtyři formy 

památníku nabízejí bohaté pole pro obrazovou analýzu forem vzpomínání i pro popis 

vyjednávání o podobě ústředního místa krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu. 

Zásadní prameny k formám památníku a jejich proměnám obsahují archiv Městského 

muzea v Duchcově
5
, archiv ONV Duchcov v SOKA Teplice

6
 a materiály Národního 

památkové ústavu v Ústí nad Labem
7
. 

Kromě materiální podoby připomínání události u duchcovského viaduktu podrobíme 

analýze základní texty usazující písemnou verzi příběhu o padlých nezaměstnaných. Mezi 

těmito texty zaujímají klíčové místo reprinty reportáţí Julia Fučíka z Tvorby
8
, divadelní 

hra Vojtěcha Cacha a práce Pavla Koukala. Koukalovy práce jsou důleţitým pramenem 

i pro popis nakládání se základním narativem krajiny vzpomínání ke sledování privátních 

cílů. Jeho současné články obsahují z jeho pozice pamětníka důleţité informace k vývoji 

krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu. Kromě výše zmiňovaných pramenů budou 

pro analýzu krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu pouţity i další dobové publikace, 

novinové články, fotografie a učebnice, které zrcadlí jednotlivé části krajiny vzpomínání, 

nebo důleţité praktiky, které se v krajině vzpomínání odehrávaly. 

Neţ začneme s popisem krajiny vzpomínání, je třeba tento pojem nahlédnout 

z teoretického hlediska. 

                                                 
4
 KOUKAL, Pavel. Mé svědectví o duchcovském viaduktu, Dobromysl: Duchcovský OBčasník ROzmanité 

MYSLi. Duchcov: Kapucín 2011 
5
 Městské muzeum v Duchcově, archiv, karton Duchcovský viadukt. 

6
 Státní okresní archiv Teplice, ONV v Duchcově 15A/4. 

7
 NPÚ ú. o. p. Ústí n. L., archiv, spisy Duchcovský viadukt, karton Duchcov. NPÚ ú. o. p. Ústí n. L., sbírka 

plánové dokumentace, inv. č. 238, Duchcovský viadukt – dostavba památníku, 1980 
8
 FUČÍK, Julius. Reportáže z buržoazní republiky. Z let 1929 – 1934. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1953. FUČÍK, Julius. DUCHCOV – 4.2.1931, Duchcov: Městský národní výbor Duchcov, 1971. 
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Krajina vzpomínání je klíčovým pojmem, který lze pouţít jako nástroj pro analýzu 

jednotlivých aspektů kultu, nebo přesněji řečeno těch společenských prvků, které vznikaly 

okolo duchcovského viaduktu pro jeho připomenutí. Pojem krajiny vzpomínání není 

jednoznačně teoreticky vymezen. V současné historiografické produkci různí autoři 

pouţívají odlišně pojem krajiny, pojmy vzpomínání i paměti. V této práci navazujeme na 

dvě školy paměti, na Pierra Noru a jeho koncept místa paměti a také na Jana Assmanna 

a na jeho kulturní a komunikativní paměť.  

 

1.1.Místo paměti 

„Místa paměti náleţí dvěma řádům – v tom tkví jejich hodnota a zároveň sloţitost – jsou 

jednoduchá i nejednoznačná, přirozená i umělá, bezprostředně se nabízející smyslové 

zkušenosti a přitom vycházející z abstraktní konstrukce.“
9
 Kdyţ Pierre Nora těmito slovy 

uváděl kapitolu o místech paměti ve svém pojednání Mezi pamětí a historií, vystihl 

nejdůleţitější ambivalence a problémy, s nimiţ je analýza paměti spojena. Paměť 

je chápána jako něco lidem vlastního a do jisté míry charakteristického a určujícího.
10

 

Něco, co lze fyzicky proţít prostřednictvím četby, rituálu, divadelního představení, nebo 

se toho dotknout v podobě sochy, či jiného výtvarného díla. Způsoby osvojení paměti 

a zpřítomnění událostí na sebe braly a berou nejrůznější formu, kterou se společnosti 

nabízejí ke smyslové zkušenosti, a přesto jsou základy paměti ve společnosti abstraktní 

konstrukcí. 

Jednou z takových konstrukcí je příběh o duchcovském viaduktu, který se výrazně 

prosazuje nejen v duchcovské paměti po roce 1945. Pokud bychom se výkladově odrazili 

od Norova vymezení, byly zde od počátku přítomny všechny zmíněné ambivalence. Místo 

bylo „přirozené i umělé“: u duchcovského viaduktu se dodnes vzpomíná na čtyři mrtvé 

horníky, kteří padli během střetu hladového pochodu s četnictvem v roce 1931. 

Duchcovský viadukt se stal bezprostředně po těchto událostech exponovaným místem 

pro politické činitele, jména čtyř mrtvých skloňovaly deníky celého politického spektra. 

Na druhé straně se čtyři mrtví stali předmětem kultu budovaného socialistickou ideologií 

od 50. let. Platí zde však i další charakteristika, podle níţ se místa paměti „bezprostředně 

                                                 
9
 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. in: BENSA, Alban – HUBENGER, Václav. (ed.). Město: Antologie 

francouzských společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1996, 

ISBN 80-901759-7-X, str. 56. 
10

 HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: SLON 2009, ISBN 978-80-7419-016-2. 
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se nabízející smyslové zkušenosti a přitom vycházející z abstraktní konstrukce.“ – 

Pod duchcovským viaduktem lze dodnes procházet, i kdyţ vlaky po něm jiţ dávno 

nejezdí. Pomník v centru města míjí denně obyvatelé Duchcova. Ale příběh čtyř mrtvých 

horníků, kteří obětovali svůj ţivot pro lepší socialistické zítřky, není jen konkrétním 

vyprávěním lidských osudů – zasazením do ideologického rámce vítězství socialismu z něj 

činí abstraktní konstrukci, kdy na počátku stojí poţadavky dělníků za sociální spravedlnost 

a na konci uskutečnění plánu státního socialismu. 

Pojmem krajina vzpomínání dochází k jistému posunu významů od pojmu místo paměti. 

Vzpomínání dodává pojmu aktivní rozměr. Vedle vzorců výkladu (toho, co je obsahem 

paměti) do analýzy vkládá i způsoby jejího osvojení a reprodukce (tedy formy 

pamatování, zpřítomňování a komemorace). V práci tak jde o zmapování aktivních 

projevů vzpomínání, kdy člověk vstupoval razantně do krajiny, aby paměť aktivoval, 

doplnil či převrstvil. Tímto posunem od míst paměti ke krajině vzpomínání se tak nejspíše 

blíţíme německému pojetí Erinnerungsort.
11

 Jistě, nakonec se i akt vzpomínání dotýká 

paměti, o které ve svém eseji mluví Pierre Nora, tedy paměti, která jiţ neexistuje, protoţe 

není ţitá.
12

 Je zde sice přítomný akt vzpomínání, ale toto vzpomínání není organické a ţité 

jako u kultur, ve kterých je paměť běţnou součástí ţivota a nemusí být předmětem 

konstrukcí – opěrných bodů v minulosti. 

Jde nám tedy o akt vzpomínání v místech, kde se nemůţeme dobrat odezvy v tradiční 

paměti. Svým způsobem jde o vzpomínání konstruované, které mělo rezonovat v paměti 

účelově. A takové v některých případech vzpomínání u duchcovského viaduktu jistě bylo. 

 

1.2.Kulturní a komunikativní paměť 

Z teorie Jana Assmanna je pro nás nejdůleţitější zavedení pojmové dvojice – paměti 

kulturní a komunikativní.
13

 

                                                 
11

 FRANCOIS, Etienne – SCHULZE. Hagen (ed.). Deutsche Erinnerungsorte. München: C.H.Beck, 2001. 

ISBN 978-3406-59-144-0, Einleitung, především str. 15-18. 
12

„Jestliţe tolik hovoříme o paměti, je tomu tak proto, ţe paměť jiţ není.“. NORA, Pierre. Mezi pamětí 

a historií. in: BENSA, Alban – HUBENGER, Václav. (ed.). Město: Antologie francouzských společenských 

věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1996, ISBN 80-901759-7-X. str. 39. 
13

 ASSMANN, Jan. Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 

Hochkulturen, München: C.H.Beck, 1992, česky: ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka 

a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001, ISBN 80-7260-051-6.  
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Komunikativní paměť je definována jako zkušenost v rámci individuálních biografií, jde 

o paměť, jeţ pomáhá jedinci v orientaci ve skupině v rámci kaţdodenní existence 

a komunikace. V tomto smyslu mluvíme o vzpomínkách na nedávnou minulost.
14

 Tato 

paměť přeţívá nejdéle tři generace v různých neformálních a organických formách, jeţ 

jsou součástí kaţdodenní komunikace. Jejími nositeli jsou nespecifičtí členové společnosti, 

svědkové událostí. 

Kulturní paměť je oproti tomu zaměřená na fixní body v minulosti, minulost je vyjádřena 

symbolickými figurami. Na rozdíl od komunikativní paměti je „kulturní paměť záleţitostí 

institucionalizované mnemotechniky.“
15

 V kulturní paměti jsou uchovány události 

náleţející do absolutní minulosti. Kulturní paměť je tedy zachovávána pomocí 

institucionalizovaných médií daného společenství a i nositelé této paměti jsou 

specializovaní, lišící se od ostatních členů společenství. (Ve starších kulturách se jedná 

o bardy, grioty, mágy apod., v naší společnosti tato úloha připadá např. historikům, 

případně archivářům).
16

 

Je důleţité podtrhnout ještě jeden rozdíl mezi komunikativní a kulturní pamětí. Zatímco 

vzpomínky na jednu událost v komunikativní paměti vynikají svou různorodostí (úměrně 

počtu perspektiv, jeţ je na událost moţno z pohledu pamětníků uplatňovat), kulturní paměť 

je pro společenství jediná, oficiální mytizovaná a ritualizovaná vzpomínka, má svou 

pevnou a jedinečnou podobu. 

Pokud bychom pouţili Assmannovo schéma, vznikala připomínka duchcovských událostí 

původně jako část komunikativní paměti, jeţ později přecházela do paměti kulturní. 

Schematicky řečeno: ze vzpomínek lidí, které byly základem pro jejich orientaci 

a fungování ve skupině, vznikala součást oficiální paměti skupiny, která se stala pro 

skupinu charakteristickou. Assmann tento přechod popisuje jako jev, který ve společnosti 

nastává přibliţně po osmdesáti letech. V případě Duchcova a viaduktu se ovšem kult 

prosazoval ideologicky (a pod diktátem jedné politické strany), a potenciálně tak mohlo 

docházet ke střetu komunikativní a kulturní paměti. Lidé si událost mohli pamatovat a 

                                                 
14

 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách 

starověku. Praha: Prostor, 2001, ISBN 80-7260-051-6., str.48 
15

 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách 

starověku. Praha: Prostor, 2001, ISBN 80-7260-051-6. str.50. 
16

 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách 

starověku. Praha: Prostor, 2001, ISBN 80-7260-051-6. Zpracováno podle tabulky na straně 53. 
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pamatovali jinak, neţ ji líčilo ideologické schéma. Docházelo tak k nucenému 

převrstvování paměti. 

 

1.3. Krajina 

Další rozměr pojmu krajina vzpomínání je prostorový. Podle Samuela B. Jacksona se 

krajina jako pojem zrodila zhruba před 350 lety.
17

 Původně byla krajina v podstatě 

uměleckým termínem a označovala „obraz pohledu“,
18

 - tedy to, co umělec vybral svým 

zrakem z přírody a vymaloval na plátno. Konstruovanost krajiny (v tomto případě 

umělcem) je důleţitá i pro Jacksona, kdyţ poukazuje na to, jak se pojem krajiny dál vyvíjel 

v tezi, ţe krajina je kompozice člověkem vybudovaných prostorů na zemi.
19

 

Konstruovanost krajiny je důleţitá i pro náš pojem krajina vzpomínání. Člověk konstruuje 

krajinu vzpomínání aktem vzpomínání v prostoru a přetváří tak své ţivotní prostředí 

v souladu se společenskou potřebou zachování paměti, jak na ni upozorňuje Nora. Krajina 

se tak stává místem paměti, záchytným bodem historie. 

Pro analýzu forem vzpomínání u duchcovského viaduktu bych rád vyuţil pojem 

Erinnerungslandschaft,
20

 který v sobě nese odkazy na výše uvedené koncepty. Tento 

pojem, který se budeme snaţit zavést a usadit pro české prostředí, by měl umoţnit chápat 

vztah paměti, prostoru a času komplexněji, neţ dnes hojně pouţívaný koncept místa 

paměti
21

. Koncept místa paměti umoţňuje bohatou aplikaci ve smyslu vytváření archivu 

národní paměti. Přestoţe pojem ve svém označení obsahuje i prostorové určení, převaţuje 

v jeho chápání časová podstata. Místo se zde stává pouhou metaforou, primární je 

proměna paměti v čase a to převáţně v lineární posloupnosti. Pouţití pojmu krajiny 

(Landschaft) namísto pojmu místa (Ort) umoţní překročit metaforickou limitu v pojetí 

prostoru. Pokud obohatíme koncept místa paměti o prostorovou dynamiku, budeme 

sledovat důleţité trendy nejen ve vývoji historiografie, kde se pojímání paměti stává 

                                                 
17

 JACKSON,Samuel B. Landscape in Sight: looking at America. New Haven and London: Yale University 

Press, 1997. ISBN 0-300-07116-7. 
18

 Jackson uvádí spojení „picture of view.“ 
19

 „...landscape is a composition of man-made spaces on the land…“ JACKSON,Samuel B. Landscape 

i  Sight: looking at America. New Haven and London: Yale University Press, 1997. ISBN 0-300-07116-7. 

Str. 304. 
20

 V této práci termín přejkládáme jako krajina vzpomínání. 
21

 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií. in: BENSA, Alban – HUBENGER, Václav. (ed.). Město: Antologie 

francouzských společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1996, 

ISBN 80-901759-7-X 
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jedním z dominantních směrů, ale i sociologie, kde prostorová sociologie hraje velmi 

významnou roli jako důsledek tzv. spatial turn
22

. Paměť, místo a čas vytvoří komplexní 

celek – Erinnerungslandschaft, krajinu vzpomínání pro níţ bude v našem případě 

konstitutivním prvkem duchcovský viadukt. 

 

1.4. Krajina vzpomínání duchcovského viaduktu v čase 

Krajina vzpomínání má samozřejmě nejen prostorovou, ale i časovou dynamiku. Čas nutně 

ovlivňuje kvantitu a kvalitu vzpomínky, Jan Assmann ve své teorii vymezuje přechod 

vzpomínky z komunikativní do kulturní paměti časově, dle jeho schématu se tak děje 

po třech generacích, případně osmdesáti letech.
23

 Vzpomínání na duchcovský viadukt 

začalo bezprostředně po tom, co se událost stala, a trvá dodnes, i kdyţ se pro město dříve 

charakteristická a určující vzpomínka v dnešních dnech postupně vytrácí. Pro tuto práci 

jsme ovšem jako hlavní těţiště zvolili roky 1948–1989, tedy období komunistického 

panství v Československu. Duchcovský viadukt byl v tomto období protěţovanou 

vzpomínkou, především na úrovni regionu, ale i s celostátními přesahy. Proto se v práci 

dotkneme jeho významu pro socialistickou ideologii a budeme sledovat, jak 

je konstruována krajina vzpomínání duchcovského viaduktu, jaké podoby a formy 

vzpomínání na událost nabývá. Komunistická léta v Československu nelze brát jako jeden 

celek. Ba právě naopak politika strany procházela výrazným vývojem, největší zlom 

samozřejmě představuje období tzv. Praţského jara přerušeného invazí vojsk Varšavské 

dohody a následující období normalizace. Tyto celospolečenské a celostátní politické 

změny se samozřejmě promítaly i do krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu 

a na několika místech se časové dynamiky krajiny vzpomínání na duchcovský viadukt 

dotkneme. Přesto však nejsou proměny oficiálního vzpomínání hlavním tématem této 

práce. Jak jiţ bylo naznačeno, jde nám spíše o analýzu různých forem vzpomínání, které 

společně vytvořily rámec společenské paměti, který označujeme jako krajina vzpomínání 

duchcovského viaduktu. Tato krajina vykazovala rysy komplexního narativu, jenţ 

popisoval příběh padlých nezaměstnaných a vtisknul ho do prostoru. Kromě analýzy 

                                                 
22

 Spatialturn, prostorový obrat. Sociologické jevy jsou nutně vázány na prostor. Z literatry např. LÖW, 

Martina. Raumsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001, ISBN 3-518-29106-8, nebo SCHLÖGEL, 

Karl. Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. Frankfurt am Main: Fischer, 

2003. ISBN 978-3-596-16718-0. 
23

 Assmann mluví o třech generacích, případně o 80 letech. 
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krajiny vzpomínání a průběhu její konstrukce se dotkneme i moţných společenských 

přesahů a osobností, které do této krajiny vstupovaly. Problémy a kapitoly nejsou v této 

práci řazeny striktně chronologicky, osu práce tvoří spíše tematická návaznost. Kromě 

období komunismu v Československu se částečně dotkneme i zrodu vzpomínání na mrtvé 

nezaměstnané během jejich pohřbu
24

a doby po listopadu 1989, kdy některé do té doby 

výrazně artikulované aspekty vzpomínání procházejí poměrně rychlou transformací. 

  

                                                 
24

 Viz kapitola Tělo nezaměstnaného. 
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2. Krajina vzpomínání duchcovského viaduktu 

 

Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem vydalo v roce 1985 ke čtyřicátému. výročí 

osvobození od německé okupace publikaci Severní Čechy. Kniha ukazuje krásy severních 

Čech, převáţně prostřednictvím velkých barevných fotografií. Čtenář si tak při prohlíţení 

můţe udělat imaginární procházku po přírodě a nejvýznamnějších památkách severních 

Čech. O tom, ţe v této krajině není něco v pořádku, svědčí i text doplňující obrázky 

z Krušných hor a podhůří.  

„Ujeli jsme pár kilometrů a zastavili v lese. Ale v jakém lese! Hleděl jsem 

do šedivé změti orvaných pahýlů, holých kmenů a suchých smrků, jejichţ větve uţ 

jehličí dávno ztratily, nebo bylo rezavé a s šustotem se sypalo dolů. Mrtvý, 

odumřelý les. Nikdy v ţivotě jsem nic tak skličujícího neviděl. Ten den uţ jsem 

nestál za nic. (…) Nevelký prostor mezi Krušnými horami a Českým středohořím je 

zjizven nesčetnými povrchovými velkodoly, nebo jak se jim teď říká – velkolomy, 

které dávají naprostou většinu všeho našeho hnědého uhlí. A většina toho se tu spálí 

v tepelných elektrárnách a promění se ve víc neţ polovinu naší elektřiny. A k tomu 

chemie, sklo, strojírenství. Důl vedle dolu, komín vedle komína, fabrika na fabrice. 

Hučí to pod vámi, rachotí, vzpíná se, kouří a běsní. Zvlášť večer, kdyţ zdola skrze 

oblaka par a dýmů prošlehnou světla a chvosty všelijakých a shora na ně padnou 

skomírající paprsky slunce, je to úţasná podívaná, která má v sobě něco 

démonického.“
25

  

Autorovi viditelně dělá problém konfrontovat zničenou krušnohorskou přírodu 

s estetizovaným popisem průmyslové krajiny, která se hluboko vepsala do krajiny přírodní, 

severočeské. Autorovi se nepochybně poměrně dobře podařilo popsat jistou fascinaci, 

kterou tato průmyslová krajina vzbuzovala. Avšak plíţivá nejistota, jak se postavit 

k průmyslové krajině byla pro osmdesátá léta příznačná. Se začínajícím 

environmentalistickým smýšlením obyvatel bylo třeba upevňovat obecné povědomí 

o přínosnosti budování industriální krajiny. Přesto autor zcela nepokrytě mluví o tom, ţe 

                                                 
25

 EINHORNOVÁ, Milada – SUCHL, Jan. Severní Čechy. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 

1985. str. 20 
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průmyslová krajina má i svou odvrácenou tvář a ţe ochrana ţivotního prostředí bude muset 

být do budoucna více zohledňována neţ do té doby. Text evokuje otázku, zda budování 

nové krajiny nebylo přeci jen trochu bezohledné a zda bylo třeba uhlí dobývat s takovou 

monstrózní vervou.  

Součástí krajiny Krušných hor a podhůří, jak je v publikaci prezentována, je vedle přírodní 

krajiny (Klínovec), historických památek (zámky Jezeří a Duchcov, hrad Střekov) 

i průmyslová krajina (Důl Čs. armády, důl Leţáky, Chemické závody Záluţí) 

se socialistickými novostavbami (Nový Most) a památníky (Klement Gottwald před OV 

KSČ v Mostě). V kapitole Krušné hory a podhůří nalezneme i bývalý ţelezniční viadukt 

Duchcově, který je uveden fotografií a s popiskem „Duchcovský viadukt – památník 

dělnických bojů.“
26

 Vzpomínání na dělnické boje je tedy neopomenutelnou součástí 

krajiny regionu, která v osmdesátých letech vykazovala autorem naznačené patologické 

rysy. 

 

2.1.Vztahy krajin 

Výše citovaná publikace o severních Čechách naznačuje, ţe krajina vzpomínání 

duchcovského viaduktu není jedinou ideologickou konstrukcí, která v okolí Duchcova 

vykazuje prostorové rysy krajiny. Naopak krajinu vzpomínání je třeba nahlíţet v dalších 

souvislostech. Pojmenujme základní typy krajiny, v nichţ jako součást figuruje událost u 

duchcovského viaduktu. Krajinu duchcovského viaduktu můţeme vnímat jako skutečnou 

krajinu tvořenou místy, jeţ jsou s událostí úzce spjaty. Jde o zvláštní mapu, jeţ vzniká 

z bodů důleţitých (či naopak nedůleţitých – zamlčených) pro ideologickou konstrukci. Na 

této mapě jsou důleţitými body bezpochyby samotný duchcovský viadukt, pomník 

v centru města, hřbitovy s hroby dělníků ve Světci a v Duchcově, Ledvice ze kterých 

vychází dav demonstrantů či nemocnice, kde byli ranění ošetřováni. Taková komplexní 

krajina vzpomínání duchcovského viaduktu dnes jiţ v podstatě neexistuje. Duchcovský 

viadukt ztratil svou schopnost spojovat místa svým příběhem na mapě v ţivé paměti lidí, 

dnes jiţ v krajině duchcovského viaduktu ţít nelze.
27

 Přesto zůstaly v krajině města určité 

relikty, které duchcovský viadukt stále připomínají a odkazují na bývalou komplexnost 

                                                 
26

 EINHORNOVÁ, Milada – SUCHL, Jan. Severní Čechy. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 

1985., str. 37 
27

 Zde jde o podobný vývoj, jaký naznačuje Nora ve své teorii o místech paměti. Místa paměti vznikají, 

protoţe jiţ subjekt vzpomínání není v ţivé paměti společnosti. 
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příběhu o padlých nezaměstnaných. Tyto relikty
28

 jsou prameny pro naši analýzu krajiny 

vzpomínání duchcovského viaduktu.  

Důleţité je na úvod její analýzy tuto krajinu chápat ve vyšší, širší perspektivě, zařadit ji 

do kontextu dalších krajin. Teprve potom můţeme překonat jistou uzavřenost popisu kultu 

a přistoupit ke kontextualizaci a spojení specifické krajiny vzpomínání s lidmi, kteří v této 

krajině ţijí, kteří na jedné straně určují ráz takové krajiny, na druhou stranu ovšem pro ně 

tvoří ţivotní prostředí, jeţ nutně ovlivňuje jejich ţivoty. Tento účinek je důleţitý nejen 

pro člověka-jednotlivce, ale i pro celou společnost, která v regionu ţije. 

Krajina vzpomínání duchcovského viaduktu se stává důleţitou součástí krajiny 

severočeského hnědouhelného revíru. Zde jde o novou krajinu povrchových a hlubinných 

dolů, jeţ mění ráz celého regionu. Jde o krajinu, ve které člověk vyuţívá přírodního 

bohatství a zároveň je přetvářen přírodní ráz krajiny na ráz industriální. Duchcovský 

viadukt se stává významnou kapitolou dějin tohoto přetváření krajiny, bodem, kdy „se 

střetávají společenské třídy“ a je veden zápas a boj o vedoucí úlohu ve vytváření této nové 

krajiny dolů. Uhelná krajina nemá jiţ více býti místem vykořisťování horníků a dělníků. 

Naopak přírodní bohatství má obohatit pracující lid, který se u duchcovského viaduktu 

hlásí o svůj „podíl na bohatství vzniklém z nově budované krajiny.“ 

Krajina severočeského hnědouhelného revíru se spolu s krajinou duchcovského viaduktu 

stávala součástí krajiny budování socialismu a to nejen v československé, ale i 

internacionální perspektivě. Duchcovský viadukt měl být významnou součástí dějin boje 

dělnické třídy
29

 a spojoval se zde s takovými místy jako Frývaldov v československém 

kontextu. V tomto případě jde o krajinu uplatňování socialistického plánu, nového 

společenského uspořádání. Krajina severočeského hnědouhelného revíru se zde stává 

významným místem průmyslu nového sociálního uspořádání, místem, které slouţí 

socialistickému člověku k naplňování jeho vize a k blahobytu společnosti. 

 

 

 

                                                 
28

 Za takový relikt povaţujeme i dnešní snahy událost připomínat. 
29

 Seznam památek dělnického hnutí, revolučních a pokrokových tradic a protifašistického odboje. NPÚ ú. o. 

p. Ústí n. L., archiv, spisy Duchcovský viadukt, karton Duchcov. 
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2.2.Vzpomínání u duchcovského viaduktu 

Analýzu krajiny vzpomínání začneme popisem oslav a vzpomínkových akcí, které se 

v Duchcově pro připomenutí a zpřítomnění hladového pochodu, který měl za následek 

čtyři mrtvé demonstranty, odehrávaly. Tyto vzpomínkové akce nabývaly samozřejmě 

rozličných podob a v jistých formách trvají dodnes.
30

 Kritéria pro hodnocení veřejných 

aktů vzpomínání jsou celkem zřejmá: jde především o to, kdo, kde a na koho vzpomínal či 

vzpomíná. Odtud se pak lze dostat k otázce, za jakým účelem se (v našem případě na padlé 

demonstranty) vzpomíná a vzpomínalo. Projevy lítosti, hrdosti a revolučního nadšení u 

viaduktu tak lze zasadit na příslušné místo v naší rekonstrukci krajiny vzpomínání 

duchcovského viaduktu. Vzhledem k pro vzpomínání na duchcovský viadukt
31

 centrálnímu 

období socialistického panství se jako klíčové jeví především oslavy dvaceti a čtyřiceti let 

od „duchcovského krveprolití.“
32

 

 

2.2.1. Vzpomínka v roce 1951 

O vzpomínkové slavnosti u duchcovského viaduktu v roce 1951 zpravují články v Rudém 

právu ze 6.února a v Průboji
33

 z 9. února 1951. Oba texty popisovaly akci konající se 

přímo na místě střetu u viaduktu včetně informací o řečnících a jejich projevech. 

Kombinací informací z článků tak můţeme získat poměrně přesný obraz o oslavách, 

ačkoliv nesmíme opomenout, ţe jde o oficiální popis smutečního aktu ve stranických 

periodikách. 

Pokud bychom se ptali, kolik hlav čítal dav, který k duchcovskému viaduktu v roce 1951 

dorazil, pohybovali bychom se v oblasti spekulací. Oba články hovoří o „mohutných 

zástupech občanstva i z dalekého okolí“
34

 případně pouze o „zástupech občanstva“. 

Zajímavější je jiţ zastoupení organizací a skupin obyvatelstva. Mezi čestnými hosty, 

pro které byla určena malá tribuna,
35

 jsou vypočítáváni krajští, okresní a místní funkcionáři 

                                                 
30

 V roce 2011 bylo vzpomenuto 80.výročí události poloţením květin na hroby nezaměstnaných starostkou a 

pietní akcí KSČM u pomníku. 
31

 Viz Krajina vzpomínání duchcovského viadukt v čase. 
32

 Parafráze názvu článku 20 let duchcovského krveprolití v Průboji z 9.února 1951. 
33

 Krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. 
34

 Průboj, 9.února 1951 
35

 Tribuna je doloţena i dokumentem z Městského národního výboru . Faktura splatná do 20.4.1951 

vypočítává cenu tribuny na 376 Kč. Státní okresní archiv Teplice, ONV v Duchcově 15A/4. karton 282. 
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KSČ a lidové správy a pamětníci, účastníci stávky a v neposlední řadě příbuzní obětí. 

Z článků se dále dozvídáme o zástupcích všech sloţek Národní fronty, zástupcích SNB, 

hornických učňů a školní mládeţe.  

Poté co zazněla československá a sovětská hymna, poloţili zúčastnění věnce k 

„oplocenému obdélníku, kde několik kamenů naznačuje příští památník obětem 

duchcovské události.“
36

 Jiţ výše jsme předeslali, ţe celá slavnost se konala u viaduktu, 

tedy přímo na místě, kde ke sráţce dělníků s četníky došlo. Kameny naznačují místo, kde 

měl být vztyčen pomník obětem sráţky. V této chvíli šlo ještě o památník, který navrhoval 

akademický sochař Vlastimil Večeřa.
37

 Vzpomínková akce tak předjímá místo památníku, 

energie věnovaná vzpomínce na čtyři nezaměstnané a jejich oběti, jakoby se měla přetavit 

do nového památníku, nebo alespoň podtrhnout jeho potřebu. 

Za účastníky pochodu promluvil jeden z těţce zraněných Karel Syřiště.
38

 Syřišťovo 

svědectví podtrhávalo legitimitu dalších projevů. Klíčové role se během vzpomínkové ujal 

vedoucí tajemník KV KSČ v Ústí nad Labem Josef Tesla. Zlomky z jeho projevu, které 

jsou v periodikách zachyceny, si zaslouţí podrobnější analýzu. Hugo Kaminský, autor 

článku v Průboji, uvádí zmínku o Teslově projevu pohledem do tváře pozůstalých, kteří 

plakají při řečníkově vzpomínce na osobní přednosti padlých horníků, kterou Tesla svůj 

projev uvedl.
39

 Brzy však přichází změna nálady - Kaminský upozorňuje na radostný 

podtext Teslova poselství o nejvyšší oběti horníků za uskutečnění nového světa. 

„Ale slzy ustupují radostnému a vítěznému úsměvu, kdyţ vedoucí tajemník KV 

KSČ soudruh Josef Tesla mluví o tom, jak příklad těchto čtyř dal tisícům a tisícům 

jiných dojít od smutku a bezmocnosti k nenávisti a síle, jak také oni svým ţivotem, 

touto nejvyšší obětí v boji dělnické třídy za její osvobození, pomohli uskutečnit 

nový svět, který se za vedení KSČ stal jiţ ţivou a radostnou skutečností.“
40

 

                                                                                                                                                    
 
36

 KAMINSKÝ, Hugo. 20 let duchcovského krveprolití. Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje. Ústí 

nad Labem: KV KSČ Ústí nad Labem, 1949-1991. ISSN 1804-57823. 3.ročník, 6.číslo, 9.února 1951. (dále 

Průboj 6/51). 
37

 Viz Stavba památníku,  Vyjednávání a praxe. 
38

 Matěj Mandík pro bezpečností referát ONV v Duchcově 29.1.1951. Věc: Dvacáté výročí padlých u 

duchcovského viaduktu. Státní okresní archiv Teplice, ONV v Duchcově 15A/4, karton 282. 
39

 „Jejich pláč doprovází řečníkova slova tam, kde vzpomíná osobních předností a všech obětí těchto čtyř, 

které přinášeli, aby za týdenní mzdu 26 korun uţivili rodinu.“, KAMINSKÝ, Hugo. 20 let duchcovského 

krveprolití. Průboj 6/51. 
40

 KAMINSKÝ, Hugo. 20 let duchcovského krveprolití. Průboj 6/51. 
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Zde je třeba zdůraznit změnu v náladě mezi účastníky smuteční akce, kterou tento citát 

zmiňuje a která je významná pro celou analýzu krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu. 

„Slzy ustupují radostnému a vítěznému úsměvu“, protoţe od smutku nad padlými 

nezaměstnanými se odrazilo celé revoluční hnutí, které směřovalo k vítěznému cíli. Oběť 

padlých u duchcovského viaduktu se z tohoto pohledu jeví jako hybný moment, kdy 

utlačované masy přecházejí otevřeně k boji. Toto schéma se otiskuje i do dalších prvků 

krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu – nese ho pomník u viaduktu i v centru města, 

na osobním příběhu Suchardy ho potvrzuje divadelní hra Vojtěcha Cacha
41

 a je stále 

reprodukováno a recyklováno vydáváním reportáţí
42

 Julia Fučíka. V roce 1951 je toto 

schéma stále aktuální i z politického pohledu. V podobném duchu pokračuje i Teslův 

projev. Upozorňuje na význam Klementa Gottwalda pro dělnické boje a na jeho projev 

v „měšťáckém parlamentu“, včetně často citované věty : „Potom teprve bude pořádek, aţ 

vy budete smeteni“.
43

 Dále článek informuje o tom, ţe se Tesla nezapomněl zmínit 

o prezidentovi Masarykovi a o jeho uznání a poděkování na adresu četnictva. Tesla se 

vrací k sociální nerovnosti, která za první republiky panovala a naznačuje, ţe se tato 

nerovnost přenesla i na oběti, které stály před četnickými hlavněmi.
44

 Dále jiţ následuje 

Teslův popis současné společnosti jako výsledek boje, který vedli následovníci padlých 

od viaduktu. Sociální nerovnost je vyřešena a společnost je jednotná,
45

 existuje jiţ jen 

vnější nepřítel v podobě kapitalistického západu a podvratných emigrantů, tomuto 

nebezpečí je však nová společnost připravená čelit se vzpomínkou na oběť padlých 

horníků
46

 a po boku Sovětského svazu v čele se Stalinem.
47

 Nic tedy nestojí v cestě 

                                                 
41

 Divadelní hra Vojtěch Cacha (CACH, Vojtěch. Duchcovský viadukt: hra o 5 dějstvích. Praha 1952) tvořila 

významnou sloţku narativu o duchcovském viaduktu, viz kapitola Čas bojů. 
42

 Reportáţe Julia Fučíka, které ve dnech po události u duch. viaduktu vycházely v Tvorbě, byly od 50.let 

stále reprintovány (např. FUČÍK, Julius. Reportáže z buržoazní republiky. Z let 1929 – 1934. Praha 1953) a 

slouţily jako doklad „pravdivé“ verze, jak se celá událost u duchcovského viaduktu seběhla. 
43

 KAMINSKÝ, Hugo. 20 let duchcovského krveprolití. Průboj 6/51, tento citát se objevuje jiţ ve starších 

zprávách o duchcovkém viaduktu, např. FUČÍK, Julius. Duchcov - 4.2.1931. Tvorba: týdeník pro literaturu 

politiku a umění. Praha: majitel, vydavatel a odpovědný redaktor Julius Fučík, 1925-1938. 6. ročník, 6. číslo, 

12.2.1931. 
44

 „Ani jednou nebyl mezi mrtvými a raněnými nějaký fabrikant nebo statkář, kněz nebo velkoobchodník. 

Byli to havíři a skláři, na českém severu, byli to horníci v ostravském revíru, textiláci na Frývaldovsku, 

zemědělští dělnici na Slovensku, dřevorubci na Zakarpatské Ukrajině. Burţoasie nenáviděl pracující lid, ač 

byla z jeho práce ţiva a ač za jeho peníze jezdila v pochybných společnostech do zahraničních lázní.“, 

KAMINSKÝ, Hugo. 20 let duchcovského krveprolití. Průboj 6/51. 
45

 „Dnes uţ nepochodují ozbrojené formace proti lidu,“ pokračuje soudruh Tesla, „dnes uţ nepracují dělníci 

na cizí na kapitalisty. Dnes pracují pro sebe a dnes s nimi pochodují ti, do nichţ bylo kdysi stříleno, naši 

dělníci a horníci, v řadách lidové milice, SNB a lidové demokratické armád, aby chránili náš pracující lid, 

jemuţ tato republika patří.“ Průboj, 9.2.1951. 
46

 „Kapitalisté na Západě to těţce nesou, ţe budujeme lepší společnost bez bídy a hladu a naše zrádná 

emigrace se s nimi spojuje, aby napomáhala svému návratu do republiky a návratu nacistů do pohraničního 
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za budováním ideální společnosti – socialismu, vedoucí úloha připadla Klementu 

Gottwaldovi, čímţ se naplnila jeho prorocká slova z „měšťáckého parlamentu.“
48

 Nakonec 

Tesla zmiňuje závazek horníků pracovat na šachtách severočeského hnědouhelného revíru 

i v sobotu v osmihodinových směnách. 

Po projevu Josefa Tesly následuje pozdrav havířům od hornických učňů a závěrečná 

hudební produkce – Internacionála. Ke shrnutí nejdůleţitějších poznatků o smutečním aktu 

4.2.1951 nám můţe pomoci článek z Průboje z 2.2.1951, který vyzývá občany (jménem 

Přípravného výběru pro postavení památníku), aby se pietní akce zúčastnili. Akce je 

plánována takto: „K uctění památky všech těchto trpitelů uspořádají sloţky Národní fronty 

v neděli 4. února pietní průvod k duchcovskému viaduktu, a kaţdá okresní sloţka poloţí 

věnec na místo, kde byla obětována za vychvalované první republiky dělnická krev. Na 

místě promluví krajský tajemník KSČ soudruh Tesla z Ústí n. L.“
49

 Důleţité tedy je, ţe se 

vzpomínkové akce účastní politická reprezentace na krajské, okresní a místní úrovni 

a občanstvo, kde privilegované místo zaujímají pamětníci a příbuzní obětí. Místo akce je 

autentické a celá slavnost je spojena s přípravným výborem pro výstavbu památníku, 

oficiálně řízené vzpomínání tedy předesílá výstavbu centrálního místa vzpomínky 

do budoucna – pomníku. Z projevu krajského tajemníka jasně vyplývá, ţe „střílení 

do dělníků“ legitimizuje vedoucí úlohu KSČ jako ochranitelky dělníků, tudíţ 

ospravedlňovalo i úlohu strany v cestě k socialismu, která byla od roku 1948 nastolena. 

Duchcovský viadukt v roce 1951 je tak stále na pomezí mezi politickým argumentem 

a sloţkou oficiální vzpomínkové kultury komunistického vedení státu, která se teprve 

konstituuje. Z rétoriky je jasné, ţe se pracuje se stále ţivou vzpomínkou a ţe z oficiálního 

popudu dochází k jejímu zploštění – např. nutností převrstvit obraz první republiky.
50

 Tato 

v podstatě politická agitace a snaha o dosaţení loajality občanů má stále především místní 

význam zasahující do krajských kruhů. Přesto lze vyhledat náznaky toho, ţe vzpomínání 

                                                                                                                                                    
území. Avšak při památce našich drahých padlých přísaháme, ţe jsou marné jejich snahy a ţe pracující lid 

nikdy nepřipustí, aby znovu byla kapitalistická a burţoazní republika.“ 
47

 „Jsme připraveni na všechny případy a po boku Sovětského svazu s naším velkým přítelem soudruhem 

Stalinem v čele nebude Československá republika nikdy mezi poraţenými , ale vţdy mezi vítěznými.“ 
48

 „Odkaz našich padlých plníme stále lepší prací a budováním naší vlasti, v níţ je pánem dělník, rolník a 

pracující inteligence jiţ navţdy. Půjdeme dále vpřed, aţ se soudruhem Klementem Gottwaldem dojdeme 

k cíli – k socialismu!“ KAMINSKÝ, Hugo. 20 let duchcovského krveprolití. Průboj 6/51. 
49

 MANDÍK. Před dvaceti lety se v Duchcově střílelo do nezaměstnaných. Průboj: krajský týdeník KSČ 

Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: KV KSČ Ústí nad Labem, 1949-1991. ISSN 1804-5782. 3. ročník, 5. číslo 

2.2.1951 (dále Průboj 5/51) 
50

 Např. „…za vychvalované první republiky…“ 
50

 MANDÍK. Před dvaceti lety se v Duchcově střílelo do 

nezaměstnaných. Průboj 5/51.  nebo „…vzpomíná tak zvané ‚humanistické‘ republiky Masaryka a 

Beneše…“ KAMINSKÝ, Hugo. 20 let duchcovského krveprolití. Průboj 6/51. 
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u duchcovského viaduktu zasahovalo i do celorepublikového povědomí. Okresní osvětový 

inspektor Matěj Mandík zaslal do Československého rozhlasu ţádost o časté vysílání 

zprávy: „ V Duchcově bude vzpomenuto dvacátého výročí padlých hrdinů za práva 

dělnické třídy (…)“
51

 O skutečně celostátním významu akce se mluví také v souvislosti 

s angaţmá ministra osvěty Václava Kopeckého ve věci uspořádání představení praţského 

Realistického divadla se hrou Duchcovský viadukt, které završilo vzpomínkovou akci 5. 

února 1951, tedy den po slavnosti u viaduktu.
52

 

 

2.2.2. Oslavy v roce 1971 

Dalším významným místem v jubilejním vzpomínání v krajině duchcovského viaduktu 

jsou oslavy 40 let od události.
53

 Pavel Koukal, pamětník a jeden z organizátorů oslav,
54

 ve 

svém článku o duchcovském viaduktu nazývá kapitolu věnovanou tomuto výročí Největší 

oslavy v historii. Koukalův článek společně s novinovými články v Rudém Právu a Směru 

budou hlavními prameny v rekonstrukci vzpomínkových událostí v roce 1971. Oslavy se 

proměnily – Rudé právo stručně informuje o úvodní části vzpomínky.  

„V dopoledních hodinách poloţily delegace okresních a městských orgánů a občané 

věnce a kytice na hroby zastřelených hřbitovech v Duchcově a ve Světci 

a u ţelezničního viaduktu, kde četnický kordón napadl střelbou účastníky pochodu 

hladu, byla odhalena pamětní deska. (...)“Odpoledne vzplála u viaduktu vatra 

a mládeţ duchcovských škol přenesla odtud oheň k památníku obětí masakru, který 

stojí u zámecké zahrady. Ve tři hodiny začala manifestace, které se zúčastnilo 8000 

občanů.“
55

 

 

Vzpomínání zde dostalo svou prostorovou dynamiku. Předně se vzpomínalo nejen 

u viaduktu, nýbrţ i u hrobů zastřelených horníků. U ţelezničního viaduktu byla odhalena 

                                                 
51

 Matěj Mandík 29.1.1951. V textu zprávy pro Rozhlas je i informace o tom, ţe při vzpomínkové akci 

o viaduktu měl promluvit pamětník události Syřiště. Státní okresní archiv Teplice, ONV v Duchcově 15A/4, 

karton 282. 
52

 Hry i samotného představení v Duchcově se dotkneme na jiném místě textu, viz. KAMINSKÝ, Hugo. Ještě 

k Duchcovskému viaduktu. Průboj 6/51. 
53

 Viz Obrazová příloha, obr 3. a 4. 
54

 KOUKAL, Pavel. Mé svědectví o duchcovském viaduktu, Dobromysl: Duchcovský OBčasník ROzmanité 

MYSLi. Duchcov: Kapucín 2011 
55

 Duchcov vzpomínal, Rudé právo: Orgán Ústředního výboru KSČ. V Praze: [s.n.], 1960-1990. ISSN 0032-

6569. Ročník 51-52. Číslo 30, 5. Února 1971. 
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pamětní deska, coţ svědčí o stále trvajícím významu viaduktu jako jednoho z ústředních 

míst vzpomínání na padlé.
56

 Nejdříve se tedy dostávají ke slovu místa, která nesou přímé 

dědictví tragédie – autentické místo střetu a těla padlých. Právě tato místa mají oţivit 

vzpomínku na událost. Přímo u viaduktu pak vzplála vatra, aby štafeta mládeţe mohla 

přenést pochodeň ke slavnostnímu shromáţdění k památníku, který nyní jiţ stojí v centru 

města
57

. Mrtví od viaduktu tak symbolicky (pochodeň) přicházeli k památníku ve městě, 

aby vydali svědectví o událostech před čtyřiceti lety. Vzpomínková akce dále pokračovala 

manifestací, na které promluvil tajemník severočeského krajského výboru KSČ Jaroslav 

Hajn.
58

 Významným momentem, který Směr zaznamenal, byla rezoluce manifestujících. 

„Účastníci manifestace ujistili v přijaté rezoluci ústřední výbor strany svou plnou podporou 

a vyjádřili odhodlání splnit a překročit úkoly pětiletky.“
59

 Rezolucí, typické to médium 

normalizační doby, se občané přímo ve chvíli pietní vzpomínky zavazují před hořícím 

ohněm padlých k poslušnosti k ústřednímu výboru a plnění plánu. Posun vztahu mezi 

vedením státu a strany a občanstvem je zřejmý, strana se jiţ politicky nemusí 

legitimizovat, padlí dělníci nejsou nyní ţivým argumentem pro vedoucí úlohu KSČ (i kdyţ 

jejich oběť a dějinná úloha je samozřejmě stále připomínána). Před padlými dělníky 

naopak občané deklarují svou poslušnost. 

Další část vzpomínky se jiţ odehrávala v budově gymnázia. Společně zasedly okresní 

a městské stranické a státní špičky. Slavnostními hosty byli Květoslav Innemann a Gusta 

Fučíková. Město obdrţelo vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. Účast Gusty Fučíkové 

a Květoslava Innemanna,
60

 člena ÚV KSČ, překonává společně s vyznamenáním města 

regionální limitu vzpomínání. Oba hosté jsou s událostí osobně spjati (o Fučíkových 

reportáţích jsme jiţ několikrát mluvili, Innemann byl osobním účastníkem a organizátorem 

paralelní stávky 4. 2. 1931 v Mostě
61

), význam jejich postav byl ale celostátní. Stejně jako 

ocenění udělené prezidentem Ludvíkem Svobodou. O významu výročí svědčí i strana 

Rudého práva 4. 2. 1971 věnovaná popisu události s dominantním článkem Karla Lorence 

                                                 
56

 Přestoţe význam viaduktu byl v této době jiţ dvakrát zpochybněn důlními závody. Viz část Vyjednávání a 

praxe, Spory dolů a města. 
57

Duchcov věrný odkazu padlých u viaduktu. Vysoké vyznamenání zavazuje..Směr: orgán OV KSČ a ONV v 

Teplicích. Teplice: OV KSČ, 1960-1990, 10.2.1971. (dále Směr/10.2.1971). 
58

 Duchcov věrný odkazu padlých u viaduktu, Směr/10.2.1971. 
59

 Duchcov věrný odkazu padlých u viaduktu, Směr/10.2.1971. 
60

 Viz obrazová příloha. obr. 2. 
61

 KOUKAL, Pavel. Revolucionář z povolání. Směr/ 10.2.1971. 
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Duchcovské olovo je těžké i po 40 letech.
62

 Duchcovský viadukt rozhodně nebyl součástí 

ústředního liturgického kalendáře socialistického Československa; v několika momentech 

se však do celostátního povědomí zapsal a oslavy 40 let výročí byly jedním z nich.  

Slavnosti byly ukončeny večer na zámku besedou pamětníků. Zde konečně dejme slovo 

Pavlu Koukalovi. Koukal se ve svém článku Mé svědectví o duchcovském viaduktu snaţí 

v souladu s celkovou autorovou intencí textu
63

 celé oslavy dehonestovat. Jako příklad 

uveďme jeho zmínku o vatře u viaduktu: „Z iniciativy občana Pechánka byla odpoledne u 

viaduktu zapálena hromádka dřeva, která měla představovat vatru, z níţ pak přenesla 

studentská štafeta věčný oheň k Památníku duchcovského viaduktu.“
64

 Koukal v textu 

barvitě popisuje zákulisí oslav – návštěvu Květoslava Innemanna
65

, místní antagonie 

vepisující se do charakteru projevů, zmatky pří zhotovení pamětní desky u viaduktu 

(kameník vytesal ve slově únor krouţek nad ú) apod. Podle Koukala beseda s pamětníky 

nepřinesla nic nového, kdyţ „jednoznačně přímí účastníci pochodu měli tendenci vyprávět 

příběh, naučený podle literárně vyfabulovaných Fučíkových reportáţí i divadelní hry 

Vojtěcha Cacha.“
66

 To by znamenalo, ţe se buď nikdo z pamětníku neodváţil vystoupit 

proti oficiálnímu narativu, nebo byla neustálou artikulací oficiálních narativních schémat 

paměť převrstvena tak, ţe i účastníci pochodu ve svých vzpomínkách oficiální schéma 

přijali. Jisté je, ţe se ve veřejném diskurzu ţádná alternativní verze příběhu neobjevuje. 

Jiţ bylo výše naznačeno, ţe oslavy 40 let výročí od událostí u duchcovského viaduktu, 

provázela poměrně značná publicita, články přinášející různá svědectví o duchcovském 

viaduktu se objevovaly na celých stranách v místních i celostátních periodikách. Abychom 

podali kompletní obraz o oslavách, doplňme ještě, ţe kromě desky u viaduktu byla 

odhalena i další pamětní tabule, na domě, kde Julius Fučík psal své duchcovské 
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 LORENC, Karel. Duchcovské olovo je těţké i po 40 letech. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru KSČ. 

V Praze: [s.n.], 1960-1990. ISSN 0032-6569. Ročník 51 – 52. Číslo 29. 4.2.1971 (Dále Rude právo 29/71) 

 
63

 Viz část Vyjednávání a praxe, Postava v krajině vzpomínání. 
64

 KOUKAL, Pavel. Mé svědectví o duchcovském viaduktu, Dobromysl: Duchcovský OBčasník ROzmanité 

MYSLi. Duchcov: Kapucín 2011, str. 48. 
65

 Koukal se zmiňuje i o zdravotních problémech, které Innemanna postihly po jeho projevu v gymnaziální 

aule. Innemanna následně převezli do děčínské nemocnice, kde o pět dní později zemřel. 
66

 KOUKAL, Pavel. Mé svědectví o duchcovském viaduktu, Dobromysl: Duchcovský OBčasník ROzmanité 

MYSLi. Duchcov: Kapucín 2011, str. 48. 
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reportáţe.
67

 Také byla uspořádána výstava
68

, kde byly vystaveny fotografie a výtvarná díla 

inspirována událostmi u duchcovského viaduktu. 

Pokud shrneme popis oslav čtyřicátého výročí, můţeme formulovat několik zajímavých 

tezí. V roce 1971 se oslavy nesly jiţ ve znamení oficiální, podle Assmannova schématu 

kulturní paměti. Vzpomínání řídili profesionálové, mělo svou oficiální písemnou podobu, 

jeho součástí bylo zpřítomňování události, existoval pomník. V roce 1971 jiţ nedocházelo 

ke střetům mezi kulturní a komunikativní paměti (jak jsme viděli u zmínky o besedě 

pamětníků u Pavla Koukala), verze příběhu usazená v kulturní paměti se stala hegemonem 

vyprávění o události u duchcovského viaduktu. Ostatně v roce 1971 museli občané 

deklarovat své zapomenutí na v paměti mnohem ţivější událost, neţ byla dělnická stávka 

v třicátých letech. Ovzduší začínající normalizace bylo přítomno i u duchcovského 

viaduktu v podobě rezoluce manifestujících o podpoře vedení KSČ. Legitimizační úloha 

KSČ v boji dělníků za první republiky se stala součástí oficiálního vyprávění o historii 

strany, ale i celého Československa.
69

 Rysy naléhavé politické agitace, jak jsme je 

sledovali v roce 1951, se tak ze vzpomínání u duchcovského viaduktu vytrácejí pod tlakem 

aktuálnějších politických témat. 

Oslavy v letech 1951 a 1971 představovaly klíčové body v konstituování krajiny 

vzpomínání duchcovského viaduktu.
70

 V roce 1951 proběhly oslavy s výrazně politickým 

a pro komunistickou stranu legitimizačním podtextem, kdy byla vzpomínka na událost 

v roce 1931 ještě ţivá a tuto vzpomínku bylo potřeba správně zasadit do příběhu o boji 

komunistů. V roce 1971 byl tento příběh jiţ plně usazen v kulturní paměti a duchcovský 

viadukt byl pevnou součástí tohoto ideologického vyprávění, alespoň v regionální 

perspektivě. Do oficiálního vzpomínání se promítá aktuální politická situace, bez ohledu 

                                                 
67

 „Na domě č.38, kde psal Julius Fučík své burcující články o duchcovské události byla umístěna pamětní 

deska,“ Směr, 10.2.1971. 
68

 O výstavě se zmiňuje její autor, Pavel Koukal (KOUKAL, Pavel. Mé svědectví o duchcovském viaduktu. 

Dobromysl 2011). Výstava proběhla v Malé výstavní síni duchcovského zámku. Část materiálu z výstavy 

(fotografie) je zachována v archivu duchcovského muzea v kartonu Duchcovský viadukt. 
69

 Úlohu hospodářské krize v československých dějinách a dějinách KSČ dobře shrnuje článek Antonína 

Faltyse Bolševizace jako revoluční proces v Rudém Právu ze 4.února 1971 (FALTYS, Antonín. Bolševizace 

jako revoluční proces. Rude právo 29/71) článek je součástí strany věnované výročí duchcovského viaduktu. 

Např: „Proti tomuto řešení nabízela KSČ řešení proletářské. To vycházelo z poznání, ţe příčiny 

kapitalistických krizí tkví v samém systému kapitalistické ekonomiky, ţe tudíţ není moţné definitivně 

uchránit pracující lid od ničivých následků těchto krizí, ţe jediné východisko je likvidace kapitalismu 

a nastolení proletářské demokracie.“ 
70

 Významné byly ale i oslavy v roce 1981, které měly formálně podobný průběh jako ty před deseti lety. 

Na rok 1981 se původně plánovalo dokončení parkové úpravy a nového pomníku u viaduktu (viz část 

Vyjednávání a praxe). Podrobný rozpis oslav, včetně rozpočtu je k dispozici v archivu Městského muzea 

v Duchcově . karton Duchcovský viadukt. 
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na to, jestli má souvislost s bojem dělníků v třicátých letech nebo ne. Padlí slouţí jako 

všeobecně platný morální imperativ. Samozřejmě, ţe podobně byla oslavována i další, 

nejen kulatá výročí, roky 1951 a 1971 nám však poslouţily jako ideální příklady takových 

oslav. 

 

2.3.Duchcovský viadukt ve školním vyučování a učebnicích 

Učebnice jsou jedním z významných pramenů a indikátorů míry zapojení události do 

celkového výkladu dějin. Školní vyučování dějepisu pokládá základy historické paměti 

společnosti. Dějepis je základní jednotkou seznamování se s dějinami pro mládeţ. 

Zaměříme-li se však na kaţdodenní ţivot v krajině vzpomínání, o procházení 

duchcovským viaduktem, o potkávání se s padlými horníky, pak měly v tomto 

kaţdodenním styku s minulostí učebnice spíše vedlejší roli spojníku konkrétní inscenace 

minulosti u viaduktu s velkým vyprávěním o českých (československých, socialistických) 

dějinách. Pro inscenaci a ţivot v krajině vzpomínání je normativním záţitkem studenta 

focení u duchcovského viaduktu ku příleţitosti výročí Slovenského národního povstání.
71

 

To dělá z obou událostí součást studentova historického obrazu, student intuitivně 

zaznamenává, ţe obě události jsou důleţité pro socialistický výklad dějin. Učebnice 

posléze slouţí k zařazení obou událostí, ze kterých si student odnáší autentický záţitek 

z oslavy, rituálu, focení, do celkového přehledu dějin. 

V učebnicích se zmínka o duchcovském viaduktu objevuje nejčastěji v řadě dělnických 

nepokojů a stávek v třicátých letech, kde jsou zdůrazněny především oběti na ţivotech 

v dělnických řadách.
72

 Duchcov je tak jednou poloţkou na seznamu míst jako Chust, 

Frývaldov, Košúty
73

, kde ke stávkám a protestům na začátku třicátých let docházelo. Po 

tomto výčtu pravidelně následuje zmínka o tzv. Velké mostecké stávce. Duchcovský 

viadukt se tak ve výuce objevuje v kapitolách Boj pracujícího lidu v ČSR v době 

hospodářské krize
74

, ČSR v době světové hospodářské krize, Střílení do lidu
75

 nebo Nový 

                                                 
71

 Obrazový materiál, Archiv městského muzea v Duchcově, viz obrazová příloha obr. 5 
72

 Např.: „Vláda povolala proti pochodům nezaměstnaných policii a četnictvo. Za demonstrací v Duchcově a 

Košútech bylo zastřeleno 8 dělníků. Ve Frývaldově padlo 7 dělníků DĚDINA, Jan et al. Dějepis: učební text 

pro IV. třídu středních škol: [dějiny novověku]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1952 
73

 Poznámky ke stávkám 
74

 DĚDINA, Jan et al. Dějepis: učební text pro IV. třídu středních škol: [dějiny novověku]. 2. vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1952 



26 

 

rozmach třídních bojů
76

. Kromě nutné změny rétoriky a slohu zmínky o duchcovském 

viaduktu v učebnicích neprocházejí významným vývojem v období komunistického 

panství a to ani na různých stupních vzdělávacího systému (základní a střední školy).
77

 

Ostatně, jak uvidíme níţe, narativ o duchcovském viaduktu je v celém období socialismu 

poněkud statický a jeho proměny nejsou na úrovni celostátních učebnic postihnutelné. 

Učebnice na základním stupni školní výuky více zdůrazňovaly „příběh“ komunistické 

strany ve třicátých letech, čímţ se lze zřetelně a návodněji vysvětlit vedoucí úlohu KSČ 

v boji proti chudobě a bídě dělníků.
78

 Jinak však není třeba hledat velké rozdíly v podání 

výkladu o dělnických stávkách pro základní a střední školy. Ve dvou případech učebnic 

dostávají místa dělnických nepokojů i svůj geografický rozměr.
79

 Studenti mají místa 

hledat na mapě a vytvářet tak topografickou síť dělnických stávek a nepokojů. Zatímco 

autorský kolektiv okolo Jana Dědiny v učebnici pro 4. ročník středních škol vyzýval 

studenty k individuální práci s mapou („Ukaţ na mapě: Radotín, Duchcov, Košúty, 

Frývaldov, Most, Roudnici, Velvary, Hanou!“)
80

, Miloň Dohnal dává v učebnici z roku 

1975 ţákům devátých tříd k dispozici celou mapku nazvanou Třídní boje v ČSR v 30. 

letech.
81

 Ţáci tak na mapě měli rozlišit oblasti stávek horníků, oblasti stávek zemědělských 

dělníků, oblasti velkých hladových pochodů a místa střelby do demonstrantů. Tím, ţe se 

                                                                                                                                                    
75

 TRAPL, Miloslav, ed. a ČAPEK, Vratislav, ed. Dějepis pro devátý ročník základní devítileté školy. 2., 

nezm. vyd. Praha: SPN, 1960. 
76

 CAMBEL, Samuel et al. Dějepis pro třetí ročník gymnázia. 1. vyd. Praha: SPN, 1987. 
77

 Srovnejme: „Vláda povolala proti pochodům nezaměstnaných policii a četnictvo. Za demonstrací 

v Duchcově a Košútech bylo zastřeleno 8 dělníků. Ve Frývaldově padlo 7 dělníků DĚDINA, Jan et al. 

Dějepis: učební text pro IV. třídu středních škol: [dějiny novověku]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1952, str. 115.  

„V roce 1933 dělníci uskutečnili další mohutné akce proti propouštění z práce a sniţování mezd, jako byla 

např. dvouměsíční stávka kovodělníků v Karlově huti v Lískovci u Frýdku. V mnoha městech četnictvo proti 

demonstrantům zasahovalo tak brutálně, ţe výsledkem byly stovky mrtvých a raněných (např. Duchcov, 

Košúty, Frývaldov).“, CAMBEL, Samuel et al. Dějepis pro třetí ročník gymnázia. 1. vyd. Praha: SPN, 1987, 

str. 92. 
78

 Např: „Přese všechnu perzekuci vedla strana dále statečný boj, usilovala o jednotnou frontu dělnictva, 

učila se spojovat práci zákonitou s činností v podzemí, tvořila výbory nezaměstnaných a organizovala stávk i 

demonstrace. Stávky probíhaly většinou vzrušeně, stejně i hladové pochody a demonstrace. Střelba četníků 

nebo vojáků proti zoufalým masám pracujícího lidu byla stále častější. Tak došlo r. 1930 ke střelbě do 

průvodu dělnické mládeţe v Radotíně, r. 1931 do průvodu nezaměstnaných u Duchcova, téhoţ roku se 

střílelo do lidu v Košutech na Slovensku a v Dolní Lipové na Moravě, na Zakarpatské Urajině pak v Chustu, 

v Turji Pasece a jinde.“, TRAPL, Miloslav, ed. a ČAPEK, Vratislav, ed. Dějepis pro devátý ročník základní 

devítileté školy. 2., nezm. vyd. Praha: SPN, 1960. str. 137 
79

DĚDINA, Jan et al. Dějepis: učební text pro IV. třídu středních škol: [dějiny novověku]. 2. vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1952 

a Miloň Dohnal , Dějepis pro 9. ročník základní devítileté školy, SPN Praha 1975 
80

 DĚDINA, Jan et al. Dějepis: učební text pro IV. třídu středních škol: [dějiny novověku]. 2. vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství., Otázky a úkoly ke druhé kapitole Boj pracujícího lidu v ČSR v době 

hospodářské krize třetího oddílu Mezinárodní vývoj mezi dvěma válkami, Otázka č. 8 
81

DOHNAL, Miloň. Dějepis pro 9. ročník základní devítileté školy. 5. vyd. Praha: SPN, 1975. str. 95. 



27 

 

jednotlivé nepokoje zmíněných kategorií odehrávaly skutečně ve všech koutek 

Československé republiky (V Čechách, na Moravě, Slovensku i na Podkarpatské Rusi), 

vyvolávala vlna dělnických protestů přes nevelké ztráty na ţivotech dojem velké intenzity 

a dokládala tak nespravedlnost třídního rozvrstvení společnosti za první republiky. A to 

bylo nepochybně jedním z hlavních cílů ve všech sledovaných učebních textech. 

 

2.4.Pionýři vzpomínají 

Jedním z příkladů toho, jak se duchcovský viadukt zapisoval do povědomí školní mládeţe 

jinými způsoby neţ vyučováním, je článek ve Směru z 27. 1. 1961. Článek nazvaný 

jednoduše „Duchcovský viadukt“ převypravuje v té době oficiální verzi události podle 

schémat Julia Fučíka a Vojtěcha Cacha. Článek sám by tak svým obsahem mohl zapadnout 

mezi nespočet dalších popisujících událost u duchcovského viaduktu ve dnech výročí 

události, avšak autor článku je podepsán jako Pionýři 9. třídy osmiletky v Ledvicích. 

V úvodu článku pionýři vysvětlují, proč se duchcovským viaduktem vůbec zabývají: 

„V letošním roce oslavíme 40. výročí zaloţení KSČ. Všichni se radostně připravujeme na 

oslavy. Chtěli bychom se především seznámit s historií strany v našem okrese a kraji. 

Rozhodli jsme se proto, ţe napíšeme pro ostatní pionýry o tom, co se stalo v roce 1931 u 

Duchcova.“
82

 Nechme stranou to, jak moc autentická a upřímná radost pionýrů z oslav 

výročí strany je a jak velký tlak na ně musel být vyvinut, aby článek sepsali, případně kolik 

vět článku pochází skutečně z pionýrské klubovny. Edukativní přesah pionýrské činnosti je 

zřejmý. Na úrovni okresu se duchcovský viadukt stával významnou sloţkou místního 

„socialistického folklóru.“ Byl předmětem činnosti zájmových skupin, případně 

alternativních způsobů vyučování. Ţák se s duchcovským viaduktem neseznamoval jen 

v hodině dějepisu, nýbrţ i v hodinách výtvarné výchovy, kde pravidelně dostával úkol, aby 

duchcovský viadukt nakreslil a vymaloval.
83

 Pionýrský článek ve Směru vykazuje ještě 

jeden zajímavý rys zainteresování mládeţe v problematice. Pionýři z Ledvic apelují i na 

další pionýrské oddíly: „Rádi bychom se dozvěděli o bojích dělníků proti kapitalismu i na 

jiných místech našeho okresu a ţádáme proto pionýry z jiných škol v našem okrese, aby 

                                                 
82

 Duchcovský viadukt, Směr: orgán OV KSČ a ONV v Teplicích. Teplice: OV KSČ, 1960-1990. 27.1.1961. 

(dále Směr/27.1.1961) 
83

 Kromě několika autentických vzpomínek duchcovských ţáků o tom svědčí i několik fotografií dětských 

výkresů v kartonu duchcovský viadukt v Městském muzeu v Duchcově. 



28 

 

nám napsali o některé významné události, která se stala v blízkosti jejich bydliště.“
84

 

Potenciálně se zde rýsuje snaha o edukativní přesah činnosti mládeţe a snaha zaujmout ty 

zvídavější z pionýrů, motivovat je k přemýšlení nad socialistickou historií okolí svého 

bydliště. Do jaké míry úspěšná tato snaha byla, nechme prozatím stranou.
85

 

 

2.5.Zvláštní druh festivity – Recitační soutěţ a běh 

S duchcovským viaduktem byly spojeny i dvě další pro duchcovský kolorit významné 

akce, které podtrhávaly význam historické události pro místní paměť. V Duchcově se 

pravidelně pořádal běţecký závod, věnovaný památce události a nazvaný „Duchcovský 

viadukt." První běh se uskutečnil v roce 1954 a byl součástí oslav odhalení původního 

památníku u duchcovského viaduktu. Z atletického běhu na 9,5 km se stala tradice, která se 

drţí dodnes. Druhou pravidelnou akcí s názvem „Duchcovský viadukt.“ byla soutěţ 

v recitaci revoluční poezie. Recitační soutěţ měla svou premiéru v roce 1974 a zaloţila 

další tradici s viaduktem spojené akce.
86

 Z tohoto pohledu se duchcovský viadukt stával 

místním symbolem, heslem, které charakterizuje místo. U recitace je alespoň obsah soutěţe 

v souladu s revolučním odkazem události, při závodech v běhu je duchcovský viadukt 

spíše znakem. Všimněme si tedy sémantické funkce slovního spojení duchcovský viadukt 

(v dobách socialistického vzpomínání psáno většinou Duchcovský viadukt). Duchcov je 

městem duchcovského viaduktu, na jeho počest se zde běhá lehkoatletický závod, případně 

recituje revoluční poezie.
87

 Duchcovský viadukt v sobě nese nejen revoluční odkaz 

padlých nezaměstnaných a funkci v dějinách republiky a strany. Stává se i místní 

památkou, pamětihodností, ke které by se měli místní občané hlásit, které by si měli váţit. 

                                                 
84

 Duchcovský viadukt, Směr/27.1.1961. 
85

 Podobnými otázkami se zabývá část Vyjednávání a praxe, míra zapojení mládeţe do budování kultu zatím 

stojí mimo badatelské otázky. 
86

 „Běh Duchcovským má tak hlubokou tradici, ţe se o svoji budoucnost obávat nemusí. Atleti, kteří se jej 

zúčastňují, jej ostatně nikdy nespojovali s prokazováním politické horlivosti, ale s pravým sportovním 

entuziasmem. Recitační soutěţ zase zcela jasně prokazovala, co si naši mladí představují pod pojme 

„revoluční poezie“. Aniţ je kdo ovlivňoval, dokázali v naší i světové poezii jiţ dávno před listopadem objevit 

takové impulzy, ţe se o nich reţimním ideologům ani nesnilo. O tom, jaká bude dál tato recitační soutěţ, 

bych nenechal rozhodovat nikoho jiného, neţ samy její účastníky. V ţádném případě se do toho nesmějí plést 

byrokraté, byť by byli přesvědčeni o tom, ţe jejich úmysly jsou nejčistší. Osobně jsem pro to, aby byl 

zachován původní název soutěţe.“ Duchcovský viadukt , Rozhovor s Pavlem Koukalem. Duchcovské listy: 

měsíčník občanů, rodáků a přátel Duchcova. Duchcov: Produxart, 1991-1993. Číslo 2. Viz. také Muzeum 

města Duchcova Sbírka fotografických alb, Revoluční poezie Viadukt 1988 
87

 Viz obrazová příloha obr. 6 a 7. 
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Duchcovský viadukt je pro Duchcov určujícím a identifikačním znakem.
88

 Duchcovský 

viadukt tak působí jako jakési heslo v argumentaci nejen ideologických, ale i vlastních 

cílů. To ostatně uvidíme v části věnované vyjednávání a praxi. 

 

2.6.Viadukt jako brána  

V předchozí části jsme se věnovali veřejným aktům vzpomínání na událost 

u duchcovského viaduktu ve formě jubilejních oslav. Nyní se zaměříme na materiální 

podstatu vzpomínání – tedy tomu, jak se vzpomínání otiskuje do veřejného prostoru. 

Pavel Koukal ve své publikaci Duchcovský viadukt
89

 mluví o viaduktu jako o mlčenlivém 

svědku přeměny charakteru severočeské krajiny a také jako o bráně. Koukal viadukt 

spojuje s ţeleznicí a právě ţeleznici vidí jako důleţitý impuls pro industrializaci 

Duchcovska, pro vznik nové industriální krajiny. S ţeleznicí a viaduktem přichází 

do města industrializace
90

. „Duchcovským viaduktem přicházel do města skutečný ţivot 

severočeského hnědouhelného revíru“
91

. Pod Duchcovským viaduktem se ovšem lze projít 

nejen symbolicky, ale i fyzicky. S touto představou se slučuje i koncept pomníku, jenţ měl 

na místě střetu nezaměstnaných s horníky vzniknout v 70. letech a realizace se protáhla aţ 

do 80. let, aby byla rokem 1989 přerušena. Výtvarný záměr projektu zněl takto:  

„Plastika sestává se ze dvou skupin a to ze znázornění – a) piety v místech 

historických událostí na straně odvrácené do Duchcova a ze znázornění – b) 

vítězství s bojovou tématikou v místech blíţe k Duchcovu. 

Pieta – která bude vybudována současně s rekultivací a zrušením vlečky při 

definitivním ztvárnění, by byla jednoduchou, architektonicky strohou, ale výtvarně 

ryzí plastikou z ušlechtilého kamene. 
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Symbol vítězství dělnické třídy – by byl umístěn blíţe k Duchcovu – téma: „nebyli 

zastaveni, prošli“ a plastika znázorňující boj a vítězství davem, zástupem, 

seskupením lidských postav. Náročná, výrazově hluboká a přesvědčivá plastika 

davu bude ztvárněna v ţule.“
92

 

Na tomto místě se zřetelně kloubí dvě ideové a hodnotové sloţky události stejně jako u 

původního Lerchova reliéfu.
93

 Na jedné straně byla neodmyslitelnou součástí vzpomínání 

pieta za mrtvé horníky, na straně druhé autoři cítili potřebu vyzdvihnout a nést revoluční 

odkaz padlých nezaměstnaných. Novou dimenzí byla prostorová ilustrace celého procesu. 

Před viaduktem zůstala truchlící ţena u padlých horníků, aby mohl pod viaduktem projít 

dav jejich následovníků. Oběť zůstala před Duchcovem, aby revoluce a socialistická 

budoucnost, jejímiţ nositeli měli být tehdejší obyvatelé Duchcova, mohly vstoupit do 

města. S tím souvisela i plánovaná parková a „volnočasová“ úprava okolí viaduktu. 

Hlavním etosem, který ze záměru úprav veřejného prostoru vysvítá, byla myšlenka, ţe 

díky oběti horníků mohl nastat „náš nynější“, socialistický a blahobytný stav společnosti. 

Duchcovský viadukt se tak stával pomyslnou branou ke světu sociální spravedlnosti, k 

nové socialistické krajině. 

Jak jsme jiţ zmínili, realizace nového pomníku se kvůli průtahům neuskutečnila. Během 

procesu výstavby byla pro rozsáhlejší rekonstrukci  připravena jen část prostranství 

u viaduktu (směrem do města) a dokonce zde byla realizována parková úprava. I sochy se 

měly budovat postupně, takţe plastika Vítězství měla být zbudována dříve neţ Pieta.
94

 

Kvůli vyjednávání a průtahům s uskutečněním těţby v oblasti, která bránila rekultivaci 

viaduktu ve směru z města, by tak sochy ztratily svůj význam – vítězství by se uskutečnilo 

dříve, neţ by nastala pieta. Coţ samozřejmě úplně mění symbolickou hodnotu záměru 

vybudovat nový památník a v podstatě ji znehodnocuje. Tyto paradoxní zásahy do krajiny 

vzpomínání duchcovského viaduktu jsou důleţitou součástí místního vyjednávání mezi 

různými skupinami zájmů . 

Má a mělo smysl procházet viaduktem druhou stranou, tedy vycházet z Duchcova ven? 

Zde se rozestírá panorama dolů Julia Fučíka. Minulost jako by byla vytěţena, aby z ní 
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mohla ţít socialistická přítomnost. (A to doslova i symbolicky, z uhlí se stává důleţitá 

surovina pro budování socialistického systému). Minulost a staré uspořádání přestávalo 

existovat, aby se mohl realizovat socialistický plán. Jen duchcovský viadukt zůstává jako 

svědek starých časů. 

 

2.7.Nezaměstnaný horník, padlý člověk v krajině vzpomínání 

Autorem prvního, nerealizovaného návrhu pomníku události u duchcovského viaduktu byl 

akademický sochař Vlastimil Večeřa. Ve své korespondenci popsal návrh takto:  

„V sochařském námětu upustil jsem od zachycení dokumentární události a zvolil 

jsem takový námět, jeţ by současně měl i hluboký smysl pro dnešní dobu. Je to 

skupina stráţe dvou dělníků, svými pohledy a obličeji obrácená směrem k viaduktu. 

Událost sama byla by zachycena na reliéfu na spodní části soklu (zastřelený leţící 

horník). Ze strany od ţelezničního náspu by byl nápis zaznamenávající událost, 

event. jména zastřelených.“
95

 

Jiţ od počátku úmyslů zbudovat pomník „střílení do dělníků“ u duchcovského viaduktu 

tedy vidíme tendenci pracovat se dvěma základními motivy - padlým horníkem 

a následováním jeho odkazu. Tato komplementarita, kterou v podstatě kopírují všechny 

následující koncepty pomníku (jak jsme jiţ viděli u záměru obnovit pomník přímo 

u viaduktu v  sedmdesátých letech), prošla formálními úpravami dle vývoje převládajícího 

uměleckého vkusu, jinak je ale opravdovým jádrem krajiny vzpomínání duchcovského 

viaduktu od 50. do konce 80. let. V případě Večeřova pomníku je padlý horník zachycen 

na reliéfu a jeho následovníky symbolizuje dělnická stráţ.  

Karel Lerch, jehoţ pomník se realizoval v roce 1954
96

, pracoval s juxtapozicí „padlý a jeho 

odkaz“ přímo uvnitř reliéfu. Reliéf, původně nazvaný Dělnická pieta, tvoří dvě skupiny 

dvou postav. Jde o padlého dělníka v náručí truchlící ţeny a o muţe a dítě stojící nad nimi. 

Zatímco pozice ţeny skutečně symbolizuje pietní akt, vzpřímený muţ s hochem hledí 

vstříc revoluční budoucnosti - odkazu, který je potřeba od padlého horníka převzít. Stojící 

chlapec dodává svou příslušností k nastupující generaci celému reliéfu časovou dynamiku. 

Nutno dodat, ţe v původním návrhu reliéfu výše naznačené schéma a vztah mezi oběma 
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skupinami postav není tak umocněn jako v konečné realizaci. Na návrhu, který je uloţen 

v depozitáři zámku, převládá emoce piety, truchlení a smutku. Revoluční potenciál 

konečné realizace reliéfu je později (v roce 1957) podtrţen přidáním dvou soch v ţivotní 

velikosti – Dělnice se zaťatou pěstí a Milicionáře s puškou.
97

 Prostřednictvím těchto dvou 

postav odkazuje celý komplex památníku k revolučnímu boji. Pak lze vést linku od piety 

za padlého přes očekávání revolučního zítřku aţ k boji za socialistickou společnost.  

To platí i po přesunutí pomníku do centra města. Tento přesun uskutečněný v roce 1963 

ovšem představoval výraznou sémantickou změnu krajiny vzpomínání duchcovského 

viaduktu.
98

 

„Památník je komponován se symbolickou zdí (její konstrukce symbolisuje 

ţelezniční viadukt) vlajkovými stoţáry a nádobou na řecký oheň v jeden celek. 

Symbolická zeď tvoří zároveň účinné pozadí vlastnímu památníku, aby kontrast byl 

výraznější je třeba pouţít na symbolickou zeď materiálu barevně kontrastujícího 

s materiálem památníku. Pro docílení barevného účinu je nutné, aby vlajkové 

stoţáry byly opatřeny nátěrem barvy šedomodré (střední), nádoba s řeckým ohněm 

v barvě mědi na černém kovovém podstavci.“
99

 

S přemístěním pomníku docházelo k přesunu symbolického středu krajiny vzpomínání, 

duchcovského viaduktu, do centra města. Střed města se tak překryl se středem krajiny 

vzpomínání. Duchcovský viadukt byl přenesen z periferie do středu, čímţ měl být podtrţen 

jeho význam pro tvář města. Pokusme se nyní vrátit k naší interpretaci duchcovského 

viaduktu jako brány. Odkud kam lze v centru města procházet? Pohyb zůstával po celou 

dobu ve své podstatě stejný - oběť nezaměstnaných dělníků, kteří zůstali leţet před bránou, 

umoţňoval vstup socialismu do města. Tělo mrtvého horníka však bylo symbolicky 

(v podobě reliéfu) přeneseno do města. Revoluce jiţ proběhla a město se plně mohlo 

zúčastnit budování socialismu. Nyní jiţ bylo moţno přenést tělo padlého horníka do města, 

jeho cesta za sociální spravedlností byla u konce. S padlým horníkem ovšem do města 

přišel i celý duchcovský viadukt (symbolická zeď). Hradeb jiţ není potřeba, z bývalé brány 

se v centru stal vítězný oblouk. Tuto proměnu umocňují ještě vlajkové stoţáry a nádoba 

s řeckým ohněm, symboly vítězství. 
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Dalšími výraznými zásahy do krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu v samotném 

jejím centru byly změny po roce 1989. Zde přestávalo platit revoluční schéma - příběh 

o duchcovském viaduktu, oběti nezaměstnaných, o jejich revolučním následování a o „naší 

šťastnější socialistické budoucnosti“ ztrácí s rozkladem socialistického systému svůj 

smysl. Velmi důleţitým momentem je odstranění sochy dělnice a milicionáře. 

„Rada MěstNV v Duchcově projednala na svém zasedání dne 3. 4. 1990 

připomínky občanů a politických stran. Jedna z připomínek se týkala NKP 

Duchcovského viaduktu. Byl vznesen poţadavek na sejmutí dvou soch z původního 

památníku, přemístěného následkem důlní těţby do centra města. Důvodem je, ţe 

tyto dvě sochy připomínají totalitní reţim KSČ. Jedná se o „Miličiníka s puškou“ a 

„Ţenu se zvednutou pěstí“. 

(…) 

Jinak rada MěstNV Duchcov zaujímá stanovisko i nadále zachovat Duchcovský 

viadukt jako NKP z důvodu dlouholetých sociálních bojů starého města na severu 

Čech.“
100

 

Se změnou politického systému docházelo i ke změnám uvnitř krajiny vzpomínání 

duchcovského viaduktu. Stanovisko a argumentace městského národního výboru jsou 

ovšem v tomto případě vnitřně rozporuplné. Sochy milicionáře a dělnice mají být 

odstraněny, protoţe připomínají totalitní reţim KSČ. Pokud platí výše naznačené schéma, 

tak hlavním problémem by pro městské představitele v roce 1990 měl být odkaz soch 

na revoluční potenciál události u duchcovského viaduktu a revoluční boj, charakteristický 

pro ideologii „totalitního reţimu KSČ.“ Dále by ovšem dle MNV měl duchcovský viadukt 

zůstat národní kulturní památkou „z důvodu dlouholetých sociálních bojů starého města 

na severu Čech.“ Z tohoto pohledu byl tedy boj za sociální spravedlnost legitimní 

a pro historii podstatný (to je charakteristický rys pro NKP, historicita je umocněna také 

spojením „staré město“, kterým odkazuje autor textu na dlouhou historickou tradici). 

Sochy tedy byly skutečně odstraněny spíše z důvodu, ţe jejich spojitost s předešlým 

reţimem byla příliš přímočará, neţ ţe by se zrodil nový oficiální narativ o duchcovském 

viaduktu, který neexistuje dodnes.  
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Jakou roli měla hrát událost u duchcovského viaduktu pro nově vznikající politický 

systém, není příliš jasné. Tento odkaz jistě neměl být revoluční, z čehoţ se dá usuzovat, ţe 

vzpomínání na duchcovský viadukt mělo mít převáţně pietní rozměr. Jednoduše řešeno: 

připomínání oběti horníků – ano, revoluční potenciál události symbolizovaný sochami – 

ne. Pieta za čtyři zemřelé bez politického přesahu ovšem ztrácí s přibývajícími lety smysl, 

proto je role duchcovského viaduktu v oficiální paměti města stále více rozporuplnější 

a nejasnější. Kdysi komplexní krajina vzpomínání se stává útrţkovitou, dnes můţeme 

procházet pouze jejími relikty, jakousi zříceninou kdysi mohutné stavby. 

 

2.8.Tělo nezaměstnaného 

Pokud mluvíme o krajině vzpomínání duchcovského viaduktu, respektive o vzpomínání na 

čtyři zastřelené nezaměstnané, nemůţeme vynechat zmínku o pohřbu
101

 a hrobech 

nezaměstnaných, přestoţe tím vybočíme z časového těţiště naší práce, kterým je budování 

krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu v době komunistického panství. 

Pohřeb obětí střetu četníků s demonstranty byl rozdělen na dvě části, aby se sníţila 

koncentrace smutečních hostů a nevznikla tak velká manifestace s potenciálními nepokoji. 

O pohřbu Josefa Studničky a Aloise Lamače 7. 2. v Duchcově informuje okresní hejtman 

Mann. „Pohřební průvod vyšel asi 5 minut po půl páté a dorazil na náměstí ve 4.50 hod. 

(…) Průvod šel klidně, tiše. Obě rakve byly vezeny na jednom valníku. Jinak jest úplný 

klid. Veř. pořádek nebyl dosud porušen. Pouze, kdyţ průvod šel kolem školy a hostince, 

kde bylo ubytováno četnictvo soustředěné, padly ojedinělé výkřiky „tady jsou ty vrahové.“ 

(…) Pořad pohřebního průvodu: V čele 12 praporů černě zahalených, pak nosiči se třemi 

věnci a třemi kyticemi, pak 6 předáků /snad senátorů/, pak 22 řad muţů v šesti - aţ 

osmistupech, 56 řad ţen, pak 123 řad muţů v šesti - aţ osmistupech, 14 hudebníků, 15 

vůdců před rakví a 6 nosičů s věnci. Za rakvemi následovali další účastníci 

v neuspořádaných řadách. Před rakvemi kráčelo asi 200 osob. Celkový počet účastníků 

na hřbitově asi 4500.“
102

 Jiný a přirozeně emotivněji zabarvenější pohled na pohřeb nabízí 

ve svých reportáţích v Tvorbě Julius Fučík. Fučík zdůrazňoval revoluční zápal, který 
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zaţehly střely u viaduktu a který on v souladu s intencí jeho textu
103

 vidí ve tvářích 

smutečních hostů. Nabízí momentku ze hřbitova: „Nad otevřeným hrobem nekáţe páter 

a nepáchne kadidlo. Mluví tam revoluční dělníci, rudé prapory svítí nad nimi a tisícové 

zástupy mluví s nimi. Náhle se zvedají paţe. Pěsti. Tisíc pěstí. Deset tisíc pěstí. A deset 

tisíc rtů se otvírá, aby slavnostně opakovaly slova přísahy.“
104

 Smuteční akt, který 

následoval o den později ve Světci a při kterém byli pohřbeni Antonín Zeithammer a Josef 

Kadlec, byl kvůli své lokaci
105

 o něco komornější. Není lehké si udělat obrázek o pohřbu 

z tak odlišných popisů události, jaké máme k dispozici. Fučík i Mann se shodují, ţe 

smuteční průvod byl převáţně klidný a tichý. To, ţe Fučík toto ticho interpretuje jako 

bojovné odhodlání, je věcí jeho politicky angaţovaného náhledu. Zřejmě ale skutečně při 

pohřbu převládala tichá a smuteční atmosféra, kdy dělníci přišli vzdát hold padlým 

nezaměstnaným. V hornickém kraji Duchcovska ostatně nebyly hromadné pohřby zas aţ 

tak výjimečné. Často byly společně pohřbívány oběti důlních katastrof a neštěstí. Jistě 

můţeme v souvislosti s hornictvím mluvit o solidaritě, kdy si horníci zřejmě více neţ 

příslušníci jiných pracovních odvětví uvědomovali pověstné „memento mori“. Tato 

hornická solidarita zřejmě zafungovala i při pohřbu obětí od duchcovského viaduktu. 

Revoluční a bojovný přesah pohřbu, jak ho zdůrazňoval Fučík, mohl slouţit jako vzor pro 

oslavy výročí střelby u duchcovského viaduktu po roce 1948, kdy docházelo 

k zpřítomňování této události. 

V souvislosti s Juliem Fučíkem a pohřbem zmiňme ještě úlohu těla padlých 

nezaměstnaných. Fučík při psaní reportáţí věnuje velký prostor popisu těl obětí.
106

 Jiţ 

v jeho reportáţích nabývají těla mrtvých symbolické hodnoty. Popisem střelných ran Fučík 

ukazuje na četnickou krutost, střelné rány na tělech se stávají symbolickým kapitálem 

pro výzvy k revolučnímu boji. Uţ jsme se zmiňovali o tom, ţe do pohřbu těl vkládá Fučík 

velkou revoluční naději, pohřeb je pro něj konečným bodem obratu, kdy dělníci přecházejí 

do revolučního boje. Pohřbem ale úloha mrtvých těl horníků nekončí, při oslavách výročí 
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 Více o reportáţích Julia Fučíka v části Čas bojů. 
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 FUČÍK, Julius. Reportáže z buržoazní republiky. Z let 1929 – 1934. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1953. str. 43. 
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 Kvůli poloze hřbitova mimo centrum okresu. 
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 Např.: „Josef Studnička z Břeţánek. Má ránu třikrát dva cm širokou, 4-5 cm nad pravou prsní bradavkou. 

Leţel tam mladý s vlasy zpět sčesanými, na prsou i v obličeji černý krví. Jeho rána, obrovská a hluboká, zeje 

v jeho prsou jako jako otázka. Je totiţ velmi těţko vysvětliti, jak byla způsobena. Při ohledání jeho šatstva 

byla nalezena je jediná trhlina, v místě rány. Ta trhlina svědčí pro to, ţe Josef Studnička byl bodnut 
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FUČÍK, Julius. Reportáže z buržoazní republiky. Z let 1929 – 1934. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1953. str. 37-38. 
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události sice hroby obětí nejsou ústředním místem kultu, většinou ale jsou alespoň 

na hroby poloţeny květiny nebo věnce. Mrtvé dělnické tělo, je však ústředním motivem 

reliéfu Karla Lercha, který přes všechny pokusy o výstavbu nového pomníku zůstal vţdy 

ústředním výtvarným zpracováním události. Odhalený hrudník padlého znovu poukazuje 

na jeho tělesnost. Zároveň samozřejmě odkazuje stejně jako celé pojetí reliéfu jako piety 

na křesťanskou tradici. 

 

2.9.Duchcovský viadukt jako symbol boje proti násilí? 

V následujících podkapitolách se budeme věnovat k socialistickému výkladu alternativním 

stopám v krajině vzpomínání duchcovského viaduktu. 

S výše zmiňovanými sochami milicionáře a dělnice je spojen i další aspekt vzpomínání 

u pomníku padlým u viaduktu, kterým je chápání oběti padlých nezaměstnaných jako 

symbolu proti násilí. O tomto aspektu vzpomínání hovoří Pavel Koukal ve svých 

posledních publikacích a dokládá ho i několika fotografiemi. Tato vzpomínka je podle 

Koukala spjata především s vlnami vzedmutí občanského povědomí v letech 1968 a 1989. 

Koukal vzpomíná na stráţ za Jana Palacha, kterou u pomníku duchcovského viaduktu 

drţeli v roce 1969 pionýři.
107

 Zajímavé jsou i fotografie z Koukalova archivu, které 

publikuje ve své broţuře Severočeská Tabu. V prosinci 1989 byly u pomníku zapalovány 

svíčky obětem Ceausescovy diktatury. V ledu 1990 zase někdo z aktivních občanů pověsil 

na milicionáře transparent s nápisem: „Totalita padla, strana naše zvadla, nechci uţ tu více 

bdít, měli byste si mě vzít, vím to zcela jistě, patřím totiţ na smetiště.“
108

 Interpretace 

duchcovského viaduktu jako symbolu boje proti násilí je jistě lákavá a výše uvedená 

vodítka k takové dedukci nejsou bez zajímavosti. Prameny jsou však zatím příliš útrţkovité 

a dostupné z jediného zdroje pro to, abychom této tezi věnovali větší prostor. 
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2.10. Němci u duchcovského viaduktu 

Jak uvidíme ve třetí kapitole Čas bojů, byl socialistický boj předsunutý před druhou 

světovou válku - tedy před přímé zhmotnění boje, jak figurovalo v komunikativní paměti 

obyvatel Československa v padesátých letech. Dochází zde k potenciálnímu střetu a 

konkurenci pamětí. Národní otázka, klíčová pro druhou světovou válku, zdánlivě ztratila 

v příběhu duchcovského viaduktu své opodstatnění. Revoluční boj dělnického hnutí, tedy 

skutečný komunistický čas bojů, je nadnárodním fenoménem, příběhem střetu 

společenských tříd. Přesto v příběhu duchcovského viaduktu Němci nefigurují. Zdá se, ţe 

konstrukce duchcovského viaduktu měla konkurovat příběhu o Němcích v severních 

Čechách, tedy příběhu o národnostním střetu Čechů a Němců, který mohl a jistě zůstal 

přítomný v ţivé organické paměti sudetské krajiny. Příběh o duchcovském viaduktu 

Němce zcela zamlčuje.
109

 Nepřítomnost Němců u duchcovského viaduktu paradoxně 

odsun Němců z Československa dokonává. Němci nejsou odsunuti z paměti nejen 

po válce, ale svou úlohu přestávají symbolicky hrát i před válkou. Mlčení o silném 

německém vlivu a účasti na stávkovém hnutí začátku třicátých let
110

 odsouvá národností 

otázku pryč z konstrukce socialistické krajiny vzpomínání.
111

 Několik zlomků informací o 

přítomnosti Němců není dále tematizováno, čímţ se jen formálně upevňuje internacionální 

charakter dělnického hnutí.
112

 Tento střet pamětí je ale pro komunistický příběh 

dvousečný, popřeme-li a zamlčíme úlohu Němců v našem příběhu o duchcovském 

viaduktu, neznamená to, ţe kapitola o německo-českém střetávání zůstala uzavřena. 

Naopak z jisté perspektivy se můţe stát příběh o duchcovském viaduktu kapitolou kroniky 

česko-německých vztahů. Právě svým mlčením a pokusem o přepsání nacionálního, 

v severních Čechách dominujícího příběhu. Mlčení o Němcích u duchcovského viaduktu 

například nutně evokuje otázku, proč Němci v příběhu nefigurují, kdyţ idea socialismu je 

ve své podstatě nadnárodní. Tímto se v oficiálním narativu o duchcovském viaduktu 

objevují trhliny. 
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 O národnostním sloţení demonstrantů v pochodu nemáme přesné informace, lze ale předpokládat, ţe šlo 
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2.11. Hornická paměť 

Při popisu pohřbu jsme se dotkli fenoménu hornické solidarity, která se projevovala 

především při důlních neštěstích. V souvislosti se vzpomínání na mrtvé horníky je třeba 

zmínit důl Nelson III. a katastrofu, která se zde odehrála 3. 1. 1934, tedy přibliţně tři roky 

po událostech u duchcovského viaduktu. Při výbuchu důlního plynu zahynulo 144 

horníků, kromě čtyř zachráněných celá odpolední směna.
113

 Svým tragickým rozsahem 

představuje neštěstí na Nelsonu výrazného konkurenta pro duchcovský viadukt v oblasti 

paměti hornické solidarity. Právě na hornickou solidaritu byl kult duchcovského viaduktu 

zaměřen s důrazem na podtrţení revolučního potenciálu oběti. Mrtví horníci z Nelsonu 

v sobě mají méně revolučního potenciálu neţ oběti dělnického pochodu (dominantním 

rozměrem vzpomínání na oběti důlního neštěstí je smutek a pieta), mohou tak s jistou 

dávkou cynismu představovat určitou konkurenci pro vzpomínkovou kulturu, jeţ 

věnována „pouhým“ čtyřem mrtvým od viaduktu. Část horníků z Nelsonu je pohřbena 

na duchcovském hřbitově, stejně jako dva zastřelení nezaměstnaní. Střet vzpomínek se tak 

můţe odehrávat i topograficky, přímo na jednom místě, na hřbitově. Otázkou zůstává, 

jestli vztah mezi těmito dvěma vzpomínkami je spíše komplementární, nebo do jisté míry 

antagonický.
114

 U horníků je zřejmě třeba předpokládat více ztotoţnění se s oběťmi 

katastrofy, neţ s oběťmi sociálních nepokojů. Vzpomínka na tragédie podobné Nelsonu 

III. byla a je u horníku utuţována kaţdodenním nebezpečím jejich práce při sfárání 

do dolů. 

Střet v paměti se odehrává i na úrovni názvu dolů. Doly, které přímo ohroţují národní 

kulturní památku jsou doly Jirásek a Julius Fučík. Tyto dva doly mají splynout v superdůl 

Maxim Gorkij. Spisovatelé se tím vepisují do nově vznikající krajiny, Fučík dokonce 

svými reportáţemi o duchcovském viaduktu. I zde je vidět ideový posun a napětí mezi 

tradiční a novou socialistickou krajinou (jíţ je duchcovský viadukt součástí). Zatímco 

tradiční názvy dolů odkazovaly ke křesťanské tradici a nesly jména, která měla horníky 

chránit (Povznesení kříţe, Kníţe nebes), v nové socialistické krajině převaţují jména dolů 
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jiná. I v socialismu mají být horníci chráněni, ochranitelé se ovšem proměnili. Důl 

Alexander se změnil v Klementa Gottwalda, spojením povrchových dolů Julius Fučík a 

Alois Jirásek vzniknul superdůl Maxim Gorkij. 
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3. Čas boje 

 

V následující části práce bychom se chtěli pokusit o rekonstrukci oficiální verze příběhu, 

který vzpomínková krajina duchcovského viaduktu reprezentovala. Co mělo být v krajině 

připomínáno a co měl člověk během zpřítomnění prostřednictvím této specifické 

Erinnerungslandschaft znovuzaţívat? 

„Posílám Ti publikaci o dějinách hornictví, v níţ však střílení 4. února 1931 do dělníků 

a horníků nezaměstnaných není popsáno. Celkem pravdivě jest děj bojů 4. II. 1931 

popsán v Cachově hře „Duchcovský viadukt“. Obsah hry nyní vychází 

v čas. Průboj. (…) 

Posílám Ti opis článečku, který posílám do časopisu Mladé fronty v Děčíně. 

O zpracování celé události postará se regionální subkomise ONV v Duchcově. Budu 

se snaţiti, aby u nás někdo celou událost zpracoval. Pak Ti to zašlu.“
115

 

 

Těmito slovy odpověděl Matěj Mandík, osvětový inspektor ONV, na dotaz po podkladech 

o události u duchcovského viaduktu Miloslavu Milkovi, redaktorovi z „Poverenictva 

informícií a osvety“ v Bratislavě. Zda Milko nakonec jako podklady pro svou práci na 

rozhlasové hře o duchcovském viaduktu pouţil, nechme stranou. Tento citát okresního 

osvětového inspektora nám však ukazuje, jakým způsobem vznikala písemná verze 

příběhu o duchcovském viaduktu a jak významnou úlohu sehrává Cachova hra. Pro 

ideologa nebylo primární, jaký charakter informace o příběhu u duchcovského viaduktu 

má, podle něj i divadelní hra můţe přinést „objektivní“ zprávu o události. 

Boj je skloňován ve všech pramenech písemného a literárního charakteru, které máme 

pro tuto práci k dispozici. Boj se stává důleţitou hodnotou, která má v příběhu dělnického 

hnutí kompenzovat nedostatek práce. Duchcovský viadukt figuruje v časové posloupnosti 

vývoje dělnického hnutí jako zlomový bod, kdy je třeba přejít od protestu k boji. Důleţitý 

je i legitimizační potenciál příběhu pro vedoucí úlohu KSČ. Dle oficiální narativní 

struktury končí u duchcovského viaduktu (a podobných kauz) legitimita sociální 
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demokracie jako dělnické strany. Tento rozměr krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu 

nacházíme i v příběhu starého Suchardy, ústřední postavy v divadelní hře Vojtěcha Cacha 

Duchcovský viadukt. 

Sociální demokrat Sucharda má moudrou ţenu z lidu a dva syny – Pravoslava a Františka. 

Pravoslav, nezaměstnaný dělník, je přesvědčeným komunistou. Politicky neorganizovaný 

František krom toho, ţe nemá práci, má svou vlastní rodinu, jeţ trpí nouzí a bídou. Schéma 

takřka jako z pohádek není náhodné. Vyprávění se skutečně odehrává v mytickém čase
116

, 

nejsme však v imaginárním světě, ale v československé první republice. Právě sem je 

situován příběh, který má rozhodnout o vedoucí úloze Komunistické strany 

Československa „v boji proti burţoasní demokracii hladu, nezaměstnanosti a zotročování, 

za jednotu dělnické třídy, za svrţení burţoasie a jejich přisluhovačů.“.
117

 

Sucharda při soudu
118

 

Severin (Sukův obhájce): Pane svědku! Zůstal jste i nadále přesvědčen, 

ţe nezaměstnaní mohli prosadit své spravedlivé poţadavky jiným způsobem, 

neţ demonstrací? 

Sucharda: Tehdy jsem si to myslel. 

Severin (po chvíli): A změnil jste svůj názor? 

Sucharda: Musel jsem ho změnit! Dokud jsem byl zaměstnán, podporoval jsem rodinu 

zabitého syna a druhého jsem vydrţoval doma. Dnes ani já nemám práci. Takových 

nás je statisíce. 

Předseda: Tohle soud nezajímá! 

Sucharda (stěží se ovládá): Taková je pravda, pane rado. Podívejte se… Jako poctivý 

hraničář jsem věřil, ţe se všechno děje v zájmu naší lepší budoucnosti, a dokonce jsem 

věřil, ţe je nezbytné přinést i existenční oběti. A kam jsme dospěli? Zavřeli nám důl 

a ti, kteří nás vţdy sráţeli od otevřeného boje proti uhlobaronům a strašili poráţkou, 

nás nechali na holičkách. Jen senátor Suk a jeho strana se postavili v čelo našeho boje! 
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Zakládali jsme si na tom, ţe máme v čele státu prezidenta demokrata. Ale jaká je to 

demokracie?
119

 

Sucharda ve fiktivním příběhu jasně vytváří schéma vývoje událostí. Svou výpověď začíná 

utvrzením hodnoty pravdy a odkazuje na své hraničářství. Děj, rozumějme dějiny, mají 

směřovat k lepší budoucnosti. Pro lepší budoucnost by byl Sucharda schopný i nemalé 

oběti. To ovšem ve starém systému – kde vládla burţoazie - nikam nevedlo, cesta 

umírněné sociální demokracie se ukázala jako bezvýchodná. Důl byl stejně zavřen 

a horníci přicházeli o práci. Proto musela nastoupit komunistická strana a převzít ochranu 

nad všemi vykořisťovanými horníky. A nastal boj, náš boj. Toto schéma nalézáme jak 

u Vojtěcha Cacha, tak dříve u Julia Fučíka
120

 a později u Pavla Koukala.
121

 

Julius Fučík nabízí v jedné ze svých reportáţí z burţoazní republiky zajímavé pojetí času, 

do kterého zapadá Suchardův příběh. To, co Cach popisuje na úrovni jednotlivce, Fučík 

převádí do perspektivy dějin. Jde o reportáţ, jeţ popisuje opět soud se senátorem 

Stránským, který byl obviněn z provokace a pobízení davu k útoku proti četníkům.
122

  

„Čas zvolna šine nohu před nohu a hodiny nad krajským soudem odbíjejí jeho stáří. 

Soudní síň se zalyká, otevírá dokořán dveře a lapá studený vzduch z černého 

schodiště. Četnické kordony na chodbách dostávají posilu. Na náměstí před soudem 

procházejí četnické hlídky a policisté a rozhánějí sta dělníků, debatujících, 

seskupujících se stále na chodnících i na trţišti. Je večer…(…) Čekáme 

na rozsudek v procesu, který je tak historický, jako byl historický čtvrtý únor a vše, 

co po něm následovalo. (…) Čekáme na rozsudek a v čase, který zvolna šine nohu 

před nohu, letí historie pokračování Duchcova.“
123

 

V tomto textu se nám upevňuje schéma revolučního pojetí času. Fučík konfrontuje 

na jedné straně starý a líný čas burţoazní republiky s časem revolučním, který nazývá 

přímo historií. Starý čas nikam nevedl, v podstatě se během nespravedlivého procesu 
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se senátorem Stránským zastavil. V nových zápasech historie se naopak zrychluje, 

v duchcovském viaduktu nachází svůj motor. Ve Fučíkových očích se duchcovský viadukt 

stává čtvrtým únorem, tedy dějinným zlomem, kdy po zastaveném (pro historii 

diskontinuitním čase) nastává opět čas historický, čas boje dělnické třídy za svá práva. Boj 

je tedy to, co bude následovat po Duchcově (stejně jako po čtvrtém únoru), boj 

za správnou věc bude oním letícím pokračováním duchcovské historie. Aby mohl nastat 

nový, socialistický čas. Krajina vzpomínání duchcovského viaduktu se tak stává 

významnou krajinou, kde se mytický nečas bojů dělníků za první republiky stává 

uskutečněním socialismu, nového a spravedlivého společenského uspořádání. Kaţdý 

obyvatel Duchcova tak můţe projít viaduktem, branou kde začínají jeho dějiny 

a vzpomenout na oběť nezaměstnaných, díky které on můţe naplňovat plán socialismu. 

Krajina vzpomínání duchcovského viaduktu byla souborem forem uchování paměti, 

kde bylo moţné fyzicky zakoušet významy spojené se socialistickou revolucí a bojem. 

Dějiny se zde odehrávaly v prostoru a vtiskly městu socialistickou identitu. V běţném 

ţivotě občana nebylo dne, aby nějakým způsobem nevstoupil do krajiny vzpomínání 

duchcovského viaduktu. Pomník v centru města je ostatně součástí duchcovského 

veřejného prostoru dodnes. Přestoţe byla krajina vzpomínání součástí kaţdodenního ţivota 

města, existovaly momenty, kdy byla spojitost mezi jednotlivými místy  spojenými 

se vzpomínáním na padlé nezaměstnané patrnější neţ jindy. Šlo o dny, kdy město ovládla 

festivita spojená s duchcovským viaduktem. Obzvláště v těchto okamţicích se mohl občan 

Duchcova ujistit o smyslu oběti padlých horníků a o přínosu dělnických bojů pro jeho 

současnost, pro naplnění socialistického ideálu. 

Kdyby nebylo oběti padlých dělníků, kteří se vzepřeli kapitalistickému systému, 

a představitelů strany, kteří se postavili v čelo jejich boje, nemuselo dojít ke změně 

sociálních poměrů a u moci mohla zůstat burţoazie, čas by se zastavil. Padlí dělníci se stali 

pomyslným motorem dějin, který dal hybnou sílu revoluci, která společnost dovedla 

k socialismu. Tento pohyb byl v krajině vzpomínání duchcovského viaduktu patrný 

a smyslům se nabízející. Od bývalého ţelezničního viaduktu, kde si občan na pamětní 

desce přečetl jména padlých, bylo moţné dojít k pomníku v centru města, kde se mohl 

poklonit padlým dělníkům, dotknout se těla nezaměstnaného, pohledět do tváře dělnici 

se zaťatou pěstí. Krajinou vzpomínání duchcovského viaduktu, která zrcadlila dějiny 

revolučního boje, bylo moţné procházet. 

  



44 

 

4. Vyjednávání a praxe 

 

V předchozích dvou částech práce jsme se pokusili o rekonstrukci konstruovaného rámce 

vzpomínání, který jsme označili jako krajinu vzpomínání duchcovského viaduktu. 

V následující a závěrečné části práce bychom se měli zaměřit na aktéry, kteří jsou 

s krajinou vzpomínání konfrontováni. V našem případě půjde především o postavy 

konstruktérů kultu. Na této úrovni vytváření krajiny vzpomínání bychom měli poodhalit 

individuální motivace postav výrazných pro kult duchcovského viaduktu a popsat tak tuto 

krajinu z jiné perspektivy. Totiţ z perspektivy lidí, kteří s krajinou vzpomínání nakládají 

a vyuţívají ji ke sledování vlastních cílů. 

 

4.1.Budování pomníku 

Okresní světový inspektor Matěj Mandík ve svém dopise z 25. ledna 1953 shrnuje vývoj 

událostí kolem budování památníku u duchcovského viaduktu v předchozích dvou letech. 

Na základě jeho řádků lze popsat několik zajímavých střetů na profesionální i osobní 

úrovni (hranice mezi těmito dvěma sférami se velmi často smazává) mezi městskými, 

okresními i krajskými představiteli a dalšími aktéry vyjednávání okolo budování pomníku. 

Mandík se zmiňuje o zřízení komise, která měla budování pomníku řídit. Hovoří také 

o výběru tvůrce pomníku, akademickém sochaři Vlastimilu Večeřovi, a o jeho cestách na 

místo události, zhotovení návrhu pomníku i o spolupráci s místním sklářem Malichem. 

Mandík píše také o představení Realistického divadla 4. 2. 1951, kdy měl výtěţek 

z představení částečně krýt přípravné práce ke zbudování pomníku. Zmíní se i o napětí 

mezi realistickým a krušnohorským divadlem, které mělo hru také na repertoáru. Velmi 

zajímavá je část dopisu, ve které Mandík hovoří o náměstkovi ministra informací 

Ing. Kouřilovi, který slíbil ustanovení komise pro výstavbu pomníku u duchcovského 

viaduktu. K ustanovení komise nedošlo a Mandík dodává, ţe ho ani nepřekvapilo, 

kdyţ bylo odhaleno Kouřilovo napojení na Rudolfa Slánského. Mandík dopis uzavírá 

slovy: „Povaţoval jsem a povaţuji postavení důstojného památníku za povinnost okresu, 

protoţe neznamená to jen dík všem padlým a tehdy trpícím, ale posilu k budování 

socialismu.“
124

 Na příkladu peripetií okolo stavby původního pomníku u duchcovského 
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viaduktu, který měl zhotovit akademický Sochař Vlastimil Večeřa a který nebyl 

realizován, můţeme sledovat, jakým způsobem se vyjednávání stalo součástí krajiny 

v krajině duchcovského viaduktu a v rámci revolučního pojetí času, jeţ v krajině 

vzpomínání měl vládnout. Mandík v závěru toto schéma znovu naznačuje. V jeho povolání 

osvětového inspektora se snoubí dva zájmy – následování padlých horníků a budování 

socialismu s jeho vlastní náplní práce, kterou má být právě osvěta a upevňování vědomí 

tohoto revolučního času. Je dobrým následovníkem padlých, protoţe vzorně naplňuje svou 

práci, kterou padlé zároveň připomíná. Samozřejmě nelze rozhodnout, jestli agitací za 

postavení pomníku padlým nezaměstnaným Mandík sleduje pouze své profesionální cíle, 

nebo má i další motivace k tomuto jednání. 

Svým působením a přihlášením se k revolučnímu pojetí času se ale Mandík stával součástí 

vzpomínkové krajiny duchcovského viaduktu, stejně jako celé vyjednávání o budování 

pomníku a dalších formách zpřítomnění události, které se na ideologický význam oběti 

padlých nezaměstnaných taktéţ odvolává, přestoţe skutečná motivace můţe být od té 

oficiálně deklarované naprosto odlišná. Součástí vzpomínání u duchcovského viaduktu 

se tak kromě oficiálních cílů stávaly i cíle na niţší - městské, podnikové a v jistě nemalé 

míře i na osobní úrovni. Tato na první pohled neviditelná a nečitelná vrstva krajiny 

vzpomínání dodává těm vyšším vrstvám, které reprezentují samotný kult, jistou dynamiku. 

Bez lidských postav, které se ať jiţ pasivně nebo aktivně podílejí na „vyznačení“ 

vzpomínkové krajiny na mapě infrastrukturních a sociálních sítí městského (okresního, 

krajského) ţivota, by celý kult ztrácel smysl. Tedy sami občané se se svými individuálními 

motivacemi podílejí na vytváření nové symbolické krajiny, jeţ zpětně ovlivňuje a formuje 

jejich ţivoty. 

Pokusme se několik motivací na niţší úrovni vyznačit na pozadí krajiny vzpomínání 

duchcovského viaduktu. Některé jsme jiţ zmínili prostřednictvím Mandíkova dopisu. Celé 

vyjednávání o původní podobě pomníku je zahaleno závojem moţného střetu. Ať jiţ šlo o 

neklidnou situaci ve straně, jak jsme jiţ výše naznačovali Mandíkovými slovy o slánštině 

nebo landovštině, nebo o skutečnost, ţe přes téměř dvouleté přípravy pomníku z dílny 

akademického sochaře Vlastimila Večeři se nakonec realizuje návrh místního rodáka Karla 

Lercha. Významným pramenem je opis dopisu, který má Večeřovi zdůvodnit, proč nebyl 

realizován jeho památník. 

„Okresní národní výbor a hlavně ref.IV, který je pověřen vybudováním památníku 

obětem padlých u duchcovského viaduktu“ vzdává vám vřelé díky za zaslané 
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předběţné nástiny. Ačkoliv návrh po stránce výtvarnické byl komisí pro postavení 

pomníku velmi ceněn, musíme Vám bohuţel oznámiti, ţe v důsledku nastalých 

změn na generelu obce, který provádí n.p. Báňské projekty a které v důsledku velmi 

příznivé sondace hornin v blízkém okolí budou v zásadě měniti celou výstavbu 

obce a tím i místa dotčeného, nemůţeme jiţ s dílem, jak bylo předpokládáno, 

počítati. 

(…) 

Celý případ jest tedy vůbec odloţiti do doby, kdy veřejným způsobem bude 

vyloţen generel obce. Dobu tuto však nelze předpokládati, neboť řešení výstavby 

obce a osudy celých městských čtvrtí postavených na cenných horninách nelze 

šablonovitě odbývati a jest je hlavně po stránce hospodářské řádně doloţiti. Tomu 

se musíme podrobiti a proto nezbývá, neţli celou záleţitost zatím, nebo natrvalo 

odloţiti. (…)“
125

 

Po zdlouhavých přípravách pomníku u duchcovského viaduktu se jako hlavní problém jeví 

potenciální těţba hnědého uhlí v okolí viaduktu (a nejen tam). Coţ není nijak neuvěřitelný 

argument vzhledem k tomu, ţe doly do krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu 

promluví ještě několikrát, jak uvidíme níţe. Zajímavý je ale dovětek pod čarou, který je 

přidán k opisu dopisu. 

„MNV v Duchcově na vědomí   

s tím, aby zahájil řízení s místním kameníkem s. Mrázkem, zda by slušné dílo 

za únosných podmínek nemohl provésti on. Připomínáme, ţe návrhy, které moţno 

předloţiti ve skize, jako od místního občana by mohly býti získány bez platby.“ 

Samozřejmě jde pouze o útrţkovitý pramen, ze kterého nelze vyvozovat ţádné dalekosáhlé 

důsledky. Je to ovšem jediný náznak vysvětlení toho, proč se Večeřův pomník nerealizuje 

a dochází k vybudování pomníku podle návrhu sochaře Karla Lercha. Lerchův pomník 

nebyl jistě tak nákladný jako původní Večeřova idea a Lerch byl ještě ke všemu místním 

rodákem (z okolí). Jestli kameník Mrázek doporučil Lercha jako alternativní a úspornější 

variantu se můţeme jen dohadovat.
126

 Jisté je, ţe Lerchův pomník je vybudován 

a slavnostně odhalen 5. září 1954, coţ je vzhledem k délce příprav Večeřova pomníku 

poměrně nedlouho po odmítnutí Večeřova návrhu. Příznačné také je, ţe Lerchův památník 

                                                 
125

Odmitnuti návrhu Vlastimila Včeři. 23.5.1953. Státní okresní archiv Teplice, ONV v Duchcově 15A/4. 

karton 282. 
126

 Podle Pavla Koukala činil Lerchův honorář jen několik tisíc Kčs 



47 

 

je vybudován i přes „nastalé změny na generelu obce“, kterými bylo argumentováno 

odmítnutí původního návrhu a které do osudu pomníku ještě promluví. Zajímavým 

námětem pro studium by mohla být i motivická podobnost realizovaného reliéfu s částí 

původního Večeřova návrhu.
127

 Zde se ovšem nepouštějme do moţné nadinterpretace 

pramenů, přeci jen jde o nabízející se způsob zachycení či připomenutí události. 

Ještě jednou se dotkněme divadelní hry Vojtěcha Cacha Duchcovský viadukt, která nám 

pro tuto práci nabízí skutečně bohaté mnoţství materiálu. Tentokrát však nepodrobíme 

drama textové analýze. Cachův Duchcovský viadukt se totiţ stává důleţitou součástí plánů 

a příprav budování pomníku. Součástí oslav 20. výročí „střílení do dělníků u duchcovského 

viaduktu“ je i zájezd Realistického divadla právě s Cachovou hrou. Mandík ve svém jiţ 

zmiňovaném dopise popisuje celou akci takto: 

„Aby známost o duchcovském viaduktu – střílení do nezaměstnaných 

za kapitalismu vešla ještě více do veřejnosti, na 20.leté trvání pořádána slavnost 

4. 2. 1951, při níţ 5. 4. vystoupilo přímo v Duchcově Realistické divadlo z Prahy, 

které hru studovalo přímo v Duchcově. Tato vzpomínka se vydařila a pomohla celé 

akci, i kdyţ nerad vzpomínám, ţe i kdyţ přesto, ţe v komisi bylo vše schváleno 

a projednáno, řekl mi s. Procházka a s. Dolejš, ţe by to také zahrálo Krušnohorské 

divadlo z Teplic (o kterém jsem já a nyní mi to dotvrzuje, kdyţ vidím hrát 

libereckou scénu, a na IV. Ref. ne příliš pěkné mínění.) Tehdy jsem se rozčílil 

a řekl jim, ţe politicky nemyslí. To uţ není pravda. 

Vím, ţe oba dva tehdy podlehli landovštině
128

 z KVKSČ. Při provedení zájezdu, 

ač slíbil sekretariát KSČ pomoc, dopadlo to tak, ţe jedno půldne byl se mnou 

s. Moravec. 

Účelem slavnosti a zájezdu bylo třeba získat peníze, z kterých by se mohly konat 

přípravné fáze. Toho bylo dosaţeno z výtěţku div. představení „Duchcovský 

viadukt“ v částce na 60 000 Kčs. (…)“
129
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Zde zaznamenejme několik důleţitých informací. Představení bychom dnes označili jako 

v podstatě benefiční, z výtěţku mají být financovány přípravné práce pro pomník, Mandík 

hovoří o výtěţku 60 000 Kčs.  

To nám naznačuje zajímavý vztah z perspektivy krajiny vzpomínání. Krajina vzpomínání 

není zatím přesně ukotvená, chybí důleţité orientační body v prostoru, především pomník 

(viadukt samozřejmě stojí). Přijíţdí tedy Realistické divadlo z Prahy, které událost znovu 

inscenuje před místními občany (v divadelním prostoru). Tím dochází ke zdůraznění 

potřeby vytyčit na místě události pomník – symbolický střed vzpomínkové krajiny 

duchcovského viaduktu. Tento symbolický vztah divadelního představení a pomníku je 

utvrzen i materiálně. Výtěţek z představení jde na budování pomníku. Zde se opět ukazuje 

důleţitost oněch „hlubších sedimentů krajiny vzpomínání“ v podobě vyjednávání, jak jsme 

o nich  mluvili v úvodu k této kapitole. Faktický materiální vztah mezi představením 

a pomníkem lze ovšem zpochybnit na základě dalších dokumentů. Jde především 

o vyúčtování představení, které končí zůstatkem 564 Kčs (příjem: 4 431, 50 Kčs, výdej: 

3 867,50 Kčs)
130

. Z takto nízkých částek samozřejmě nemohl být hrazen poměrně vysoký 

honorář Realistickému divadlu (62 000 Kčs), a tak musel okresní národní akční výbor 

ţádat o dofinancování schodku ministerstvo osvěty a informací i ministerstvo věd, školství 

a umění. Mandíkem zmiňovaných 60 000 Kčs v jeho vlastním vyúčtování nikde 

nefiguruje. Zajímavé je, ţe lístky byly rozdávány nejlepším úderníkům. Mandík ve zprávě 

pro bezpečností výbor ONV upozorňuje: „Poněvadţ vstupenky budou dávány nejlepším 

pracovníkům na závodech a nemůţe se uspokojiti všechno občanstvo, ţádáme 

o bezpečnostní opatření.“
131

 Organizátoři oslavy připravovali vskutku dopodrobna 

a připravovali se i na moţné komplikace spojené s rozčarováním pracujících, kdyby 

se vstupenky nedostaly na všechny. Do jisté míry bychom mohli mluvit o moţnosti represe 

neukázněných oslavujících. 

Další důleţitou informací spojenou s inscenací Realistického divadla jsou pozvánky 

pro slavnostní hosty. Ministr informací, přestoţe částkou 50 000 Kčs představení 

v podstatě umoţnil, se oslav nezúčastnil, protoţe měl jiný stranický program. Zúčastnili 

se ale například Gusta Fučíková, ze které dělaly exponovaného hosta reportáţe jejího 

manţela, nebo samotný autor hry Vojtěch Cach. Spor s Krušnohorským divadlem, kterému 
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Mandík přisuzuje značnou váhu se z dnešní perspektivy jeví spíše jako úsměvný pokus 

regionálního divadla o uplatnění se na významné akci.
132

 

 

4.2.Spory dolů a města 

Zřejmě nejvýznamnější kauzou, která se odehrála v krajině vzpomínání duchcovského 

viaduktu a prostřednictvím které se do této krajiny zapsaly i jiné motivace neţ ty spojené 

s ideologizovanou oficiální pamětí, byly spory města a KSSPPOP
133

 s důlními národními 

podniky. I v dnešní paměti obyvatelů města je duchcovský viadukt zapsán velmi často jako 

fenomén, který zachránil starý Duchcov před podobným osudem, který stihl například 

starý Most. 

Z výše naznačeného vyplývá, ţe problém s doly a plánováním další těţby provází 

budování památníku u duchcovského viaduktu jiţ od samotného počátku.
134

 Nejvýrazněji 

se však vyjednávání mezi městem, památkovou ochranou a doly kumulují kolem let 1962-

1963, kdy došlo k přesunutí stávajícího pomníku do centra města a roku 1968, kdy 

se vyjednávalo úplné zrušení památkové ochrany ţelezničního viaduktu v Duchcově 

(ovšem neúspěšně, národní kulturní památkou zůstal viadukt do roku 1995, kulturní 

památkou je dodnes).  

O přesunutí památníku obětem u duchcovského viaduktu se v podstatě rozhodlo v roce 

1960, kdy byl schválen investiční záměr Dolů Julia Fučíka tento přesun realizovat. Šlo 

o kompromisní výsledek delšího vyjednávání. V investičním záměru je jen prostě 

konstatováno: 

„V oblouku silnice Duchcov-Ledvice u viaduktu jest umístěn památník dělnických 

bojů z roku 1931, který bude při jejím napřímení v roce 1962 přemístěn na vhodné 

místo. Před přemístěním pomníku a zrušením sadové úpravy bude celé místo včetně 

viaduktu dokumentárně zachyceno fotografickými snímky a umělecky zobrazeno 

akademickým malířem.“
135
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 KAMINSKÝ, Hugo. Ještě k Duchcovskému viaduktu. Průboj 6/51. Zde je srovnáváno představení 

Realistického divadla s nastudováním v mosteckém divadle. 
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 Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Ústí nad Labem. 
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 Viz důvody pro odmítnutí původního Večeřova návrhu. 
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 Investiční záměr na přemístění památnáku u duchcovského viaduktu, Důl Julia Fučíka a MNV KSČ, 

15.11.1960, NPÚ ú. o. p. Ústí n. L., archiv, spisy Duchcovský viadukt, karton Duchcov. 
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O podobě přesunutého pomníku a realizaci Ing. Arch. Macha jsme mluvili výše. Zbývá 

snad jen dodat, ţe na místě v centru města, kam byl pomník přesunut byla zbourána 

budova starého pivovaru včetně sklepení a odstraněna barokní socha světce. Starší 

a pro komunistický reţim ne příliš produktivní objekty s jistou historickou hodnotou 

musely ustoupit naléhavějšímu problému. 

Důleţité je poznamenat, ţe Národní kulturní památkou se duchcovský viadukt stává 

aţ v roce 1963. Součástí vládního prohlášení duchcovského viaduktu za NKP je i toto 

ustanovení: 

„Vzhledem k tomu, ţe stávající pomník neodpovídá kulturně polit. významu a je 

v důsledku těţební činnosti přemístěn na jiné území města, je nutno zajistit 

k r. 1970 v rámci def. úpravy nár. kult. památky, nové architektonické a sochařské 

řešení, které by uměl. zhodnotilo kulturně politický význam události, jejímţ 

nositelem je a hmotným dokladem je vlastní stavba ţelezničního viaduktu.“
136

 

Krom toho, ţe vláda tímto ustanovením jasně definuje stavbu ţelezničního viaduktu 

národní kulturní památkou a označuje pomník v centru města jako nevyhovující 

a nedostačující kulturně politickému významu události u duchcovského viaduktu, začíná 

se zde i další velká část vyjednávání, která se mají protáhnout v podstatě 

aţ do devadesátých let, a to je stavba nového památníku u duchcovského viaduktu. 

Část sporů mezi městem a doly velmi dobře shrnuje dokument označený jako Národní 

kulturní památka Duchcovský viadukt - Návrh na zrušení, který vypracoval národní podnik 

Doly Julia Fučíka 15. března 1968. Dokument shrnuje historii národní kulturní památky 

Duchcovský viadukt – od samotné události, přes realizaci památníku aţ po jeho přemístění 

v roce 1963, rétorika tohoto popisu je velmi zajímavá. Autor zde v podstatě shrnuje dvě 

vrstvy krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu, jak jsme je ukotvili výše. Jde o vrstvu 

krajiny připomínání střelby a vyšší vrstvu popisu průmyslové krajiny.
137

 Z textu vyplývá, 
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 Vláda Československé socialistické republiky,vládní usnesení č.251/62, NPÚ ú. o. p. Ústí n. L., archiv, 

spisy Duchcovský viadukt, karton Duchcov. 
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 „Dobývání uhlí na českém severu ma velmi starou a bohatou tradici. Nejstarším místem, kde můţeme 

sledovat dobývání uhlí je město Duchcov, v jehoţ okolí se podle záznamů v městské kronice těţilo uhlí od 

roku 1403. Duchcov leţí ve východní části severočeské hnědouhelné pánve a jeobklopen povrchovými doly 

Julius Fučík z jihu a dolem pokrok ze strany západní. Do dnešních dnů je důleţitým ţelezničním bodem na 

trati ČSD Ústí nad Labem - Chomutov s velmi čilým dopravním ruchem. Městem prochází rovněţ silniční 

dopravní tepny, spojující města, která leţí v uhelné pánvi. 

Město Duchcov, jako celý hornický sever, je jedním z nositelů bohatých hornických tradic, které vyplynuly 

z mnohých hornických stávek a bojů proti národnostnímu a sociálnímu útlaku. Poslední stávky horníků, při 
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ţe po přesunutí památníku do centra města ztrácí památková ochrana viaduktu svůj smysl. 

Pro argument pro zrušení NKP je důleţitý popis současného stavu viaduktu:  

„Samotný objekt viaduktu však zůstává nadále na periférii města, ţelezniční trať je 

před zrušením a silnice, na níţ ke střelbě v době stávky došlo, je jiţ zrušena a bude 

odbagrována v letošním roce. Známé události zde připomíná pouze torzo, které 

bez trati a silnice ztratilo někdejší význam. Jeho rámec tvoří otevřené lomy Fučík 

a Pokrok s čilým provozním ruchem na skrývkových a lomových řezech důlních 

provozů, nově vybudovaná vlečka do sklárny a bohuţel i skládka odpadků 

vyváţených sem občany z Duchcova. Je tedy zřejmé, ţe chránění takového objektu 

ztratilo své opodstatnění jiţ v době, kdy byl přenesen památník do jiných míst 

a kdy bylo rozhodnuto o zrušení silnice a trati ČSD. Skutečnost, ţe byla povolena 

výstavba ţelezniční vlečky (…) ještě více sniţuje estetický výraz viaduktu jako 

památky a odnímá vůbec moţnosti realizace konečné úpravy celého areálu.
138

 

V tomto bodě jsme se dotkli zajímavé problematiky, která sice přesahuje vyjednávání mezi 

městem, doly a KSSPPOP, stává se však důleţitým argumentem v tomto vyjednávání. Jde 

o pojetí duchcovského viaduktu jako národní kulturní památky, jeţ pro naši práci označíme 

jako paradox památky. Základní otázkou v tomto tázání je: Je národní kulturní památkou 

přímo viadukt, nebo památník, nebo obojí? Z argumentace Dolů Julia Fučíka, která sice 

účelově pracuje se zrušením statutu NKP, ale vyniká jistou logikou, vyplývá, ţe status 

památky je přenositelný s pomníkem. Nevýznamnou a svému původnímu účelu jiţ 

neslouţící stavbu (viadukt), není třeba chránit. 

Stanovisko MNV bylo nekompromisní a v argumentaci se objevil i problém, který město 

trápil nepoměrně více neţ osud národní kulturní památky Duchcovský viadukt. 

 

                                                                                                                                                    
nichţ došlo také ke střetu horníků s policií a četnictvem, byly vedeny ve 30. Letech a nebylo před nimi 

ušetřeno ani okolí Duchcova. Silniční podjezd pod tratí Ústí nad Labem – Chomutov na jiţním okraji města 

bylo svědkem takového střetu s četnictvem, při němţ padly výstřely a v řadách horníků byly oběti. Od té 

doby a zejména po roce 1945 se stal tento podjezd, nebo také „Viadukt“  se svým okolím místem, které tyto 

události připomínalo. Pro zachování vzpomínky na zmíněné události bylv blízkosti viaduktu postaven 

památník, který byl spolu s viaduktem, tratí ČSD a silnicí, na níţ ke střelbě došlo, areálem určeným 

k zachování vzpomínky pro novou generaci.“, Národní kulturní památka Duchcovský viadukt - Návrh na 

zrušení, Doly Julia Fučíka, 15. března 1968, Městské muzeum v Duchcově, archiv, karton Duchcovský 

viadukt. 
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 Národní kulturní památka Duchcovský viadukt - Návrh na zrušení, Doly Julia Fučíka, 15. března 1968, 

Městské muzeum v Duchcově, archiv, karton Duchcovský viadukt. 
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„Plenární zasedání s Vaším návrhem na zrušení národní kulturní památky 

v Duchcově zásadně nesouhlasí a přijalo usnesení, zamítnout jakékoliv další 

pokusy o její narušení. Plenární zasedání dále konstatovalo, ţe vinou důlní činnosti 

bylo narušeno město ze všech stran, dokladem toho je zámecká zahrada, vodní 

toky, zamokřené oblasti v Křinci a Baţantnici. Rovněţ z vyšších orgánů nebyla 

věnována péče o celkové ţivotní prostředí města. Teprve vládní usnesení 1077 

ze dne 21. 12. 1963 dalo občanům jistotu a důvěru existenci města. Není třeba 

zdůrazňovat jeho historický význam, který Vy sami dobře znáte, naopak očekávali 

jsme od Vás návrh na důstojnou úpravu okolí Viaduktu. Váš návrh na zrušení této 

národní kulturní památky je v příkrém rozporu se státní disciplínou.“
139

 

Toto je jeden z nejdůleţitějších citátů pro naši práci. Ukazuje, jak historičtí aktéři 

argumentovali pomocí odkazů na krajinu vzpomínání duchcovského viaduktu své vlastní 

cíle. V tomto případě je to cíl zachování města a přiměřeného ţivotního prostředí. MNV 

nezastírá, ţe o existenci města jde občanům především. Všimněme si však zvláštní dikce – 

„není třeba zdůrazňovat jeho historický význam, který Vy sami dobře znáte“. Záda 

s Vrkoslavem apelují na vedení dolů, aby si uvědomilo historický význam města. 

Samozřejmě v jednání ve spojení s národní kulturní památkou Duchcovský viadukt nejde 

jen o historický význam, jak bychom ho chápali dnes (např. historie osídlení, barokní 

tradice a zámek, casanovská tradice), ale i o význam události u duchcovského viaduktu. 

Město apeluje na doly, aby si uvědomily, ţe i ony jsou následovníky odkazu padlých 

horníků.
140

 Bez padlých horníků by doly nemohly naplňovat socialistický plán. Odřeknutí 

odkazu padlých nezaměstnaných pak vede k „příkrému rozporu se státní morálkou“. 

Samozřejmě ze strany představitelů města jde o čistě účelovou konstrukci, která má vést 

k zachování existence města. Důleţité je také si uvědomit, jakým argumentem se zde 

krajina vzpomínání duchcovského viaduktu stává. Tato argumentace je v rozporu 

s konstrukcí, kterou jsme vytvořili o krajině vzpomínání duchcovského viaduktu ve vztahu 

k nové průmyslové krajině. Zde se paradoxně krajina duchcovského viaduktu staví k nové 

industriální krajině do opozice a naopak se stává argumentem pro zachování starší 

např. barokní krajiny
141

. Odtud bychom mohli dovozovat, ţe přijímání krajiny 

duchcovského viaduktu duchcovskými občany můţe být pouze účelové, ţe se nikdy 
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 Rada MěstNV Duchcov, 4. dubna 1968, podepsáni Jaroslav Vrkoslav, tajemník MNV, Josef Záda, 

předseda MNV, NPÚ ú. o. p. Ústí n. L., archiv, spisy Duchcovský viadukt, karton Duchcov. 
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 „… historický význam, který vy sami dobře znáte, …“ 
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 Odkaz na zámeckou zahradu, na obklopení města doly ze všech stran. 
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nepodařilo úplné ztotoţnění se s novou industriální krajinou, jejíţ je duchcovský viadukt 

součástí. Občané však uměli s oficiálním narativem pracovat, konstruovat pomocí něj 

vlastní argumenty a krajina vzpomínání duchcovského viaduktu tak mohla přispět 

k částečnému zachování tradiční krajiny.
142

 

Vyslechněme si k problematice paradoxu památkové ochrany diametrálně odlišné 

stanovisko KSSPPOP, které časově spadá jiţ do polistopadové doby, jde o vyjádření 

Dr. Jaroslava Ţejdla k úmyslu vybudovat nový památník přímo na místě sráţky 

z 2. 12. 1989. 

„Umístění plastiky v ose viaduktu však nepokládám za příliš šťastné z těchto 

důvodů: 

Podstatně je měněna historická autentičnost prostředí viaduktu, kdy zejména 

potlačením jeho funkčnosti se z něho stává „exponát“, příp. jen kulisa. Národní 

kulturní památkou je viadukt, ke kterému logicky náleţí průjezdní stará silnice, 

kde se historická událost 4. 2. 1931 stala. Přerušením silnice a náhradou původní 

historické dlaţby za novou moderní zádlaţbu bude smazán hmotný výraz 

historického jádra prostředí NKP. Máme zato, ţe vypovídací hodnota památky je 

právě v její původnosti. Proto historické jádro památky by mělo, podle našeho 

názoru, kontrastovat svojí autentičností se soudobými úpravami okolí.  

Jsme přesvědčení, ţe v nové koncepci pojetí prostoru, ale při současném zohlednění 

kontinuity starého s novým, lze nejlépe podtrhnout i pietu a celkový důstojný 

charakter prostředí této NKP.“
143

 

Zde je třeba podtrhnout potřebu zachování autentičnosti památky. Přestoţe si autor 

dokumentu uvědomuje nenávratnost změn (viadukt, jiţ nikdy nebude funkčním 

ţelezničním přejezdem), je třeba zachovat alespoň jeho „hmotný výraz“ a to aţ na úrovni 

historické dlaţby. Duchcovský viadukt ovšem není důleţitou ţelezniční památkou. Jakou 

roli tedy hraje zachování charakteru technické stavby pro připomínání události, díky níţ 

se stal významnou památkou dělnického hnutí? Zde se jiţ dotýkáme samotné podstaty 

památkové péče a ochrany. Duchcovský viadukt jako stavbu lze připojit zřejmě do skupiny 

                                                 
142

 Samozřejmě jde o částečné přeţití devastované tradiční krajiny, tato zvláštní koexistence různých 

konceptů krajin mohla vést k patologickým důsldkům v urbánním vývoji města, jak jsme o nich hovořili 

v úvodu. 
143

 Jaroslav Ţejdl, KSSPPOP Ústí nad Labem, 2.12.1989, NPÚ ú. o. p. Ústí n. L., archiv, spisy Duchcovský 

viadukt, karton Duchcov. 
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„bitevních polí“, kdy se významná událost otiskuje do prostoru, do krajiny. Jenţe bitevní 

pole si neţádají významnou péči, jejich autenticitu a historický charakter nelze dost dobře 

zachovat. Duchcovský viadukt se svým „hmotným výrazem“ stává ojedinělým bitevním 

polem. V konstruování krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu se jistá absurdita 

ochrany nevýznamné dopravní stavby, která je prosazována v duchu ideologické 

konstrukce, stává důleţitým bodem ve vyjednávání. Růst dolů je brzděn mostkem, který 

připomíná zastřelené horníky. 

 

4.3.Postava v krajině vzpomínání 

Pavel Koukal je osobností, která je s duchcovským viaduktem neodmyslitelně spjata. 

Koukal působí od začátku sedmdesátých let jako výrazná osobnost duchcovské kultury, 

za svou kariéru vystřídal několik pozic, byl například správcem duchcovského zámku, 

dnes působí v městském zastupitelstvu a publikuje v Duchcovských novinách 

a Severočeském deníku. Od sedmdesátých let byl viadukt, jak sám říká, náplní jeho práce. 

Vrcholy jeho potýkání se s duchcovským viaduktem tvoří publikace Duchcovský viadukt 

vydaná v roce 1981 a z nedávné produkce článek Mé svědectví o duchcovském viaduktu 

v časopise Dobromysl a útlá kníţka Severočeská tabu z let 1919 až 1953. Krom toho, 

ţe Koukal přináší ke kultu duchcovského viaduktu důleţité poznatky a v jistém směru 

upřesňuje jako pamětník některé informace, svým působením je také důleţitým předmětem 

této práce a člověkem, který krajinou duchcovského viaduktu procházel častěji a jinak 

neţ jeho sousedé.
144

 

Nechceme zde konfrontovat Koukalovy názory z let sedmdesátých a osmdesátých 

s názory dnešními. Konflikt mezi publikací Duchcovský viadukt, která usazuje kultickou 

podobu příběhu o duchcovském viaduktu pro osmdesátá léta včetně oficiálních 

ideologických schémat, citací Julia Fučíka a zasazení události do širších souvislostí 

socialistického příběhu o boji nezaměstnaných za sociální spravedlnost, a jeho dnešními 

články, ve kterých se snaţí najít pravdu očištěnou od ideologického nánosu, ke kterému 
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KOUKAL, Pavel. Mé svědectví o duchcovském viaduktu, Dobromysl: Duchcovský OBčasník ROzmanité 

MYSLi. Duchcov: Kapucín 2011, z úvodu (o kniţní produkci nakladatelství Kapucín), „ Do třetice jsme se po 

dvaceti letech konečně odlepili od minulosti vydáním „Severočeských Tabu z let 1919 – 1953“ o devíti 

dějstvích, jejichţ smyslem je uvedení známých příběhů na pravou míru. S ulehčením tedy mlţu konečně 

uzavřít kruh, jehoţ konce se dlouho nemohly setkat. Týká se to zejména věčně tabuizovaného „duchcovského 

viaduktu“, o kterém mohu (coby poměrně čiperný pamětník) vydat svědectví, které by jinak mohlo zůstat 

nepovšimnuto.“ 
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sám přispěl, je zjevný. V jeho osobnosti se ovšem zrcadlí velmi zajímavé zacházení 

a procházení krajinou vzpomínání duchcovského viaduktu. Svými znalostmi a publikační 

činností problematiky se stává důleţitou součástí této krajiny vzpomínání. 

Koukal v článku Mé svědectví o duchcovském viaduktu popisuje sloţitý proces vzniku 

jeho práce Duchcovský viadukt. Od roku 1970 měl Koukal jako pracovník zámku 

spolupracovat na přípravě publikace o duchcovském viadukt s jistým Ing. Zdeňkem 

Boreckým (předsedou okresní organizace Levé fronty). Koukal měl vypracovat část, 

která by popisovala ohlasy v tisku a osud údajného vůdce průvodu, senátora Stránského. 

Tato forma publikace se ovšem vydání nedočkala, podle Koukala kvůli nekvalitě a přílišné 

schematizaci části, kterou si vzal na starost sám Ing. Borecký (samotný popis události 

u viaduktu). Koukal popisuje jednání s dalšími představiteli a svou úlevu, kdyţ i oni 

shledali publikaci k vydání u příleţitosti oslav čtyřicátého výročí události nehodnou. Místo 

toho byl vydán jen reprint částí Fučíkových reportáţí z burţoazní republiky. Potřeba nové 

samostatné publikace o duchcovském viaduktu vyvstala dle Koukala znovu aţ na konci 

sedmdesátých let.  

„Ještě neţ uplynulo dalších pět let, obrátil se na mě redaktor Oldřich Škrbel 

ze Severočeského nakladatelství (…) Pamatoval si, jak jsme před léty uvrhli do 

zapomnění neblahý Boreckého rukopis a připomenul mi i můj zásadní problém 

s Masarykovým střílením do dělníků, se kterým jsem se mu tenkrát velmi důvěřivě 

svěřil. Argumentoval tím, ţe nelze dopustit, aby se takto oţehavého tématu zmocnil 

někdo, kdo opět nadělá víc škod neţ uţitku, a nakonec mě přesvědčil, ţe nikdo jiný 

neţ já se s tím nevypořádá se vší slušností. S čímţ jsem nakonec souhlasil 

a v následujících týdnech jsem zplodil text „Duchcovský viadukt“, který musel být 

sice poplatný dobovému výkladu, ale není propagandistický a ani jediným slovem 

se nedotýká památky prezidenta T. G. Masaryka. Pouze s oficiálně přípustnými 

ohlasy v dobovém tisku jsem se osobně nedokázal vyrovnat a raději jsem 

se přidrţel dávného pokynu a citoval je – jedině z Fučíka!“
145

 

V tomto na interpretaci normalizačního vyjednávání bohatém materiálu vyniká zejména 

Koukalova sebestylizace jako člověka, který „se s tím vypořádá se vší slušností.“ Koukal 

se ospravedlňuje tím, ţe publikaci napsal proto, ţe je schopen k tématu přistoupit s jistým 
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odstupem a ţe je schopný jazykem „dobového výkladu“ formulovat nejpřijatelnější 

interpretaci příběhu o duchcovském viaduktu. V této své roli nakonec nachází zalíbení, 

ideologický schematismus zjednodušuje pouze na „Masarykovo střílení do dělníků“. Tento 

zlidovělý mýtus o roli prvního prezidenta v dělnických stávkách třicátých let sice dále 

nereprodukuje, na druhou stranu je s jeho verzí události komplementární. Svoji 

neschopnost zformulovat v příběhu ty části, které jsou pro ideologický výklad 

nejdůleţitější, svým jazykem typu „být poplatný dobovému výkladu se vší slušností“ 

zakrývá pouţitím reportáţí Julia Fučíka. Koukal tak v podstatě reprodukuje Fučíkovo 

svědectví a dodává mu moderní a aktuální kabátek. Příznačné také je, jak Koukal operuje 

se spojením „dobový výklad“, kterému musela být jeho publikace poplatná, aniţ by 

si uvědomoval, ţe tento „dobový výklad“ sám spoluvytváří a dál reprodukuje. 

Koukal ve svém článku z roku 2011 několikrát mluví o „kompenzacích“, kdy svou činnost 

v rámci „dobového výkladu“ doplňuje tím, ţe dává příleţitost lidem, kteří by tuto 

příleţitost jinak nedostali nebo se jiným způsobem snaţí své angaţmá pro socialistický 

výklad události „zpestřit“. Jedna z takových kompenzací se týká výše rozvedených oslav 

čtyřicátého výročí události. „Večer si paní Vlasta Kuklová s chutí vyslechla komentář 

k výročí Duchcovského viaduktu na oblíbeném Rádiu Svobodná Evropa, který jsem tam 

anonymně zaslal v rámci „kompenzace“ za projevenou angaţovanost, které jsem 

se nemohl vyhnout.“
146

 

Pokud odhlédneme od Koukalovy dnešní snahy vysvětlovat své jednání v době 

normalizace, můţeme jeho postavu pouţít jako zajímavý příklad jednání jednotlivce 

v rámci krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu, který evidentně pouţíval 

konstruovaný kult k formulaci svých vlastních cílů. Nemůţeme mu však upřít přirozený 

zájem o událost a zvídavou píli. 

 

4.4.Vyjednávání v krajině vzpomínání 

Krajina vzpomínání duchcovského viaduktu, jak jsme se ji pokusili popsat v první části 

práce, není závislá tedy jen na oficiálním, případně rodinném nebo individuálním 

vzpomínání na padlé nezaměstnané, jeţ by formovalo podobu připomínání obětí formou 
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smutečních aktů, masových manifestací, či zpřítomnění události prostřednictvím 

památníku. Krajina vzpomínání byla formována mnoha dalšími aspekty a nemáme tím 

na mysli jen aspekty ideologické, kterým jsme se věnovali snad jiţ dostatečně. Kapitola 

věnující se vyjednávání a praxi měla ukázat, ţe krajinu vzpomínání ovlivňuje mnoho 

mnohdy nečekaných cílů a záměrů rozličných subjektů. Přesunutí pomníku, které má 

výrazný vliv na celou další podobu vzpomínání a dotýká se i jeho ideologického 

charakteru, má svůj důvod v rozrůstání se těţby v okolí viaduktu. Nedostatek finančních 

prostředků podmiňuje podobu pomníku, kdy není realizován původní návrh Vlastimila 

Večeři. Pavel Koukal reprodukuje písemnou podobu kultu, protoţe se snaţí plnit svou 

pracovní náplň, které je duchcovský viadukt významnou částí. Do krajiny vzpomínání 

se ale vepisují i další aspekty.
147

 Dalším příkladem můţe být například špatně odvedená 

práce restaurátorů, která způsobila neţádoucí barevnost reliéfu od Karla Lercha 

na památníku v centru města.
148

 Krajina vzpomínání duchcovského viaduktu je tak 

mnohem barvitější, neţ by se mohlo zdát a její podobu ovlivňuje nejen ideologický tlak, 

ale mnoho dalších faktorů na různých úrovních. 
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5. Závěr 

 

Práce se pokusila o rekonstrukci krajiny vzpomínání duchcovského viaduktu. Konstrukce 

této krajiny vzpomínání byla po roce 1948 velmi důleţitým prostorem, kde docházelo 

k integraci místních občanů do nového socialistického narativu, který prostřednictví rámců 

paměti přecházel do veřejného prostoru. Význam této konstrukce byl převáţně regionální, 

některé prvky krajiny vzpomínání, formy připomínání události u duchcovského viaduktu, 

ovšem zasahovaly i na celostátní úroveň. Pro Duchcovany rozhodně nebyla krajina 

vzpomínání jen prostorem, nýbrţ také limitou, která vymezovala hranice moţného – toho, 

co aktéři směli artikulovat, co odpovídalo etosu socialismu, jehoţ krajina vzpomínání byla 

součástí. Krajina vzpomínání duchcovského viaduktu také nastavovala pravidla, podle 

nichţ lidé vyjednávali to, co sami povaţovali za důleţité (prosadit jistou koncepci města 

a zabránit dolům, aby „spolkly“ město i jeho přilehlé okolí, nebo uspořádat sportovní 

utkání). Krajina vzpomínání duchcovského viaduktu se v období socialismu stala pro město 

identitotvorným prvkem. Krajina vzpomínání byla po roce 1948 pevně podřízena 

historické logice socialistické ideologie. Boje dělnické třídy, které měla krajina 

vizualizovat, zavazovaly aktéry ve srozumitelných kategoriích o nezbytnosti budování 

socialismu a nezvratné cestě vpřed. 

Krajina vzpomínání se tak stávala médiem, v němţ se abstraktní ideologické poučky 

„překládaly“ do srozumitelných kategorií a kde se aktérům otevírala moţnost do 

ideologických schémat ilustrovaných krajinou vzpomínání vstoupit a odnést si z nich 

smyslový záţitek. Takový záţitek se mohl stát pro aktéra formativním a výchovným, 

zejména pokud vstupoval do krajiny vzpomínání otevřen ideologickým schématům 

(například v mladém věku). Krajina vzpomínání duchcovského viaduktu ovšem 

umoţňovala i její sofistikovanější procházení, kdy jejím prostřednictvím aktéři vstupovali 

do vyjednávání (byť tušili, ţe zde panuje výrazná mocenská asymetrie). Pokud bychom 

nevzali v úvahu tento „vyjednávací“ aspekt krajiny paměti (tedy skutečnost, ţe ideologie 

aktéry nejen svazovala, nýbrţ jim zároveň dodávala nástroje pro prosazení jejich cílů), 

těţko bychom porozuměli proměnám této krajiny paměti a četným konfliktům, 

které po celou dobu komunistického panství vyvolávala.  
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Zejména ve čtvrté kapitole jsme doloţili, ţe součástí krajiny duchcovského viaduktu 

se stávaly cíle a úmysly, které svým charakterem vůbec neodpovídaly ideologické 

konstrukci příběhu o duchcovském viaduktu. Na akt přesunutí pomníku do centra města 

lze optikou první části práce hledět jako na symbol vítězství dělnické třídy a socialistické 

společnosti, kdy se z brány stává vítězný oblouk. Druhá část práce toto problematizuje, 

kdyţ se na pozadí předních materiálů přesunutí pomníku do centra města jeví spíše jako 

výsledek vyjednávání mezi městem a doly o těţbě v okolí NKP. Ideologické (symbolické 

a výkladové) cíle se zde snoubily s cíli praktickými (materiálními či mocenskými). 

Ani jeden z těchto pohledů samozřejmě není mylný, přesnější, nebo více odpovídající 

skutečnosti. Oba jsou nejspíše komplementární, oba jsou součástí krajiny vzpomínání 

duchcovského viaduktu.  
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8. Obrazová příloha 

Obr. 1: Vzpomínání u Duchcovského viaduktu (Muzeum Duchcov)  

 

 

Obr. 2: Projev u pomníku v centru města, muţ malého vzrůstu uprostřed je Květoslav 

Innemann. (Muzeum Duchcov) 
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Obr. 3 a 4: Pozvánka k účasti na manifestaci v roce 1971. Do pozvánky byla 

zakomponovaná obě místa vzpomínání – viadukt i pomník. (Muzeum Duchcov) 
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Obr. 5: Třída u pomníku v centru města (Fotografie Graficky upravena k výročí 

Slovenského národního povstání.) 

 

 

Obr. 6: Běh „Duchcovský viadukt“ (Muzeum Duchcov) 
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Obr. 7: Recitační soutěţ „Duchcovský viadukt.“ Symbol recitační soutěţe reprezentuje 

hodnoty spojované s duchcovským viaduktem. (Muzeum Duchcov) 

 

 

Obr. 8: Návrh Ing. Arch. Holubce na novou úpravu viaduktu, včetně plastik Pieta a 

Vítězství (Muzeum Duchcov) 
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Obr. 9: Návrh sochy Pieta (Muzeum Duchcov) 

 

 

 

Obr.10: Návrh sochy Vítězství (Muzeum Duchcov) 
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Obr. 11: Realizace pomníku od Karla Lercha, odhalení v roce 1954 (Muzeum Duchcov) 

 

 

  



69 

 

Obr. 12: Původní návrh reliefu Dělnická pieta od Karla Lercha, (Státní zámek Duchcov, 

depozitář) 

 

 

 

Obr. 13: Realizace pomníku od Karla Lercha, stav 1954 – 1957 (Muzeum Duchcov) 
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Obr. 14: Realizace pomníku od Karla Lercha, stav 1957 – 1963 se sochami milicionáře a 

dělnice (Muzeum Duchcov) 

 

 

Obr. 15 Karel Lerch: Milicionář s puškou (Muzeum Duchcov) 
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Obr. 16 Karel Lerch: Dělnice se zaťatou pěstí (Muzeum Duchcov) 

 

 

Obr. 17: Přesun pomníku v roce 1963 (Muzeum Duchcov) 
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Obr. 18: Realizace pomníku v centru města podle návrhu Ing. Arch. Macha, 1963 – 1991 

(Muzeum Duchcov) 
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Obr. 19: Pohřební průvod 7.2.1931 v Duchcově (Muzeum Duchcov) 
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Obr. 20: Karel Lerch, Relief na pomníku v centru města, dnešní stav 

 

 

Obr. 21: Pomník v centru města, dnešní stav 
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Obr. 22: Duchcovský viadukt, dnešní stav 

 

 

 


