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Abstrakt

Bakalářská práce „Proměny závodních časopisů na příkladu Jiskry východočeských 

horníků“ se zabývá uvedenými závodními novinami, které vycházely převážně jako 

čtrnáctideník v letech 1940–1998 v podniku Východočeské uhelné doly. První část 

práce stručně přibližuje dějinné události, na jejichž pozadí Jiskra vycházela. Dále 

čtenáře seznamuje s dějinami hornictví v trutnovském regionu a představuje podnik 

Východočeské uhelné doly, který Jiskru vydával. Ve druhé části je popsán legislativní 

rámec vydávání tištěných médií s důrazem na vývoj závodních novin. Praktická část 

práce sleduje vývoj závodních novin Jiskra, zaměřuje se na jejich funkci, obsah 

a na grafické zpracování v jednotlivých dekádách jejich existence.

Abstract

The thesis „Transformation of company newsletters on the example of the Jiskra 

východočeských horníků“ deals with mentioned company newsletter, which was issued 

mainly on biweekly basis in period from 1940 to 1998 by East Bohemian coal mines. 

The first part of the thesis briefly explains historical frame in which Jiskra was issued. 

The mining history of Trutnov region and East Bohemina coal mines as company are 

introduced to the reader. There is described the legal frame of printed media issuing 

in the second part of the thesis. Practical part is monitoring transformation of company 

newsletter Jiskra with focus on its function, content and design in each decade of 

its existence. 
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Úvod

Ve své bakalářské práci se budu věnovat závodním časopisům, konkrétně

závodním novinám Jiskra východočeských horníků, které vycházely na Trutnovsku 

v letech 1940 až 1998. Závodní časopisy jsem si vybrala jako téma práce z důvodu 

profesního zájmu, jelikož jsem se sama podílela na vydávání firemního časopisu. 

Noviny Jiskra východočeských horníků jsou svým rozsahem, zpracováním i délkou 

vydávání v regionu Trutnovska naprosto unikátní, proto jsem se zaměřila právě na ně.

Práce má za cíl zachytit vývoj obsahu závodních novin vzhledem k důležitým 

historickým okamžikům naší země. Chtěla bych zmapovat, do jaké míry noviny 

reflektovaly události uvnitř i vně národního podniku Východočeské uhelné doly, 

v rámci něhož vycházely. 

Jelikož se postupem času název periodika upravoval, budu ho pro zjednodušení 

v textu práce nazývat Jiskra, tak jak ho zná většina členů hornických rodin 

na Trutnovsku. 

V jednotlivých kapitolách postupně nastíním důležité momenty z historie naší 

země, které by se mohly v závodním tisku odrážet. Za účelem pochopení kontextu, 

ve kterém závodní noviny vycházely, popíši vývoj hornictví v okrese Trutnov 

a představím národní podnik Východočeské uhelné doly, který je vydával. Ve třetí 

kapitole zasadím závodní noviny do legislativního rámce vydávání tištěných médií. Zde 

se odchýlím od původně schválené teze, jelikož jsem při zpracování tématu vyhodnotila 

legislativní rámec jako relevantnější k naplnění záměru práce. Budu se věnovat 

problematice závodních periodik, konkrétně pak představím právě závodní noviny 

Jiskra východočeských horníků a pro srovnání i závodní tisk jiných podniků z regionu 

Trutnovska. Pro zpracování praktické části své bakalářské práce použiji metodu 

kvalitativní obsahové analýzy, která mi umožní nalézt souvislosti mezi obsahem 

závodních novin a událostmi historickými a kulturními v jednotlivých období vydávání 

novin. Pro lepší přehlednost jsem rozdělila analýzu novin do dekád 

s tím, že se podrobněji zaměřím na události let 1968 a 1989. Pro naši novodobou historii 

významný rok 1948 jsem vynechala záměrně, protože v daném roce Jiskra nevycházela.
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Hlavním zdrojem pro bakalářskou práci je téměř kompletní vydání Jiskry 

uložené ve Státním okresním archivu v Trutnově. Dále práce čerpá z odborné literatury 

a materiálů Muzea Podkrkonoší v Trutnově.

1 Obecný historický přehled

Každé periodikum vychází v určitém historickém, politickém a sociálním 

kontextu, který výrazně ovlivňuje jeho obsah i formu. Proto se v této kapitole práce 

stručně zaměřím na významné historické události, které se odehrály v období vycházení 

závodních novin Jiskra, což bylo v letech 1940 až 1998. Důležité je také pochopení 

situace v regionu, kde noviny vycházely, a jelikož se jedná o tisk závodní, je nutné 

popsat podnik, který za vydáváním Jiskry stál. 

1.1 Zlomové okamžiky v české a československé historii let 

1940–1998

1.1.1 Protektorát Čechy a Morava

Ve 40. roce 20. století otřásala Evropou druhá světová válka. České země byly 

okupovány nacistickým Německem, které zabralo část českého pohraničí a 16. března 

1939 na zbylém území českých zemí vyhlásilo Protektorát Čechy a Morava. Slovensko 

o den dříve vytvořilo samostatný stát. Okupace trvala až do května 1945, kdy bylo naše 

území osvobozeno spojenci. 

V období protektorátu byl státním prezidentem Emil Hácha a výkonnou moc 

měla vláda, ale faktickou moc držel v rukou říšský protektor a státní ministr 

K. H. Frank, který měl neomezenou moc. Státní prezident i protektorátní vláda byli jen 

loutkami v rukou nacistů, jelikož protektor mohl měnit jejich nařízení i vydávat svá 

vlastní.1 Veškeré rozhodovací pravomoci o dění na území protektorátu přešly do rukou 

Němců.

                                               
1 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 163. 
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České obyvatelstvo čelilo germanizaci a útlaku, Židé byli pronásledováni 

a odesíláni do koncentračních táborů. Na útlak reagovalo české obyvatelstvo odporem, 

vznikaly různé ilegální odbojové skupiny. Mezi nejznámější patřily vojenská ilegální 

organizace Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme a Politické ústředí. 

Významnou roli v domácím odboji hráli komunisté, kteří byli v ilegalitě.2 Paralelně 

s domácím odbojem fungovala ve Velké Británii postupně mezinárodně uznaná exilová 

vláda v čele s Edvardem Benešem. 

1.1.2 Poválečné období a nástup komunismu v roce 1948

Po ukončení druhé světové války bylo Československo obnoveno pod vedením 

prezidenta Edvarda Beneše. Díky poválečnému rozdělení vlivu v Evropě, působil

na naši politickou situaci Sovětský svaz. To způsobilo, že náš stát byl vyčleněn z vlivu 

západních zemí a přizpůsoboval se vzoru sovětské společnosti, což Mencl a spol.

považují za rozhodující moment naší historie.3 O dění v zemi rozhodovalo koaliční 

uskupení politických stran pod názvem Národní fronta.4  Komunistická strana se silnou 

převahou5 vyhrála první poválečné parlamentní volby, konané v květnu 1946. 

Komunisté získali přesilu ve vládě, kde byli zastoupeni devíti členy, národní socialisté, 

lidovci a slovenští demokraté byli zastoupeni každý čtyřmi členy a sociální demokraté 

měli členy tři. Dva ministři byli bez stranické příslušnosti.6

K získání jasnějšího obrazu o situaci ve společnosti v přelomovém roce 1948 

je třeba alespoň ve zkratce popsat hospodářský vývoj po druhé světové válce.

Hospodářství bylo v poválečném Československu poznamenané okupací, řada podniků 

byla zničena a výroba v nich zastavena. Již v Košickém vládním programu bylo 

stranami odsouhlaseno, že majetek Němců a kolaborantů bude znárodněn.7 Na podkladě 

                                               
2 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: Od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 193
3 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 214.
4 Koalici Národní Fronta tvořily politické strany: Komunistická strana Československa (KSČ), 
Komunistická strana Slovenska (KSS), Československá sociálně demokratická strana dělnická (ČSSD), 
Československá strana národně socialistická (ČSNS) a Československá strana lidová (ČSL) viz ČAPKA, 
František a Jitka LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor. 1. vydání. Praha: Edika, 2012, s. 31. 
5 V rámci ČSR získala KSČ v parlamentních volbách 31 % hlasů viz ČAPKA, František a Jitka 
LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor. 1. vydání. Praha: Edika, 2012, s. 75.
6 ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor. 1. vydání. Praha: Edika, 2012, s. 77. 
7 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 218. 
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dekretu prezidenta Beneše č. 5/1945 ze dne 19. května 1945 byla do podniků 

ovládaných Němci nebo kolaboranty zaváděna přechodná národní správa. Týkalo 

se to přibližně 40 % průmyslových závodů.8 Na potřebě znárodnění se všechny politické 

strany shodly, shoda ovšem nepanovala v názorech na rozsah znárodnění a v tom, která 

odvětví budou považována za stěžejní. Dekrety stanovovaly za znárodněný majetek 

náhradu, pokud nenáležel Němcům a kolaborantům. Po roce 1948 se proplácení 

zastavilo.9 Další znárodňovací dekrety vydal prezident Beneš 28. října 1945. Tentokrát 

se znárodnění týkalo dolů, průmyslu, bank a pojišťoven. Mencl a spol. uvádějí, že bylo 

znárodněno „podle počtu zaměstnanců 61,2 % a podle počtu technických jednotek 

16,4 %, přičemž ovšem u velkého a těžkého průmyslu bylo toto číslo podstatně větší, 

např. u dolů to bylo 100 %, u hutního průmyslu 97,8 %, u elektráren 88,5 %“10.

V poválečných letech také probíhala významná pozemková reforma, která 

sledovala dva cíle: „1. obnovu válkou narušeného zemědělství; 2. provedení sociálně 

ekonomických změn s cílem zničit na vesnici vliv agrarismu“11. Půda zabavená 

Němcům a kolaborantům byla rozdělována uchazečům z řad českého obyvatelstva

především v pohraničí. V Národní frontě docházelo ke sporům, kdo je vlastně 

kolaborant a kdo ne. Často bylo těžké zpětně určit, kdo kolaboroval a kdo z majetné 

vrstvy obyvatel se jen snažil v rámci možností ochránit svůj majetek.12

Vliv komunistů postupně sílil, soustavně vytvářeli atmosféru strachu, využívali 

represivní nástroje a uměle vytvářeli různé aféry s jasným cílem poškodit 

nekomunistické strany a převzít moc. Čapka s Lunerovou uvádějí několik faktorů, které 

pomohly komunistům v nástupu k moci. Byly jimi např. privilegia, která měli členové 

KSČ při rozdělování majetků v pohraničí nebo v personální politice ve znárodněných 

závodech. Dalším nástrojem byly tvrdé postihy „nepřátel lidové demokracie“ na základě 

zákona na ochranu republiky z roku 1923 a dalších zákonů.13

                                               
8 ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor. 1. vydání. Praha: Edika, 2012, s. 48. 
9 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 220. 
10 tamtéž, s. 221. 
11 tamtéž, s. 218. 
12 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ. První vydání. Praha: Libri, 
2000, s. 140.
13 ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor. 1. vydání. Praha: Edika, 2012, s. 88.
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V únoru 1948 vyvrcholily snahy o převzetí moci komunisty v tzv. únorové krizi, 

když po řadě neshod a provokací uvnitř Národní fronty podali ministři 

nekomunistických stran demisi do rukou prezidenta Beneše s očekáváním pádu celé 

vlády.14 Prezident s přijetím demise váhal. Komunisté mezitím pořádali masové 

demonstrace, mobilizovali milice, pod různými záminkami dělali prohlídky 

v kancelářích demokratických stran a zatýkali nekomunistické funkcionáře. Komunisté 

organizovali různé nátlakové akce, stávky a demonstrace, vyzývali k zakládání akčních

výborů Národní fronty15, které bez jakéhokoliv demokratického oprávnění přebíraly

vedení od ředitelů a majitelů podniků, národních výborů, institucí, škol a úřadů, 

vyzývaly nekomunistické ministry k opuštění ministerstev. Dělníci dokonce bojkotovali 

vydávání nekomunistického tisku, což vedlo k zastavení vycházení deníků Svobodné 

slovo a Lidová demokracie.16 Akční výbory se v první vlně podílely na vylučování 

odpůrců komunistů z veřejných organizací, později napomáhaly transformaci veřejného 

života v nově vzniklém totalitním státě.17  Po generální stávce, které se 24. února 1948 

na Václavském náměstí zúčastnilo 2,5 milionu dělníků, a vytrvalému nátlaku komunistů 

prezident Beneš demisi ministrů nekomunistických stran a návrh na obnovu 

Gottwaldovy vlády nakonec 25. února přijal.18 Následně bylo Národním shromážděním 

přijato programové prohlášení komunistické vlády. V květnu 1948 prezident Beneš 

odmítl podepsat novou ústavu, která vyhlašovala „lidově demokratickou republiku“

a abdikoval. Prezidentem se 14. června stal Klement Gottwald, který jmenoval novu 

vládu v čele s Antonínem Zápotockým.19 Komunisté za podpory Sovětského svazu

tak převzali moc v naší zemi na dalších 40 let. 

Nové poměry se odrazily i v dalších oblastech života v zemi. Byli zlikvidováni 

živnostníci a soukromé vlastnictví podniků, došlo k další vlně masivního zestátňování 

                                               
14 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 235. 
15 Politická uskupení, která vznikala na výzvu Klementa Gottwalda a působila ve všech oblastech 
politického, hospodářského, společenského a kulturního života. Významně přispěla k převzetí moci 
komunisty v roce 1948 převratu viz KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a 
životním stylem v českých zemích 1948-1967. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, s. 124.
16 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2. dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001, s. 280. 
17 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-
1967. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, s. 125, 2 sv. Šťastné zítřky (Academia). 
18 ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor. 1. vydání. Praha: Edika, 2012, s. 117. 
19 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ. První vydání. Praha: Libri, 
2000, s. 159..
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majetku. Na konci roku 1948 vlastnil stát 96,4 % průmyslu.20 Ekonomika země 

se přeorientovávala na těžký průmysl. Zemědělci byli nuceni ke slučování 

do tzv. Jednotných zemědělských družstev. Ti, kteří do nich odmítali vstoupit, byli 

šikanováni a kriminalizováni. Ve školství přišly o práci stovky profesorů vysokých škol 

a tisíce studentů byly ze studia vyloučeny. Inteligence z řad novinářů, učitelů, úředníků 

byla nucena k práci na nekvalifikovaných dělnických pozicích.21 Změna režimu byla 

příčinou emigrace velkého počtu inteligence do zahraničí. Kromě politiků emigrovali 

i novináři, například Pavel Tigrid.22

1.1.3 Padesátá léta 20. století

Konec čtyřicátých let a léta padesátá se vyznačovaly budováním nové 

socialistické společnosti silně inspirované Sovětským svazem. Stát vyzdvihoval 

kolektivní formu života a v mnohých oblastech zasahoval do života jednotlivců. 

Každodenní realitu obyvatel provázela budovatelská hesla, silně byla propagována 

dělnická práce a dělnické hnutí mělo obrovskou sílu. Některé profese byly silně 

protežovány, příkladem toho byli horníci. Kolem jejich profese se v padesátých letech 

rozvíjel silný propagandistický kult.23 Na poli kultury stát cíleně budoval jednotnou 

socialistickou kulturu v podobě tzv. socialistického realismu. Hlavní úlohu v propagaci 

tohoto směru měly tvůrčí svazy.24 Svaz československých spisovatelů na svém 

ustavujícím sjezdu vyhlásil tento směr jako jediný možný umělecký směr. Vzorem byli 

sovětští autoři z různých uměleckých disciplín.25

Nově nastolený režim se potřeboval vyrovnat se svými odpůrci, kteří by jej 

mohli do budoucna ohrožovat. Začalo pronásledování nekomunistických politiků, 

církevních činitelů, představitelů armády, živnostníků i některých představitelů

                                               
20 ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor. 1. vydání. Praha: Edika, 2012, s. 127. 
21 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2. dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001, s. 293. 
22 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií. Vyd. 1. Praha: Grada, 
2011, s. 274
23 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-
1967. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, s. 978 
24 Tvůrčí svazy byly také označovány jako kulturní svazy, ideové svazy a byli v nich sdruženi 
představitelé kulturního života (spisovatelé, výtvarní umělci, skladatelé). 
25 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-
1967. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, s. 841 
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komunistické strany.26 V padesátých letech se naplno rozjely zinscenované politické 

procesy, například s Miladou Horákovou nebo s generálem Heliodorem Píkou.  Bylo 

vyneseno celkem 232 rozsudků smrti.27

Klementa Gottwalda vystřídal ve funkci prezidenta Antonín Zápotocký, v čele 

komunistické strany stál Antonín Novotný.28 Život obyvatel významně ovlivnila 

měnová reforma, která se odehrála v červnu 1953. Reforma byla velmi radikální, vedla 

k oslabení kupní síly obyvatel, znehodnocení úspor a v konečném důsledku k poklesu 

životní úrovně. Toto opatření bylo přijato s nevolí a provázely ho stávky pracujících

a nepokoje.29

Na počátku 50. let se v hospodářství neděly žádné výrazné změny, dominantní 

byl i nadále těžký průmysl, energetika a strojírenství. Zemědělství i spotřební průmysl

se rozvíjely minimálně.30 Vojtěch Mencl uvádí, že kolem roku 1957 byly vyčerpány 

všechny možnosti ekonomického růstu a zároveň došlo ke krizi celého systému metod 

ekonomického řízení. Zvláště narůstala krize centralistického systému řízení.31

Pod vlivem stagnující ekonomiky probíhala v letech 1958 až 1960 hospodářská reforma, 

zvaná též Rozsypalova, jejímž principem bylo přiblížení řízení výrobě, zvýšení 

pravomocí jednotlivých podniků a přechod na ekonomické ukazatele, místo doposud 

užívaných ukazatelů objemových. V zemědělství došlo ke konci dekády k růstu, 

především díky tomu, že se zvýšily výkupní ceny produktů a došlo k mechanizaci

výroby. V tomto období bylo 88 % zemědělské půdy ve správě JZD. 32

                                               
26 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií. Vyd. 1. Praha: Grada, 
2011, s. 248 
27 tamtéž s. 249 
28 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ. První. Praha: Libri, 2000, s. 
375. 
29 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. První. Brno: Clio, 2012, s. 226. 
30 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ. První vydání. Praha: Libri, 
2000, s. 379. 
31 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 278. 
32 tamtéž, s. 278-279. 
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1.1.4 Šedesátá léta 20. století a pražské jaro

Na počátku let šedesátých stál v čele státu Antonín Novotný, který od roku 1957 

zastával funkci prezidenta i prvního tajemníka ÚV KSČ zároveň.33 V průběhu svého 

působení posílil pravomoci stranických orgánů na úkor těch státních. Přestože 

v Sovětském svazu se poměry začaly uvolňovat již po roce 1956, kdy Chruščov 

na XX. sjezdu KSSS odhalil „kult osobnosti“ a distancoval se od Stalina, 

v Československu jsme toto uvolnění pocítili až na počátku let šedesátých. 

Začala revize politických procesů z let padesátých. Občané mohli porovnat svou 

životní úroveň se západními zeměmi, když jich tam v roce 1965 vycestovalo přibližně 

sto šedesát osm tisíc.34 Antonín Benčík v knize Rekviem za pražské jaro označil 

šedesátá léta jako „zlatý věk“ československého filmu, divadla a literatury.35

K reformnímu procesu známému jako pražské jaro přispěla i hospodářská 

situace Československa na počátku 60. let. Vojtěch Mencl nazývá ekonomický plán třetí 

pětiletky, která byla vyhlášena na roky 1961 až 1965, „plánem ekonomické 

katastrofy“36. Ekonomika měla výrazné problémy s energetikou a se slabou 

produktivitou práce. V roce 1962 byla situace již tak kritická, že třetí pětiletka musela 

být zrušena. Ve snaze zachránit, co se dá, byla opět posílena centralizace řízení

hospodářství. Následky byly vážné, došlo k poklesu národního důchodu (v roce 1960 

byl 12 896 Kčs na hlavu a v roce 1964 jen 12 280 Kčs).37

Neuspokojivá hospodářská situace i skutečnosti, které odkryla revize politických 

procesů z 50. let, byly příčinou toho, že se ve společnosti i uvnitř samotné KSČ začalo

formovat hnutí, které vyvíjelo soustavný tlak na odvolání prezidenta Novotného

a na nutnost společenské, hospodářské i politické reformy. Nová ústava z roku 1960, 

která unifikovala Česko a Slovensko, rozpoutala u našich sousedů boj za rovnoprávnost 

svého státu a úsilí o federativní státní uspořádání, kterému Novotný nebyl nakloněn.

                                               
33 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ. První vydání. Praha: Libri, 
2000, s. 379. 
34 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 283.
35 BENČÍK, Antonín. Rekviem za pražské jaro. První. Třebíč: TEMPO, 1998, s. 16. 
36 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 280. 
37 tamtéž s. 281. 
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Ve vedení KSS stál Alexander Dubček, který se stal jeho rivalem.38 Impulzem 

k sesazení Novotného z postu prvního tajemníka ÚV KSČ bylo také vystoupení 

účastníků IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů v červnu 1967, ve kterém 

požadovali mimo jiné humanizaci a demokratizaci režimu, svobodu slova, zrušení 

cenzury. Režim reagoval vyloučením Ludvíka Vaculíka, Ivana Klímy a Antonína

Liehma ze strany.39

Na počátku ledna 1968 po mocenském boji uvnitř komunistické strany došlo 

k oddělení role prezidenta a prvního tajemníka ÚV KSČ. Novotný zůstal v roli 

prezidentské a na místo prvního tajemníka byl zvolen Alexander Dubček. Tím byl 

nastolen nový směr k demokratizaci a reformám. Celkově se atmosféra ve společnosti 

uvolňovala, média nezvykle kritizovala předchozí vládu Novotného. Tou dobou také 

začal znít společností termín „socialismus s lidskou tváří“.40

V březnu odstoupil prezident Novotný, kterého později nahradil Ludvík 

Svoboda. V dubnu byl schválen klíčový dokument pražského jara Akční program KSČ, 

který obsahoval požadavek na demokratizaci ve společnosti, na více moci pro vládu 

a parlament, sliboval svobodu slova, distancoval se od politických procesů let 

padesátých, plánoval zachování spojenectví se Sovětským svazem i hospodářské 

reformy a v neposlední řadě federalizaci státu.41 Ve společnosti panovalo nadšení, 

obyvatelé se začali zajímat o politiku, začali zakládat spolky a věřit v lepší zítřky. 

Přestože k obrodě docházelo i uvnitř samotné KSČ, zachovalo se jádro konzervativců, 

kteří s Akčním programem nesouhlasili. 

Vývoj v Československu sledoval se znepokojením i Kreml, který si v květnu 

pozval představitele našeho státu k podání vysvětlení do Moskvy, kde je podrobil silné 

kritice. Představitelé našeho státu argumentovali i tím, že podle průzkumu veřejného 

mínění 75 % Čechů a 77 % Slováků považuje polednové změny za proces, který 

posiluje socialismus.42 Tlak Moskvy se v následujících měsících stupňoval a vyvrcholil 

                                               
38 BENČÍK, Antonín. Rekviem za pražské jaro. První. Třebíč: TEMPO, 1998, s. 17. 
39 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ. První vydání. Praha: Libri, 
2000, s. 382. 
40 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 9. 
41 tamtéž, s. 16.
42 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 302.
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příjezdem spojeneckých vojsk zemí Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Sovětská 

tisková agentura vydala zprávu, že sami představitelé Československa žádali spojence 

o pomoc proti hrozící kontrarevoluci, které bylo vyhověno.43 Naproti tomu 

předsednictvo ÚV KSČ vpád spojeneckých vojsk ostře odsoudilo v provolání „Všemu 

lidu Československé socialistické republiky!“, které 21. srpna odvysílal Československý 

rozhlas navzdory zákazu ministra spojů K. Hoffmanna a otisklo ho Rudé právo

na titulní straně.44

Lidé se od rána shlukovali v ulicích a demonstrovali nesouhlas s příjezdem 

vojsk. Vojáci na neozbrojené obyvatele neváhali použít zbraně. Asi k nejkrvavějším 

střetům došlo v Praze před budovou Československého rozhlasu, kde zahynulo 17 osob.

Prezident Svoboda vyzýval obyvatele k zachování klidu a nekladení odporu. Naše 

armáda se na pokyny předsednictva ÚV KSČ zdržela protiakce. 45

Reformní představitelé46 KSČ byli odvezeni do Moskvy, kde se odehrávala 

následná jednání, jejichž výsledkem byla dohoda zvaná Moskevský protokol. 

Vyjednávání se účastnil i prezident Svoboda, který dorazil se svou delegací. Reformisté 

dlouho odmítali protokol, který omezoval státní suverenitu Československa a ustupoval 

od plánovaných reforem, podepsat. Po návratu byla delegace bouřlivě uvítána, bohužel 

zde ústy Alexandera Dubčeka poprvé zazněl výraz „normalizace“.47 K výměně 

představitelů čela státu nedošlo okamžitě, ale většina reformních aktivit byla zastavena. 

Již 13. září byla zákonem č. 127/1968 Sb. O některých přechodných opatřeních v oblasti 

tisku a dalších hromadných informačních prostředků obnovena cenzura.48 Vojáci 

okupačních vojsk na území Československa již zůstali. Mnoho obyvatel emigrovalo 

na Západ. Ostatní státy sice věnovaly okupaci uprostřed Evropy pozornost, ale nijak 

aktivně nezasáhly.

                                               
43 BENČÍK, Antonín. Rekviem za pražské jaro. První. Třebíč: TEMPO, 1998, s. 161. 
44 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 310. 
45 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 38.
46 A. Dubček, první tajemník ÚV KSČ; O. Černík, předseda vlády; J. Smrkovský, předseda Národního 
shromáždění; F. Kriegel, předseda Národní fronty; J.Špaček,  člen předsednictva ÚV KSČ a B. Šimon, 
místopředseda vlády viz EMMERT, František. Rok 1968 v Československu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 
2007, s. 53, 63 s.
47 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 53.
48 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2010, s. 193.
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Poslední naděje na alespoň částečnou reformu byly nadobro ztraceny 

v následujícím roce, který vešel do dějin několika událostmi. První z nich se stala hned 

19. ledna 1969, kdy se na protest proti okupaci pokusil upálit student Jan Palach. 

Na následky zranění zemřel o šest dní později. Jeho pohřeb se stal manifestací proti 

nastupující normalizaci. Další významnou událost známe pod pojmem „hokejová 

aféra“, kdy českoslovenští hokejisté porazili sovětský tým na mistrovství světa. Oslavy 

této sportovní události opět přerostly v protisovětské demonstrace a ve výtržnosti.49

Toto se stalo záminkou k odvolání proreformního Dubčeka z čela KSČ. Na místo 

prvního tajemníka ÚV KSČ byl zvolen Gustav Husák. Pacner uvádí, že na počátku roku 

1968 měla KSČ 1 650 000 členů. V letech 1968 až 1969 z ní dobrovolně odešlo nebo 

bylo vyloučeno 120 000 lidí.50 Mezi vyloučené patřil i František Kriegel, který jako 

jediný z československé delegace nepodepsal Moskevský protokol. 

První výročí okupace se stalo dalším významným okamžikem roku 1969. 

Vedení státu se ho velmi obávalo, a proto zmobilizovalo vojáky s tanky a obrněnými 

vozidly, Lidové milice a další bezpečnostní složky. Demonstrací se v Praze zúčastnilo 

přibližně sto tisíc osob, proti kterým silové složky surově zasáhly.51 Poslední výraznou 

událostí bylo zasedání ÚV KSČ, které definitivně ukončilo veškeré naděje. Hlavní 

představitel pražského jara Alexander Dubček byl odvolán z předsednictva ÚV. 

Koncem ledna 1970 byly plénem ÚV KSČ schváleny prověrky členů strany. V průběhu 

prověrek opustilo stranu dobrovolně i nedobrovolně kolem půl milionu lidí. Podle 

Vykoukala, Litery a Tejchmana to nejvíce postihlo umělce, kulturní pracovníky 

a vědce.52 Očištěny byly i společenské organizace a některé spolky úplně rozpuštěny. 

Ve společnosti panovalo hluboké zklamání nejen z okupace, ale i ze socialismu a KSČ. 

Mnoho lidí k členství ve straně přistupovalo pragmaticky. Vztah k Sovětskému svazu

výrazně ochladl. 

                                               
49 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 320. 
50 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. 2. dopl. vyd. Praha: Albatros, 2001, s. 376. 
51 EMMERT, František. Rok 1968 v Československu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 57.
52 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ. První vydání. Praha: Libri, 
2000, s. 575.
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1.1.5 Období normalizace

Nastala éra známá jako normalizace, v jejíž počáteční fázi došlo k zastavení 

demokratizačních procesů, které v Československu probíhaly v rámci pražského jara. 

Normalizací bývá v širším pojetí nazýváno období od srpna 1968 až do listopadu 

1989.53 Její principy stanovilo usnesení s názvem Poučení z krizového vývoje ve straně 

a společnosti po XVIII. sjezdu KSČ, které schválilo zasedání ÚV KSČ v prosinci 

1970.54 Cílem normalizace bylo obnovení pořádku vedené shora mocenskými elitami 

bez ohledu na mínění a vůli lidí.55 Kritické myšlení bylo režimem umlčováno, což vedlo 

k tomu, že poměrně významná část inteligence odešla do exilu. Vykoukal, Litera 

a Tejchman uvádějí, že jen do konce roku 1969 odešlo do exilu 140 000 lidí.56 Opět 

se obnovily politické procesy, i když zdaleka nedosáhly rozměrů procesů z 50. let.57

V roce 1975 byl odvolán prezident Ludvík Svoboda a nahradil ho generální tajemník 

ÚV KSČ Gustáv Husák. Opět se sloučila role prezidenta a nejvyššího představitele 

strany.58

Významným momentem tohoto období bylo vydání Charty 77, jejíž znění 

počátkem ledna 1977 uveřejnily největší světové deníky. Charta 77 byla adresována 

vládě a žádala po ni dodržování lidských práv v ČSSR. Na počátku ji podepsalo 

239 signatářů a postupně jejich počet rostl, mluvčími se stali Jan Patočka, Jiří Hájek 

a Václav Havel. Režim nemohl signatáře postihnout pro porušení zákona, protože 

Charta byla formulována zcela v souladu s ním. Přesto postihu neunikli, buď se k jejich 

odsouzení našly jiné záminky, nebo byli perzekvováni například tím, že jim nebylo 

umožněno vykonávat kvalifikované zaměstnání.59

Mimo poklesu politické kultury a úpadku občanské společnosti přineslo období 

normalizace i ekonomickou stagnaci. Spolu se zrušením Akčního programu z pražského 
                                               
53 Normalizace (resp. konsolidace). Totalita.cz [online]. Praha: Tomáš Vlček, 2016 [cit. 2016-12-13]. 
Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/normalizace.php
54 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií. 1. vyd. Praha: Grada, 
2011, s. 323. 
55 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 324.
56 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ. První vydání. Praha: Libri, 
2000, s. 576.
57 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. První. Brno: Clio, 2012, s. 296.
58 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií. 1. vyd. Praha: Grada, 
2011, s. 323. 
59 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ. První vydání. Praha: Libri, 
2000, s. 334.
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jara, zanikla i připravovaná hospodářská reforma. Další příčinou stagnace byly 

personální čistky, které postihly i vedení podniků. Nově dosazované vedení mělo 

především poslušně plnit pokyny strany. Ani to bohužel nebylo v ekonomických 

otázkách příliš vzdělané. Toto se začalo zlepšovat až počátkem 80. let.60

Trend efektivity naší ekonomiky byl v 70. a 80. letech sestupný. Životní úroveň 

a reálné mzdy stagnovaly. Poměrně velké investice se projevovaly jen malým efektem. 

Příčinou byla nevhodná struktura průmyslu, jednak příliš velký rozsah produktů 

a zároveň jeho zaměření na materiálově a energeticky nákladná odvětví. Velký rozsah 

produktů vedl k technickému zaostávání výroby, neboť nebyl dostatek zdrojů na její 

modernizaci. Další příčinou neuspokojivého stavu ekonomiky bylo obnovené 

centralistické řízení. To vše se začalo projevovat i nedostatkem zboží na trhu.61

1.1.6 Konec komunistického režimu a sametová revoluce

V roce 1985 stanul v čele Sovětského svazu nový generální tajemník ÚV KSSS 

Michail S. Gorbačov. Pod jeho vedením začalo docházet k reformám, které známe pod 

názvy perestrojka – hospodářská přestavba a glasnosť – politika otevřenosti, a také 

k omezení jaderných zbraní. To československá vláda viděla s nevolí, ale pod tlakem 

ze SSSR musela i ona přistoupit k opatrným reformám, které definoval vládní program 

tzv. socialistické přestavby. Dle této koncepce měly všechny státní podniky od roku 

1989 přejít na nový způsob financování, který měl zamezit fiktivnímu vykazování 

výsledků. Kdyby k tomuto skutečně došlo, řada firemních kolosů by zkrachovala62. 

Reformy se týkaly jen hospodářské oblasti, nikoliv politické správy. Sovětské sevření 

zemí východního bloku povolovalo a Gorbačov zdůrazňoval nutnost větší 

demokratizace a odpovědnost jednotlivých zemí za rozvoj socialismu.63

Na konci roku 1987 odstoupil Gustav Husák z vedení ÚV KSČ a nahradil 

ho Miloš Jakeš. Reformní události v SSSR i přes snahu našeho státu o jejich utlumení 

měly vliv na společnost v tehdejším Československu. V roce 1988 opět začaly vznikat 

                                               
60 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 344. 
61 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 347.
62 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ. První vydání. Praha: Libri, 
2000, s. 721.
63 tamtéž, s. 644.
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občanské iniciativy a v ulicích se objevovaly veřejné protesty. Na konci roku 1988 

se zdálo, že režim povoluje. Důkazem toho mohlo být zastavení rušení zahraničních 

rozhlasových stanic nebo povolení shromáždění nezávislých skupin ke Dni lidských 

práv, které se konalo 10. prosince a vystoupil na něm Václav Havel.64 Bohužel to bylo 

jen zdání, v posledním roce komunistického režimu docházelo k tvrdým represím 

a policejním zásahům proti demonstrantům. Například hned na začátku roku na akci 

zvané Palachův týden, kdy se každý den v Praze konala demonstrace odpůrců režimu, 

policie tvrdě zasáhla a zatkla stovky lidí, mezi nimi i Václava Havla.65 V červenci byl 

v samizdatových Lidových novinách zveřejněn text manifestu Několik vět, kterým 

opozice žádala zahájení dialogu mezi mocí a společností, propuštění politických vězňů 

a svobodu shromažďování a projevu.66

Hlavním impulzem k veřejným protestům a změně režimu, známé jako sametová 

revoluce, bylo surové zbití účastníků manifestace, která se konala k Mezinárodnímu dni 

studentstva 17. listopadu, policií. Dne 19. listopadu bylo založeno Občanské fórum, 

které mělo spolu se studenty organizovat masové protesty a jednat s vládou. Celostátní 

stávka vysokých škol a divadel začala 20. listopadu.67 Masové demonstrace se pořádaly 

po celé zemi. Vláda povolala do hlavního města milice, ale nakonec od násilného 

potlačení demonstrací ustoupila. V pondělí 27. listopadu se uskutečnila tzv. generální 

stávka a den na to vedení KSČ uznalo, že bude muset Občanské fórum respektovat jako 

politického partnera. Ten samý den byli zástupci Občanského fóra vyzvání předsedou 

federální vlády Ladislavem Adamcem k účasti na vytvoření nové vlády.68 O zhroucení 

režimu vypovídal i konec cenzury v tisku a televizi, kdy média začala pravdivě 

informovat o dění v Praze. 

Na konci listopadu odstoupilo celé předsednictvo ÚV KSČ s Milošem Jakešem 

v čele. Za vítězství sametové revoluce lze považovat zrušení článku ústavy o vedoucí 

úloze KSČ, ke kterému došlo 29. listopadu. Vláda Ladislava Adamce podala demisi 

a byla nahrazena nově zvolenou vládou „národního porozumění“ s převahou 

                                               
64 tamtéž, s. 717. 
65 MENCL, Vojtěch, Miloš HÁJEK, Milan OTÁHAL a Erika KADLECOVÁ. Křižovatky 20. století. 
Vydání 1. Praha: Naše vojsko, 1990, s. 394. 
66 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ. První vydání. Praha: Libri, 
2000, s. 720. 
67 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. První. Brno: Clio, 2012, s. 303.
68 SUK, Jiří. Labyrintem revoluce. Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009, s. 53.
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nekomunistů.69 Předsedou Federálního shromáždění byl zvolen Alexander Dubček 

a Václav Havel se stal prezidentem. 

1.1.7 90. léta 20. století

Československo tak započalo novou éru budování demokracie. Otevřely 

se hranice a nastalo období převratných společenských i hospodářských změn. V březnu 

1990 byl schválen nový název státu Česko-Slovenská federativní republika, který byl 

vzápětí změněn na Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR). V červnu 1990 

se konaly první svobodné volby jak do federálního, tak i do republikových parlamentů, 

které v českých zemích přesvědčivě vyhrálo Občanské fórum. 

V oblasti hospodářských reforem byla zavedena volná tvorba cen, která vedla 

k plošnému zdražení. Státní majetek byl privatizován mimo jiné prostřednictvím 

tzv. kupónové privatizace. 

Soustavně probíhala jednání mezi zástupci České a Slovenské republiky 

o nastavení fungování obou států. Obě strany ale nenašly společnou řeč, což vyvrcholilo 

rozpadem ČSFR, ke kterému došlo 31. 12. 1992. Následujícím dnem vznikla 

samostatná Česká republika a vstoupila v platnost nová ústava. Dolní komorou nově 

pojmenovaného Parlamentu ČR se stala Poslanecká sněmovna. Senát vznikl až v roce 

1996. Václav Havel byl zvolen prezidentem České republiky. Vznikla samostatná česká 

měna. 

V roce 1996 Česká republika podala žádost o vstup do Evropské unie a v roce 

následujícím zažádala o vstup do NATO.  

1.2 Hornictví na Trutnovsku

Závodní noviny Jiskra vycházely na severovýchodě České republiky 

v pohraničním regionu okresu Trutnov.  Hlavním správním centrem je stejnojmenné 

město Trutnov, které má v současnosti přibližně třicet tisíc obyvatel. Jelikož je to region 

                                               
69 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. První. Brno: Clio, 2012, s. 311. 
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příhraniční, rozkládající se na bývalém území Sudet, bylo zde do konce druhé světové

války české obyvatelstvo v menšině. 

V první polovině 19. století se chudý podhorský okres stal střediskem 

průmyslové výroby. Významným impulzem k rozvoji bylo založení první mechanické 

přádelny lnu v Čechách, kterou založil Jan Faltis ve 40. letech 19. století. Zanedlouho 

jich bylo v okolí již devět a tento kraj se stal nejvýznamnější oblastí předení lnu 

v Rakousku-Uhersku. Dalším důležitým odvětvím bylo papírenství. Záznamy o prvním 

papírenském mlýnu v Trutnově jsou již z roku 1505. Na konci 19. století bylo 

papírenství v Podkrkonoší na svém vrcholu.70

Průmyslové závody potřebovaly ke svému provozu stále více energie. Původně 

používané dřevěné uhlí bylo málo výhřevné a jeho cena příliš vysoká. Proto bylo 

nahrazeno černým uhlím z tzv. Dolnoslezské pánve. Ta na našem území sahá do okolí 

obcí Žacléř, Radvanice a Malé Svatoňovice.

1.2.1 Historie dolování před rokem 1945

K objevení uhlí na Žacléřsku a Svatoňovicku došlo v druhé polovině 16. století. 

Těžba na Radvanicku je mnohem mladší, přibližně z druhé poloviny 19. století. 

Uhlí nemělo zpočátku velký význam, dolovali ho jednotlivci, kterým majitelé 

pozemků propůjčovali dolové míry71. Rozvoj neprobíhal ve všech třech oblastech 

stejným tempem. 

Na Žacléřsku došlo k prudkému rozvoji v první polovině 19. století, kdy 

se dostalo černé uhlí do popředí zájmu. Působily zde tři velké těžařské závody, které 

byly později sjednoceny a v roce 1898 vznikl závod s názvem „Západočeský báňský 

akciový spolek, ředitelství dolů v Žacléři“.72 Ten po Mnichovu v roce 1938 převzali 

Němci. 

                                               
70 MÜHLSTEIN, Ludvík a Václav NOVÁK. Trutnovsko. 1. vydání. Hradec Králové: Kruh, 1988, s. 76.
71 Jako dolové míry se označovaly výměry pozemků, pod kterými se propůjčovalo oprávnění k těžbě 
nerostných surovin.
72 HOLANEC, Josef. Dolování uhlí na Žacléřsku. První. Malé Svatoňovice: Východočeské uhelné doly, 
1970, s. 7-25, s. 15.
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Na rozdíl od žacléřské oblasti, na Svatoňovicku nedošlo k prudkému vzestupu 

těžby na počátku první poloviny 19. století. Doly se rozvíjely daleko pomaleji.

Významná pro rozvoj dolů byla sice výstavba vojenské pevnosti Josefov v roce 178073, 

kam bylo uhlí dodáváno, ale jednalo se jen o přechodnou poptávku. K dalšímu 

postupnému rozvoji došlo až v 60. letech 19. století, kdy byla uvedena do provozu 

železniční trať mezi Trutnovem a Jaroměří a zároveň byly zprovozněny přádelny lnu 

v České Skalici a cukrovary v Polabí. Do té doby zdejší doly čelily problému s odbytem 

díky komplikované dopravě a nedostatku průmyslových podniků v okolí.74 Majiteli 

dolů byly šlechtické rody z náchodského panství, kterým se již v roce 1834 podařilo 

všechny významné lokality sjednotit.75 Nejvýznamnějším majitelem pro rozvoj zdejšího 

dolování byl Jiří Vilém, kníže ze Schaumburg – Lippe. Jeho rod vlastnil doly až do roku 

1895, kdy je z ekonomických důvodů odprodal Mirošovskému těžařstvu, které 

se později přetransformovalo ve Svatoňovickou báňskou společnost.76 V roce 1945 

na dolech zaměstnávala 1225 pracovníků z toho 745 Čechů, 120 Němců 

a 355 německých zajatců.77

Nejmladší doly v Radvanicích se rozvíjely velmi pomalu a byly majetkem 

většího množství drobných vlastníků. Teprve na konci první světové války se sjednocují 

menší doly do tzv. Radvanického těžařstva se sídlem v Trutnově. V roce 1942 těžařskou 

společnost odkupuje Západočeský báňský akciový spolek a přičleňuje radvanické doly

k dolům v Žacléři.78

Během druhé světové války se doly dostaly do správy Němců. Čeští horníci byli 

často propouštěni. Chybějící pracovní sílu nahrazovali váleční zajatci. Po osvobození

Podkrkonoší na konci války, byly doly převzaty zpět do českých rukou a byla nad nimi 

zřízena dočasná národní správa. Na základě Vyhlášky ministra průmyslu číslo 

                                               
73 Historie Josefova [online]. Jaroměř, 2016 [cit. 2016-11-01]. Dostupné z: 
https://www.pevnostjosefov.cz/historie/historie-josefova/
74 ANTOŠ, Zdeněk. Svatoňovické doly v 19. století. První. Malé Svatoňovice: Východočeské uhelné doly, 
1970, s. 29-96, s. 36.
75 ANTOŠ, Zdeněk. Svatoňovické doly v 19. století. První. Malé Svatoňovice: Východočeské uhelné doly, 
1970, s. 29-96, s. 34.
76 tamtéž, s. 79.
77 JIRÁSEK, Václav. Ve znamení mlátku a želízka. 1. vyd. Trutnov: obec Malé Svatoňovice, 2005, s. 230.
78 HOLANEC, Josef. Dolování uhlí na Radvanicku. První. Malé Svatoňovice: Východočeské uhelné doly, 
1970, s. 298-313, s. 312.
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442 z 29. listopadu 1945 byly doly znárodněny a od 1. 1. 1946 zařazeny do nově 

vzniklého podniku Východočeské uhelné doly (VUD), který sídlil v Trutnově.79

1.2.2 Národní podnik Východočeské uhelné doly

Národní podnik VUD v době svého největšího rozkvětu v polovině osmdesátých 

let zaměstnával více než 3500 zaměstnanců a patřil k největším zaměstnavatelům

na Trutnovsku.80 Podnik sestával ze tří důlních závodů, rozdělených podle oblastí, které 

korespondují s těmi z let před rokem 1945. Na počátku padesátých let byly doly 

přejmenovány podle hrdinů komunistického režimu. Doly v Malých Svatoňovicích 

se od 1. 10. 1950 oficiálně jmenovaly Důl Zdeněk Nejedlý, doly v Radvanicích byly 

přejmenovány k 30. 7. 1950 na Důl Stachanov a doly ze Žacléřska se oficiálně nazývaly 

Důl Jan Šverma81. Každý z důlních závodů fungoval jako samostatná jednotka 

s vlastním vedením. Pod VUD nespadaly jen doly, ale i učiliště v Malých Svatoňovicích 

a závodní báňské záchranné stanice. Podnik VUD i jednotlivé závody procházely 

ve sledovaných letech různými reorganizacemi a stěhování ředitelství. V období let 

1952 až 1957 byl důl Stachanov vyčleněn z VUD a přiřazen do správy národního 

podniku Jáchymovské doly. Bylo to z důvodu zjištění radioaktivity těženého uhlí

a upřednostnění těžby uranu před uhlím82.

Komunistický režim podporoval těžký průmysl, a proto investoval nemalé 

prosředky do rozvoje dolů. Prvních 25 let od znárodnění dolů hodnotí tehdejší ředitel 

VUD Karel Kult v úvodu Sborníku k dějinám Východočeských uhelných dolů

následovně: „Je to období nebývalého rozkvětu a rozvoje všech znárodněných dolů.

V něm vytěžily a dodaly doly národnímu hospodářství 16,280.00 tun uhlí, postavily 

1885 bytů pro horníky, pořídily investice za půl miliardy Kčs včetně rekonstrukce 

celého dolu Jan Šverma, postavily hornické učiliště pro 380 učňů, dva domovy 

                                               
79 REIL, Roman. Radvanické kutání a dolování černého uhlí od Chvalče po Bystré. 1. vydání. Radvanice: 
Obecní úřad Radvanice, 2011, s. 92. 
80 CAJTHAML, Pavel. Co se stalo s hornictvím. Trutnov: XANTYPA AGENCY s.r.o., 2013, 8(2), s. 4-5.
81 REIL, Roman. Radvanické kutání a dolování černého uhlí od Chvalče po Bystré. 1. vydání. Radvanice: 
Obecní úřad Radvanice, 2011, s. 97.
82 tamtéž, s. 98. 
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pro mladé horníky, na všech dolech moderně a hygienicky vybavené závodní jídelny, 

závodní ambulatoria a koupelny.“83

Hospodaření bylo v komunistickém Československu řízeno centrálně 

prostřednictvím pětiletých plánů, které jsou známé jako pětiletky. První pětiletý plán 

vyšel ve formě zákona, a to zákona č. 241/1948 Sb., O prvním pětiletém hospodářském 

plánu rozvoje Československé republiky.84 Na podporu výkonnosti podniků vypisoval 

národní podnik VUD zaměstnancům různé soutěže. V brožuře vydané VUD v roce 

1987 je uveden jako důležitý mezník soutěžení rok 1970, kdy došlo k vyhlášení 

podnikové soutěže o nejlepší závod, úsek, rubačský kolektiv, razičský kolektiv a ostatní 

provozy.  Zaměstnanci VUD se aktivně zapojovali i do tzv. brigády socialistické práce, 

která byla v Československu implementována po vzoru SSSR v roce 1958 a v průběhu 

normalizace se masivně rozšířila.85

Po změně režimu v roce 1989 nebylo již možné dále dotovat nevýdělečnou těžbu 

ve východočeských dolech a postupně došlo k jejímu útlumu. Jako první byl ukončen 

provoz na dole Zdeněk Nejedlý a to k 31. 12. 1990, pak následoval důl Jan Šverma 

k 31. 12. 1992 a jako poslední byl uzavřen důl Stachanov k 31. 3. 199486, který se jako 

jediný vrátil ke svému původnímu názvu Důl Kateřina. Doly pro svou nevýdělečnost 

privatizovány nebyly a zůstaly až do svého zániku státní. K 1. 1. 2005 zanikly 

Východočeské uhelné doly jako samostatný podnik.87

2 Rámec fungování tištěných médií v letech 1940–1998

2.1 Legislativní rámec

Ve sledovaném období byl legislativní rámec fungování tištěných médií 

několikrát změněn a ovlivněn dobovými událostmi.  

                                               
83 HOLANEC, Josef. Sborník k dějinám východočeských uhelných dolů. První vydání. Malé Svatoňovice: 
VUD Malé Svatoňovice, 1970, s. 6.
84 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-
1967. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, s. 1061.
85 tamtéž, s. 158.
86 REIL, Roman. Radvanické kutání a dolování černého uhlí od Chvalče po Bystré. 1. vydání. Radvanice: 
Obecní úřad Radvanice, 2011, s. 98.
87 tamtéž, s. 99. 
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V období protektorátu byla svoboda projevu výrazně omezena okupanty

a zavedenou cenzurou. Dělo se tak na základě zákona o mimořádných opatřeních 

č. 300/1920 Sb., jehož paragraf 10 uváděl, že „vydávání a rozšiřování časopisů může 

býti omezeno a podrobeno zvláštním podmínkám, může býti uložena povinnost 

periodickému tisku předkládati povinné výtisky nejvýše 2 hodiny před vydáním“.88

Dohled nad protektorátními médii převzalo oddělení kulturně politických záležitostí 

Úřadu říšského protektora. Tištěnými médii se zabývala skupina Tisk. Cenzurní 

kontrolu médií zajišťovalo Ústředí tiskové dozorčí služby (ÚTDS), které fungovalo 

v rámci tiskového odboru Předsednictva ministerské rady (PMR). V roce 1942 přešel 

tiskový odbor PMR pod nově vzniklé ministerstvo školství a lidové osvěty.89

Po konci druhé světové války byl tisk i nadále spravován centrálně a tato agenda 

spadala pod ministerstvo informací, konkrétně pod jeho tiskový odbor. Dne 26. října 

1945 vydalo ministerstvo informací vyhlášku o přechodném omezení ve vydávání 

periodických tiskovin. Touto vyhláškou bylo stanoveno, že od 1. 12. 1945 budou moci 

vycházet jen periodika, jejichž žádost o povolení k tisku schválí ministerstvo.90  První 

poválečný zákon týkající se tisku byl zákon č. 101/1947 Sb. o postavení redaktorů 

a o svazech novinářů.91 Tento zákon se zabýval postavením novinářů, zřizoval Ústřední 

svaz československých novinářů a nařizoval jim v něm povinné členství.

Po mocenské převratu v roce 1948 měla média po vzoru Sovětského svazu 

formovat souhlasný postoj obyvatel k politice komunistické strany. Nové poslání tisku 

definoval tiskový zákon č. 184/1950 o vydávání časopisů a o Svazu československých 

novinářů, a to následovně: „Posláním tisku je napomáhat budovatelskému úsilí 

československého lidu a jeho boji za mír a spolupracovat na jeho výchově 

k socialismu“.92 Veškerá mediální produkce byla podřízena potřebám KSČ. Dohled 

                                               
88 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií. 1. vyd. Praha: Grada, 
2011, s. 195.
89 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2010, s. 90.
90 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií. 1. vyd. Praha: Grada, 
2011, s. 229. 
91 Zákon 101/1947 (novináři) [online]. Praha, 2008 [cit. 2016-12-05]. Dostupné z: 
http://www.koncelik.eu/zakon-101-1947/
92 TISKOVÝ ZÁKON 184/1950 [online]. Praha, 2008 [cit. 2016-12-05]. Dostupné z: 
http://www.koncelik.eu/tiskovy-zakon-184-1950/
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nad médii měl tiskový a vydavatelský odbor kulturně propagačního oddělení 

ÚV KSČ.93 Cenzuru zajišťovala Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD), která 

vznikla v roce 1953 a fungovala pod tímto názvem až do roku 1966, kdy vyšel nový 

tiskový zákon.94

Nepřehlednost a neuspokojivost legislativního rámce médií si vynutily vydání 

tiskového zákona č. 81/1966 Sb. o periodickém tisku a o ostatních hromadných 

informačních prostředcích ze dne 25. října 1966. Tento zákon byl přelomový především 

tím, že přiznával existenci cenzury a definoval její pravomoce. Zlegalizoval do té doby 

neoficiálně působící cenzurní instituci HSTD a nově ji nazval Ústřední publikační 

správou (ÚPS). Tento zákon s řadou novelizací dával rámec českým médiím až do roku 

2000.95

V atmosféře pražského jara státní orgány ustoupily tlaku veřejnosti, když 

Národní shromáždění přijalo novelu tiskového zákona, který zrušil cenzuru tímto 

ustanovením: „Cenzura je nepřípustná. Cenzurou se rozumějí jakékoliv zásahy státních 

orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními 

prostředky. Tím není dotčena pravomoc prokurátora a soudu.“ V červnu 1968 

následovalo zrušení cenzurní instituce ÚPS.96

Období bez cenzury bylo záhy ukončeno pod tlakem SSSR, když se naši politici 

v Moskevském protokolu zavázali přijmout opatření ke kontrole médií. Na základě 

vládního usnesení č. 292 ze dne 30. srpna 1968 byl založen Úřad pro tisk a informace 

(ÚTI), který měl za úkol řídit, sledovat a hodnotit činnost médií. Jeho úlohu a fungování 

definoval zákon č. 127/1968 Sb. O některých přechodných opatřeních v oblasti tisku 

a dalších hromadných informačních prostředků. Ten samý zákon také ukončil krátké 

období svobody médií tím, že umožnil obnovení předběžné cenzury.97

                                               
93 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií. 1. vyd. Praha: Grada, 
2011, s. 256.
94 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2010, s. 140.
95 KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho 
kontrolních mechanismů. 2012, 41(1), s. 70-87, s. 78.
96 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií. 1. vyd. Praha: Grada, 
2011, s. 310.
97 tamtéž, s. 313. 
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S platností od 1. 1. 1969 změnil ústavní zákon uspořádání Československa 

na federaci. Z tohoto důvodu byl ÚTI přeorganizován a pro české země vznikl Český 

úřad pro tisk a informace (ČÚTI) a na Slovensku SÚTI. Oba úřady zajišťovaly 

hodnocení činnosti médií, dodržování tiskového zákona a uplatňovaly následnou 

cenzuru. Zároveň převzaly tisk pod správu a staraly se o jeho registraci.98 Takto 

organizovaná kontrola médií fungovala až do roku 1980, kdy byl zákonem č. 180/1980 

Sb. zřízen Federální úřad pro tisk a informace (FÚTI), který od obou výše uvedených 

úřadů převzal většinu kompetencí. ČÚTI a SÚTI zanikly v roce 1988.99

Po sametové revoluci v roce 1989 se započala transformace médií. První fází 

bylo odstátnění médií, které proběhlo vytvořením nové legislativy a osamostatnění 

médií od vlivu státu a politických stran. Základní rámec fungování médiím dávala nová 

ústava, jejíž součástí je i Listina základních práv a svobod, která v článku 17 zakotvuje 

svobodu projevu a právo na informace. Cenzura byla označena za nepřípustnou novelou 

tiskového zákona. Ta samá novela také umožňovala občanům a firmám vydávat 

periodický tisk. FÚTI byl zrušen v květnu 1990 zákonem č. 166/1990 Sb.100

2.2 Závodní noviny

V poválečném Československu ze začátku vycházely paralelně dva typy 

závodních tiskovin. Jednalo se tzv. podnikové noviny, které vydávala podniková vedení 

znárodněných podniků, a o tzv. závodní noviny, které vydávaly závodní rady 

Revolučního odborového hnutí101 nebo závodní odborové skupiny.102 Hlavní úkoly 

závodních novin popsal Miroslav Kárný ve svém článku Úkoly závodních časopisů 

v Rudém právu z 31. srpna 1945.103 Závodní noviny měly být obrazem života v závodě, 

měly vysvětlovat chod závodu, budit zájem o něj, vyzdvihovat pracovní výkony,

                                               
98 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2010, s. 194-195.
99 tamtéž, s. 209.
100 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2010, s. 257.
101 Revoluční odborové hnutí = masová odborová organizace, která působila v letech 1945 až 1990. 
Prohlašovalo se za nadstranickou organizaci, ale navzdory tomu využívalo svou moc k podpoře záměrů 
KSČ viz KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 
1948-1967. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, s. 778.
102 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-
1967. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, s. 1074.
103 KÁRNÝ, Miroslav. Úkoly závodních časopisů. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany 
Československa. 1945, 1(97), 3.
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pranýřovat nedostatky a v neposlední řadě podporovat důvěru ve vládu Národní fronty. 

Naproti tomu podnikové noviny byly kritizovány za to, že jsou psány vedením podniků, 

nejsou dělníkům srozumitelné a nezaměřují se na roli dělníků v závodě. 

Úloha závodních novin po převzetí moci komunisty v roce 1948 stoupla. Měly 

to být noviny psané dělníky pro dělníky. KSČ měla jasnou představu o jejich úloze,

a aby zabránila živelnému vydávání, přijalo předsednictvo Ústřední rady odborů dne 

18. 9. 1948 rozhodnutí, že závodní noviny mohou vycházet jen v podnicích 

s minimálním počtem dvě stě zaměstnanců. Tímto rozhodnutím byly zakázány 

podnikové noviny. Noviny se staly nástrojem budování podniků a politické práce, měly 

pomáhat socialistickému soutěžení a podporovat údernické hnutí.104 V té době 

fungovaly tři typy závodních časopisů v závislosti na velikosti podniku, a to nástěnné, 

cyklostylované a tištěné. Noviny nesměly být zaměstnancům rozdávány zdarma, 

ale prodávaly se. Distribuovány mohly být jen v závodech a byly finančně nezávislé 

na správě závodu. Měsíční náklad závodních časopisů dosahoval v roce 1949 počtu 

750 000 výtisků.105

Závodním tiskem se začal zabývat i Svaz československých novinářů, který

na své schůzi 28. října 1949 prohlásil závodní noviny za významnou složku tisku 

a přijal usnesení o pomoci závodním časopisům. Pomoc spočívala např. ve školení 

redaktorů závodních redakcí, patronáty nad závodním tiskem, posílení péče krajských 

komisí pro hnutí dopisovatelů o závodní noviny.106

V roce 1951 bylo vydáváno již 1395 závodních novin s nákladem dva miliony 

sto patnáct tisíc výtisků. Odpovědnost za vydávání závodních novin měl předseda 

závodní rady a kulturní referent ROH.107

V roce 1952 rozhodl sekretariát ÚV KSČ, že se závodní noviny stanou tiskovým 

orgánem závodní organizace KSČ, odborů, Československého svazu mládeže a vedení 

                                               
104 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-
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závodu. Cílem bylo, aby si celý obsah novin připravovali sami pracovníci jednotlivých 

závodů.108

Především menší závody se dostávaly do problémů se zajištěním vydávání 

závodních novin, chyběli jim dostatečně aktivní dělníci, kteří by do periodik přispívali, 

a uveřejňované články přestávaly být aktuální. Z tohoto důvodu KSČ rozhodla 

o reorganizaci závodního tisku a v roce 1955 přijala opatření povolující vydávání 

závodních novin jen v závodech s minimálně 1500 zaměstnanci a minimálním odběrem 

800 výtisků. Tím se počet závodních periodik zredukoval na 527.109

Další změna v organizaci závodního tisku přišla v roce 1959, kdy ÚV KSČ 

přijala dokument O poslání a úkolech místního tisku. Dokument kritizoval slabou 

úroveň závodních časopisů, proto stanovil zásady jejich obsahu:

 Vysvětlovat zásady nové mzdové soustavy

 Propagovat činnost brigád socialistické práce

 Propagovat rozvoj novátorského a zlepšovatelského hnutí

 Propagovat nové výrobní metody a technologie

 Zaměřovat se na ideologickou a kulturně osvětovou práci

Zdůrazněna byla zásada, že závodní noviny vydávají organizace KSČ a ROH 

s tím, že hlavní odpovědnost měla strana. Byla nařízena týdenní periodicita.110 Tak bylo 

vytyčeno působení závodních novin na další léta. 

Zákon O periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 

prostředcích, který byl přijat v roce 1966, měl přímý dopad i na závodní tisk. Všechny 

závodní časopisy se v roce 1967 musely nově registrovat u Krajských národních 

výborů. 

Další změna týkající se i podnikového tisku přišla na počátku 80. let, kdy ČÚTI 

a SÚTI dozorovaly až do roku 1988 krajský, okresní a podnikový tisk.111
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2.2.1 Závodní noviny Jiskra východočeských horníků

Závodní noviny Jiskra s občasnými přestávkami vycházely v letech 1940 až 

1998 na dolech na Trutnovsku. Původně byla Jiskra založena jako ilegální komunistický 

závodní časopis, který vycházel na dolech v Malých Svatoňovicích v tehdejší 

Svatoňovické báňské společnosti. Později ho již jako oficiální periodikum vydával 

národní podnik Východočeské uhelné doly na všech svých pracovištích po celou dobu 

svého působení. Od roku 1958 vycházela Jiskra v novinovém formátu a svým rozsahem 

a profesionálním zpracováním neměla na Trutnovsku obdoby. Periodicita se v průběhu 

vydávání novin střídala mezi týdenní a čtrnáctidenní. Zajímavé je, že Jiskra vycházela i 

po ukončení těžby112 a propuštění většiny pracovníků. Což vypovídá o tom, že hornictví 

mělo významnou úlohu v trutnovském regionu. Ve VUD pracovalo několik generací 

rodin a zájem o dění v dolech, jejich asanaci a hornickou historii přetrvával i po 

ukončení jejich aktivního působení v podniku. 

2.2.2 Další závodní časopisy na Trutnovsku

Na Trutnovsku vedle hornictví tvořily významnou část průmyslové výroby 

textilní podniky. Jako hlavního zástupce bych uvedla národní podnik Texlen, který 

zde měl hned několik závodů. Jejich závodní časopis nesl jméno Krkonošský len 

s podtitulkem Zpravodaj pracujících n. p. Texlen Trutnov. První ročník začal vycházet 

v roce 1973. Zpravodaj měl rozsah dvou stran novinového formátu. Vycházel 

nepravidelně v objemu dva tisíce výtisků. Poslední dochované vydání je z roku 1993. 

Dalším závodním časopisem byl Karák, který od roku 1979 vycházel v národním 

podniku Kara jako bulletin s nepravidelnou periodicitou. Jeho grafická úprava byla 

velmi jednoduchá a rozsah byl jeden list formátu A4. 

V závodech národního podniku Juta vydávali v sedmdesátých letech Informační 

zpravodaj Jutař. Šlo o neperiodickou firemní literaturu. V průběhu roku 1971 změnil 

grafickou úpravu i formát. Z jednoho listu novinového formátu se z něho stala 

několikastránková brožura formátu A5. 

                                                                                                                                         
111 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 
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112 Poslední těžba byla ukončena v důlním závodě v Radvanicích (Stachanov) k 31.3. 1994. 
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Žádný z uvedených závodních časopisů nedosáhl ve své historii takového 

rozsahu, periodicity a formátu jako Jiskra. Je samozřejmě možné, že se nezachovala 

všechna vydání, která bychom s Jiskrou mohli porovnat. 

3 Kvalitativní obsahová analýza

K analýze závodních novin Jiskra jsem zvolila metodu kvalitativní obsahové

analýzy, jejímž prostřednictvím se v praktické části pokusím zachytit, jak se Jiskra 

vyvíjela v průběhu svého vycházení.

Obsahová analýza patří mezi tradiční metody užívané při zkoumání dokumentů 

a textů. V 50. letech 20. století ji vymezil americký sociolog a sociální psycholog 

Bernard Berelson jako „výzkumnou techniku pro kvantitativní, systematický 

a objektivní popis zjevného obsahu komunikace“.113 Přestože termín obsahová analýza 

bývá častěji spojován s kvantitativním přístupem, v obecném pojetí zde má i kvalitativní 

přístup své místo. Již v meziválečném období Harold D. Lasswell doplnil do té doby 

čistě kvantitativní obsahovou analýzu o kvalitativní rozměr, když při zkoumání 

politických sdělení německého rozhlasového vysílání, doplnil rozbor užívaných 

symbolů o jejich vyznění.114

Kvalitativní postup analýzy se na rozdíl od postupu kvantitativního zaměřuje 

na porozumění obsahu a pozornost směřuje též k obsahu latentnímu. Jeho cílem není 

ověření hypotéz, ale naopak, s využitím induktivní logiky, formuluje hypotézy nebo 

nové teorie.115 Zatímco kvantitativní přístup je strukturovaný a standardizovaný, přístup 

kvalitativní se řídí méně přísnými pravidly a postup je určován samotnými daty.116

Ve své práci jsem při analýze Jiskry postupovala historicko-srovnávací metodou, 

k jejímž klíčovým pramenům patří i publicistické prameny, jako jsou noviny 

či časopisy. Tato metoda má dva základní postupy, a to synchronní a diachronní. 

Použitím prvně jmenovaného srovnáváme publicistické prameny ze stejného období, 
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které vycházely paralelně. Naproti tomu diachronní postup analyzuje jedno periodikum 

a zaměřuje se na jeho vývoj v čase.117 Jelikož cílem mé práce je sledovat vývoj Jiskry

v čase, postupovala jsem čistě diachronně. 

Objektem komparace byly závodní noviny Jiskra, rozdělené celkem do šesti 

desetiletí svého vycházení. V 60. a 80. letech jsem kladla důraz na historicky významné 

roky 1968 a 1989. Vzhledem k tomu, že vyšlo celkem 53 ročníků Jiskry, zúžila jsem 

zkoumaný vzorek vždy na jedno vydání každého měsíce. Ročník 1968, 1969 a 1970

jsem sledovala celý a rok 1989 jsem celý sledovala od jeho druhé poloviny až do první 

poloviny roku 1990. 

Mezi kritéria komparace patřilo grafické zpracování, redakční vedení, autoři 

článků a tematické zastoupení článků s důrazem na to, jak a zda vůbec reflektují 

události mimo závod. 

4 Analýza závodních novin Jiskra východočeských 

horníků

4.1 Počátky Jiskry

Počátky hornických novin Jiskra spadají do období Protektorátu Čechy a Morava 

a působení ilegálních komunistických odbojářů. První číslo ještě ilegálního časopisu 

vyšlo v květnu 1940 s názvem Jiskra v tehdejší Svatoňovické báňské společnosti. 

Zakladateli byli komunističtí aktivisté Jaroslav Kejzlar a Jaroslav Metelka, pod jejich 

vedením vyšla celkem tři čísla časopisu, ale jen první dvě se dostala do oběhu. Jiskra 

v té době měla podobu z obou stran popsaného listu velikosti A4, byla psána psacím 

strojem s ručně malovanou hlavičkou. Každé vydání mělo přibližně 50 výtisků. Její 

vydávání bylo přerušeno zatčením obou redaktorů gestapem.118

Další vydávání Jiskry bylo obnoveno po válce v roce 1945, vydáním 1. čísla 

ze dne 15. října 1945. Tento rok byl datován jako první ročník. V hlavičce listu stál text 

                                               
117 tamtéž, s. 388.
118 METELKA, Jaroslav. Komunistický tisk na Úpicku za okupace. 1. vyd. Hradec Králové: 
Východočeské nakladatelství, 1966, s. 140-157, s. 148.
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„Věstník svatoňovických horníků“. Vydavatelem byla místní odborová skupina 

Svatoňovické báňské společnosti pod redakčním vedením Josefa Hejny. 

Posláním závodního tisku se zabývá páté prosincové číslo roku 1945. Autor 

článku Ladislav Ryba vidí poslání Jiskry takto: „Jiskra nechť stane se pojítkem mezi 

vedením závodu a jeho zaměstnanci, ochráncem a obhájcem našich zájmů, tribunou 

hornické kultury a osvěty, svojí linií nechť má vliv na zvýšení výsledků práce v oboru 

technickém i administrativním.“119 Dále vyzývá pracovníky, aby se zapojili do přípravy 

Jiskry, a zdůrazňuje nutnost nezávislosti redakce.

Již v srpnu 1946 začala Jiskra vycházet pod záštitou Podnikové rady 

východočeských uhelných dolů a od listopadu téhož roku byl v roli šéfredaktora Václav 

Brejr. Závodní noviny vycházely se čtrnáctidenní periodicitou. Dne 30. června 1947 

vyšla Jiskra na několik měsíců naposledy. Stalo se tak z ekonomických důvodů, když 

vedení podniku odmítlo hradit náklady s ní spojené a vyhlásilo nutnost zavedení 

předplatného.120

K obnovení Jiskry došlo až po komunistickém převratu v Československu 

v březnu 1949. Závodní časopis byl vydáván ZS ROH Východočeských uhelných dolů, 

n. p., šéfredaktorem byl až do září 1949 Milan Kábrt, kterého pak vystřídal Ota Holub. 

Střídání na postu šéfredaktora bylo na stránkách Jiskry vysvětleno odchodem Milana 

Kábrta na vojnu.121 Z tiráže je zřejmé, že závodní noviny byly vydávány na základě 

povolení ministerstva informací a osvěty pod č. j. 21.713/19.  Čtrnáctidenní periodicita 

byla zachována.

V souvislosti se znovuobnovením Jiskry se hned v prvním čísle objevilo několik 

názorů na její poslání. Na titulní straně prvního čísla se o něm rozepsal ředitel VUD 

Pelnář, nejprve zdůrazňuje sjednocující funkci Jiskry. Poukazuje na to, že východočeské

doly se skládají z několika geograficky odloučených pracovišť, a zdůrazňuje nutnost 

                                               
119 RYBA, Ladislav, Poslání závodního tisku. Jiskra: Věstník svatoňovických horníků. Malé Svatoňovice: 
Místní odborová skupina, listopad 1945, 1(5), 3.
120 BREJTR, Václav, Horníci!: Závodní rada závodu Svatoňovice vám oznamuje. Jiskra: Věstník 
svatoňovických horníků. Malé Svatoňovice: Podniková rada východočeských uhelných dolů, červen 1947, 
3(12), 8
121 Hovoří redakce. Jiskra: Věstník východočeských horníků. Malé Svatoňovice:ZS ROH 
Východočeských uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, září 1949, 4(13) 3.
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uvědomění si, že bez ohledu na pracoviště jsou všichni součástí jednoho celku. Jako 

další bod doktor Pelnář vyzdvihuje touhu po vynikajících výsledcích práce a úlohu 

Jiskry popisuje takto: „Náš závodní časopis má se státi proto tribunou, kde naši horníci 

a úředníci si budou navzájem vykládat o svojí práci v tomto směru, ve směru 

k zabezpečení našeho revíru do budoucna (…) Bude ukazovat, jak to na jednotlivých 

našich závodech děláme, abychom plnili a překračovali plán. Náš věstník bude tedy 

tribunou našich úderníků a stachanovců, kteří na jeho stranách budou hovořit o své 

práci, o zlepšeních, jakých dosáhli, o nových metodách a nové organisaci práce.“122

Předseda ZS ROH Jaroslav Kašpar vidí stránky Jiskry jako prostor pro výsledky 

údernického hnutí a také pro přehled politických událostí.123 Zároveň redakce vyzývá 

zaměstnance ke spolupráci na přípravě Jiskry.

Obnovená Jiskra záhy dostala i nový podtitul a grafickou podobu. V hlavičce 

od 7. října 1949 stálo „Jiskra východočeských horníků“ a logo se změnilo 

na jednoduchý černobílý nápis „Jiskra“ doplněný hornickými kladivy.

Jak je zřejmé, poslání porevoluční Jiskry se od té poválečné liší. Hlavní těžiště 

je kladeno na publikování výsledků práce. Funkce budování hornické kultury a osvěty 

byla zcela vypuštěna. 

Obsah poválečných výtisků Jiskry se věnuje informacím ze závodu v rubrice 

„Důležitá sdělení osazenstvu“, přináší vzpomínky na začátek války a snaží se motivovat 

pracovníky k co největším výkonům pro obnovu země. Příkladem je článek „Veliký 

závazek“124, který odkazuje na projev prezidenta Edvarda Beneše a vyzývá pracovníky 

k poctivé práci. Pravidelně jsou v rubrice „Oběti Mauthausenu“125 otiskovány 

vzpomínky na místní rodáky, kteří zemřeli v koncentračním táboře.  

                                               
122 PELNÁŘ, Ant., Co chceme. Jiskra: Věstník východočeských horníků. Malé Svatoňovice:ZS ROH 
Východočeských uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, březen 1949, 4(1) 1-3.
123 KAŠPAR, Jaroslav, „Jiskře“ na uvítanou. Jiskra: Věstník východočeských horníků. Malé 
Svatoňovice:ZS ROH Východočeských uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, březen 1949, 4(1) 1.
124 RYBA, Lad., Veliký závazek. Jiskra: Věstník svatoňovických horníků. Malé Svatoňovice: Místní 
odborová skupina, listopad 1945, 1(3), 2.
125 Oběti Mauthausenu. Jiskra: Věstník svatoňovických horníků. Malé Svatoňovice: Podniková rada 
východočeských uhelných dolů, říjen 1946, 2(15), 5.
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Z hospodářských témat se Jiskra zabývala především dvouletým plánem

hospodářské obnovy a výstavby republiky126 a mírou jeho naplňování. Také je zřejmé, 

že se doly v poválečných letech potýkaly s nedostatkem pracovních sil, což reflektuje 

příspěvek s názvem „Voláme občany měst, venkova a nevyužitých pracovišť“127 nebo 

„Nábor pracovních sil do hornictví“128. 

Každé vydání Jiskry obsahuje poměrně velké zastoupení kulturní tématiky, jako

jsou básně a odkazy na umělce či přehled nově vydaných knih. Jasným příkladem 

je první dvojčíslo z roku 1946, které odkazuje na dílo Karla Čapka i na Jiřího Wolkera. 

Ročník 1946 je silně zaměřen na představování různých politických osobností, 

na seznamování čtenářů s historií hornictví a na vzpomínky na minulost. Evidentní 

je příklon k Sovětskému svazu.

Obsah Jiskry konce 40. let se od toho poválečného výrazně liší, což odpovídá 

i změně jejího poslání. Opravdu velký prostor je věnovaný výsledkům těžby, výkonům 

v různých socialistických soutěžích vypisovaných závodem. Příkladem je třeba článek 

„Opět příkladem“129, fotografie a medailonek úderníka na titulní straně130 a v neposlední 

řadě otištěný oceňující dopis prezidenta Gottwalda. Každé číslo přináší zprávy 

z jednotlivých důlních pracovišť, která ještě nenesou nová jména přidělená jim 

komunistickým režimem a nazývají se čistě geograficky. Pravidelné rubriky jsou 

nazvány „Rub a líc Svatoňovic“ a „Žacléř v kostce“. Radvanické pracoviště se zatím 

pravidelně nezapojuje. V hojné míře je zastoupena i propagace komunistické strany 

a socialismu jako takového. Sem se dají zahrnout zprávy z jednání ROH, zasedání KSČ 

na různých úrovních a dalších iniciativ. Příkladem takových příspěvků 

je „Co komunista – to úderník“131, „Rok stranického školení“132 nebo „Revoluce 

zvítězila“133.

                                               
126 Br., Dvouletka. Jiskra: Věstník svatoňovických horníků. Malé Svatoňovice: Podniková rada 
východočeských uhelných dolů, září 1946, 2(13), 1.
127 Voláme občany měst, venkova a nevyužitých pracovišť. Jiskra: Věstník svatoňovických horníků. Malé 
Svatoňovice: Podniková rada východočeských uhelných dolů, leden 1947, 3(1), 1.
128 Nábor pracovních sil do hornictví. Jiskra: Věstník svatoňovických horníků. Malé Svatoňovice: 
Podniková rada východočeských uhelných dolů, květen 1947, 3(8), 1.
129 Opět příkladem. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: ZS ROH Východočeských 
uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, říjen 1949, 4(15) 5.
130 Úderník s. Jarosl. Baudyš. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: ZS ROH 
Východočeských uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, říjen 1949, 4(15) 1.
131 PROUZA, Ladislav, Co komunista – to úderník. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: 
ZS ROH Východočeských uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, říjen 1949, 4(16) 1.



32

Donedávna hojně zastoupené články z hornické historie či lokálních akcí 

či zvyků úplně vymizely.

4.2 Jiskra v 50. letech

V padesátých letech docházelo k největšímu střídání na postu šéfredaktora

závodních novin. Na počátku 50. let Jiskra vycházela stále pod vedením Oty Holuba

až do září 1951, kdy vedení redakce převzal opět Milan Kábrt. Dalším šéfredaktorem 

v řadě byl Jaroslav Prouza, který do své pozice nastoupil v říjnu 1952, a po něm 

od ledna 1954 následoval Gustav Žák, jenž svůj post zastával necelý rok. V listopadu 

1955 ho nahradil Václav Hůlek. Posledním šéfredaktorem padesátých let byl František 

Rosa.

Na počátku sledovaného období se Jiskra poprvé oficiálně stala týdeníkem. 

S dodržováním této periodicity měla redakce problém a často vycházela sloučená čísla 

v delších časových intervalech, proto se od roku 1954 obnovila periodicita 

čtrnáctidenní. 

V polovině padesátých let redakce časopisu vyhodnotila naplňování účelu Jiskry 

za neuspokojivé, a proto byla od ledna 1955 ustanovena redakční rada, ve které byly 

zastoupeny všechny složky závodu tj. KSČ, ROH, vedení podniku a závodní zájmové 

kluby. To odpovídalo usnesení ÚV KSČ, které v roce 1952 stanovilo povinnou 

součinnost závodních skupin KSČ, ROH, ČSM a vedení závodu. V tiráži novin se tato 

změna nijak neprojevila. Redakce se zavázala k větší podpoře dopisovatelského hnutí,

a dokonce bylo pro dopisovatele vyhlášeno školení.134

Na počátku roku 1957 dostala Jiskra novou grafickou úpravu v podobě nového 

loga a později v tom stejném roce začala být tištěna v novinovém formátu. 

                                                                                                                                         
132 TICHÁČEK, Jaroslav, Rok stranického školení. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: 
ZS ROH Východočeských uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, říjen 1949, 4(16) 4.
133 Revoluce zvítězila. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: ZS ROH Východočeských 
uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, listopad 1949, 4(17) 4.
134 Redakční kolektiv Jiskry. Naše Jiskra do dalšího ročníku. Jiskra východočeských horníků, Rtyně 
v Podkrkonoší: prosinec 1953 8(19-20) 7.
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Jiskra v tomto období silně odráží budovatelské úsilí, které v tehdejší společnosti 

panovalo. K povzbuzení výkonů používá kromě již zavedených socialistických soutěží 

tabule cti a tabule hanby, které na stránkách publikuje. Každé vydání i nadále na titulní 

straně představuje někoho z úderníků. Zajímavým způsobem motivace pracovníků 

je publikace článků, ve kterých jednotliví zaměstnanci popisují jak vysokou finanční 

odměnu a za co dostali, například „Jak jsem vydělal 19.000 Kčs měsíčně“135 Také se na 

stránkách Jiskry často vyměňovala kritika mezi jednotlivými pracovišti i konkrétními 

pracovníky. Jako příklad je možné uvést článek s názvem „Nejsme spokojeni 

s nástrojárnou“136.

Jiskra též přináší informace o slavnostních událostech na dolech. Na počátku 

padesátých let jimi bylo třeba slavnostní přejmenovávání dolů, o kterém referuje článek 

„Důl Kateřina bude přejmenován“137 nebo pravidelné oslavy Dne horníků „Mezi dvěma 

Dny horníků“138. Důl Stachanov se po vzoru Dolu Jan Šverma a Dolu Zdeněk Nejedlý 

zapojil do tvorby stálých rubrik přinášející informace z jednotlivých závodů139. 

Dvě výjimečné události z roku 1953 se promítly na stránky Jiskry. Tou první 

bylo březnové úmrtí Stalina a Gottwalda, kdy titulní strana čtvrtého čísla byla černě 

orámována a vyšla ve stylu smutečního parte.  Druhým tématem byla měnová reforma 

z června téhož roku. Článek s názvem „Bojovat za splnění usnesení strany a vlády140“ 

vyjádřil plnou podporu tomuto kroku.

Změna složení redakční rady v roce 1954 se na stránkách Jiskry projevila 

nepatrným zvýšením pestrosti témat. Objevovala se témata z oblasti bezpečnosti práce, 

učilišť a sociální tématika v podobě bytové výstavby. Jako příklad bych uvedla článek 

                                               
135 HOLUB, Ota, Jak jsem vydělal 19.000 Kč měsíčně. Jiskra východočeských horníků. Malé 
Svatoňovice: ZS ROH Východočeských uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, květen 1950, 5(9) 4.
136 KULDA, Aleš, Nejsme spokojeni s nástrojárnou. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: 
ZS ROH Východočeských uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, květen 1952, 7(17) 3.
137 Důl Kateřina bude přejmenován. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: ZS ROH 
Východočeských uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, červenec 1950, 5(14) 1.
138 DAVID, Robert, Mezi dvěma Dny horníků. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: ZS 
ROH Východočeských uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, září 1950, 5(16) 1.
139 Volají vás Radvanice. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: ZS ROH Východočeských 
uhelných dolů, nár. podnik v Trutnově, březen 1951, 6(5) 14.
140 KÁBRT, Milan, Bojovat za splnění usnesení strany a vlády. Jiskra východočeských horníků, Rtyně 
v Podkrkonoší: červen 1953 8(10) 1-2.
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„Výstavba rodinných domků“141 Zvýšilo se i zastoupení příspěvků z volnočasových 

aktivit závodních klubů. Příkladem může být článek s názvem „Čapkův divadelní 

podzim zahájen“142.

Obecně lze říct, že Jiskra v padesátých letech byla silně zaměřena na výsledky 

závodu, výkony horníků a částečně na technické postupy při těžbě. Jelikož to byly 

noviny závodní, objevovala se i tematika bezpečnosti práce a různá sdělení ze strany 

vedení podniku. Výrazným rysem Jiskry v tomto období byla otevřená kritika 

probíhající na jejích stránkách. Budování hornické kultury, historické články či povídky 

z hornickou tématikou, jak je známe z jiných ročníků, zastoupeny téměř nebyly.

4.3 Jiskra v 60. letech s důrazem na rok 1968

Na počátku šedesátých let se Jiskra nelišila od té z předchozí dekády. Stále 

vycházela v novinovém formátu, který si zachovala až do svého konce. Obvyklý rozsah 

byly dvě strany, ale poměrně často vycházelo sloučené dvojčíslo v rozsahu čtyř stran. 

Redakci stále vedl František Rosa, který byl v lednu 1966 nahrazen Vladimírem

Štěpánem. Vydavateli Jiskry byli po celá šedesátá léta celozávodní výbor KSČ, ČSM, 

ROH a vedení VUD. V roce 1967 hrozil výpadek ve vydávání Jiskry, z důvodu nutnosti 

nové registrace periodik nařízené zákonem O periodickém tisku.143 Registrace naštěstí 

byla vyřízena včas a k výpadku nedošlo. 

Ve srovnání s předchozím desetiletím se ani nyní neobjevovalo mnoho stálých 

rubrik. Výjimku tvořila nově vzniklá a po dlouhou dobu pravidelně zastoupená rubrika 

označená VTS (Vědeckotechnická společnost), jejímž autorem byl Inž. Stanislav 

Kovařík. Autor se zde zabýval různými technickými otázkami těžby. První příspěvek 

této rubriky se jmenoval „Dny nové techniky“144.

                                               
141 TRUMM, Výstavba rodinných domků. Jiskra východočeských horníků. Rtyně v Podkrkonoší: 
Východočeské uhelné doly, n.p. Rtyně v Podkrkonoší, červenec 1958, 13(15) 1.
142 Čapkův divadelní podzim zahájen. Jiskra východočeských horníků. Rtyně v Podkrkonoší: 
Východočeské uhelné doly, n.p. Rtyně v Podkrkonoší, říjen 1957, 12(16) 4.
143 -vš-, Úpravy v místním tisku. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, CZV 
ROH a vedení n.p. VUD, březen1967, 23(12) 2.
144 KOVAŘÍK, Stanislav, Dny nové techniky. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV 
KSČ, CZV ROH a vedení n.p. VUD, září1961, 16(35) 2.
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Dalším novým tématem, jež je v Jiskře z této doby patrné, je vzdělávání. 

Je tu věnován velký prostor hornickému učilišti, především náboru učňů, kteří jsou 

představování na stránkách novin, perspektivě hornického povolání či uvádění 

mimoškolních aktivit učiliště. V únoru 1960 vyšlo speciální číslo věnované jen výše 

uvedené tematice. Se vzděláváním souvisejí i večerní školy pro pracující, kteří jsou 

na stránkách závodních novin motivováni ke studiu.145

Novým fenoménem je výrazné zastoupení článků na pokračování. V pátém čísle 

Jiskry z února 1961 začíná čtrnáctidílná série psaná Josefem Holancem s názvem 

„Cestou bojů a poznávání do KSČ“146, která byla vydávána k příležitosti oslav 40 let 

KSČ. Tematem bylo dělnické hnutí v Žacléřsko-svatoňovickém revíru v letech 1917 

až 1924. Zajímavá je také série článků vycházejících pod názvem „Poudačky dědy 

Nývlta“147, v níž imaginární děda komentuje problémy a jevy, do kterých se nikomu 

moc nechtělo, například špatně zorganizované oslavy dne horníků nebo málo příspěvků 

do Jiskry od dopisovatelů.

V hospodářské oblasti nedochází k nějaké výrazné změně tematiky. Stále jsou 

přítomny články o výsledcích těžby a plnění plánu. Zajímavý je častý apel na šetření 

materiálem či kritika plýtvání, což jasně odráží hospodářské problémy té doby. 

Příkladem toho je článek s názvem „Hospodáři se širokým rozhledem jsou i mezi 

dělníky“148 Problémy s nedostatkem zboží a vzrůstající ceny se zde objevují také. 

Paniku se snažil zastavit předseda celozávodního výboru KSČ Josef Lyer ve svém 

příspěvku „Nevěřte pomluvám“149, když tvrdí, že podle vyjádření ÚV KSČ se neplánuje 

žádné výrazné zdražení zboží, a dává vinu rádiu Svobodná Evropa za šíření nepravd. 

Vyšší produkce uhlí byla i v tomto období motivována různými soutěžemi, 

ale ne v takové míře jako v období předchozím. Samozřejmě je přítomna i tematika 

bezpečnosti práce. Apely na dodržování zásad bezpečnosti práce jsou na stránkách 

                                               
145 Zlepšení kvalifikace. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, CZV ROH a 
vedení n. p. VUD, říjen 1960, 15(36) 2.
146 HOLANEC, Josef, Cestou bojů a poznávání do KSČ. Jiskra východočeských horníků. Malé 
Svatoňovice: CZV KSČ, CZV ROH a vedení n. p. VUD, únor 1961, 16(5) 2.
147 -VŠ-, Poudačky dědy Nývlta. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, CZV 
ROH a vedení n. p. VUD, prosinec 1966, 21(52) 3.
148 Hospodáři se širokým rozhledem jsou i mezi dělníky. Jiskra východočeských horníků. Malé 
Svatoňovice: CZV KSČ, CZV ROH a vedení n. p. VUD, květen 1962, 17(19) 1.
149 LYER, Josef, Nevěřte pomluvám. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, 
CZV ROH a vedení n. p. VUD, červenec 1964, 19(29) 1.



36

Jiskry časté jak ve formě obecných upozornění či konkrétních výčtů viníků a jejich 

provinění. Příkladem druhého uvedeného postupu je příspěvek s názvem 

„Neodpovědnost či bezohlednost v rodině?“150 Pravidelným přispěvatelem se stal 

i závodní lékař upozorňující na zdravotní problémy a nutnost prevence. 

Po výměně na redaktorské židli v roce 1966 se Jiskra začíná stávat čtivější. 

Nevěnuje se jen záležitostem spojeným s prací či stranou, ale stále více místa zde mají 

volnočasové aktivity a kultura. Je patrné, že zaměstnanci se dostávali více do zahraničí,

ať už na dovolenou, nebo i na pracovní cesty, a své zážitky sdíleli na stránkách Jiskry. 

Příkladem je dvacetipětidílný seriál Bohuslava Pilaře o dovolené na Kubě s názvem 

„Atlantickým oceánem“, který vycházel v průběhu roku 1967. Dále bych uvedla 

příspěvek informující o exkurzi báňských záchranářů u kolegů v NDR s názvem 

„Záchranáři na zkušené“151. Dokonce i budovatelská hesla let minulých ustoupila spíše 

řešením praktických problémů závodu. Přestože publikované příspěvky přímo uvolnění 

poměrů té doby nejmenují, je to patrné z jejich skladby a obsahu. 

Přelomový rok 1968 nezačal v Jiskře nijak výjimečně. Únorová vydání oslavují

výročí uplynulých dvaceti let od února 1948. Zároveň však i v souvislosti s těmito 

oslavami zaznívá v příspěvcích potřeba demokratizace života. Zmínila bych článek 

„Příklad vítězného února“152, který právě tuto potřebu vyzdvihuje. Na podobné téma 

hovoří i článek „Demokratizace národních výborů“153 Jiskra se stále věnuje spíše 

vnitřním záležitostem, přináší informace o hospodářských problémech závodu, 

o nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců a o organizaci práce. Kritika není 

tak přímočará, jako byla v minulé dekádě. Nyní jsou spíše otiskovány články s různými 

názory než přímo kritika. Příkladem je „Otevřený dopis komunistům na národním 

podniku VUD“154, ve kterém závodní odbor KSČ dolu Stachanov rozporuje rozhodnutí 

                                               
150 _al_, Neodpovědnost či bezohlednost v rodině? Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: 
CZV KSČ, CZV ROH a vedení n. p. VUD, červen 1966, 21(24) 2.
151 LUDVÍK, Jaroslav; NĚMEC, Oldřich, Záchranáři na zkušené Jiskra východočeských horníků. Malé 
Svatoňovice: CZV KSČ, CZV ROH a vedení n. p. VUD, prosinec 1967, 22(50) 2.
152 STUCHLÍK, Evžen, Příklad vítězného února. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV 
KSČ, CZV ROH a vedení n. p. VUD, únor 1968, 23(9-10) 2.
153 Demokratizace národních výborů. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, 
CZV ROH a vedení n. p. VUD, únor 1968, 23(9-10) 4.
154 Výbor ZO KSČ Dolu Stachanov, Otevřený dopis komunistům na národním podniku VUD. Jiskra 
východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, CZV ROH a vedení n. p. VUD, duben 1968, 
23(19-20) 3.
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o centralizaci řízení a o přesunu jejich technickoadministrativních pracovníků

na pracoviště vedení podniku. 

Srpnové události roku 1968 otřásly i pracovníky Východočeských uhelných 

dolů, i když se to v Jiskře objevilo se zpožděním. První regulérní vydání po srpnové 

invazi, které vyšlo 23. srpna, vůbec nezmiňovalo invazi vojsk Varšavské smlouvy ani 

cokoliv jiného s tím spojeného. To lze vysvětlit tím, že Jiskra byla čtrnáctideník 

a v době invaze již bylo vydání Jiskry připravené a redaktoři nestihli zareagovat. Tuto 

neflexibilitu Jiskry kompenzovala dvě tzv. Okupační vydání, která vyšla v průběhu 

oněch dní v podobě strojem psaného listu formátu A4. Bohužel se zachovalo jen druhé 

z nich, které vydalo vedení národního podniku VUD 28. srpna 1968. Byla zde projevena 

úcta představitelům našeho státu, kteří byli donuceni podepsat Moskevské protokoly,

a vyjádřena důvěra vedení strany, zároveň jasně formulovaný nesouhlas s okupací. 

Vedení apeluje na potřebu jednoty, zachování klidu a pořádku s cílem normalizovat 

poměry, aby již nebyla záminka k okupaci. Zároveň při této příležitosti vedení podniku 

vyhlásilo mimořádnou směnu.155

Další regulérní číslo Jiskry vyšlo 3. září 1968, celá titulní strana obsahovala 

články odsuzující okupaci. Náladu jasně vyjadřovala i grafická podoba, celé číslo bylo 

tištěno jen černou barvou. Svou podporu Dubčekovi vyjádřil celozávodní výbor KSČ 

VUD v otištěném prohlášení. Inž. Josef Marek upozornil nejen na politický dopad 

invaze, ale především na hospodářské důsledky. Konkrétně zmiňuje neplnění těžebního 

plánu VUD a vysvětluje nutnost mimořádných směn.156 Svým dílem přispěl i redaktor 

Vladimír Štěpán v článku „Velmi studené ráno“157, kde popisuje svůj šok a zklamání 

a zároveň deklaruje, že již nebude věřit dobrým úmyslům Sovětského svazu. Tatáž 

tématika je i na dalších stranách tohoto vydání Jiskry. Následující vydání Jiskry 

je z 20. září. Zde již emoce opadly a vedení podniku pokračuje v řešení ekonomických 

dopadů zastavení reforem. Autor píšící pod značkou –jar- vyzývá v článku „Pochopit –

                                               
155 Havíři!. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV KSČ a vedení n.p. VUD, srpen 
1968, 23 (mimořádné okupační vydání č. 2) 1. 
156 MAREK, Josef, Spoléhat jenom na sebe. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV 
KSČ, CZV ROH a vedení n. p. VUD, září 1968, 23(35) 1.
157 ŠTĚPÁN, Vlad., Velmi studené ráno. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, 
CZV ROH a vedení n. p. VUD, září 1968, 23(35) 1.
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ale nezapomenout“158 k následování pokynů vedení strany a zdůrazňuje nutnost 

obnovení vztahů mezi národy.  Dále už se toto i následující vydání věnovaly své běžné 

agendě. Srpnové události byly zmiňovány už jen nepatrně a vždy v souvislosti 

s hospodařením podniku. Dokonce se v Jiskře neobjevila žádná informace týkající 

se listopadového zasedání ÚV KSČ a její rezoluce, kterou byly definitivně ukončeny 

všechny reformní snahy. Překvapivě Jiskra v čísle z ledna 1969 otiskla úvahu Míly 

Uhříčka, který rezoluci komentuje a zklamaně dochází k závěru, že lepší zítřky lidem 

zajistí jen vlastní práce.159 Na té samé straně byl také otištěn úryvek z lednového 

projevu A. Dubčeka, ve kterém říká: „Nesmíme se nechat svést od základní orientace 

na pozitivní řešení praktických úkolů a potřeb lidí.“160  Jiskra pak už otiskovala články 

zcela v souladu s oficiální politikou vedení KSČ. Příkladem je první květnové vydání 

z roku 1969, které přineslo informace z mimořádné celorevírní konference KSČ, 

ve které byl zvolen nový celozávodní výbor KSČ a zároveň byla negativně hodnocena 

práce předchozího výboru v době pražského jara, je kritizováno jeho nejasné stanovisko 

k událostem a slabé vedení stranické práce v revíru.161 V souvislosti s pražským jarem 

bych ještě uvedla poděkování vedení podniku zaměstnancům, kteří se nezúčastnili 

demonstrací k výročí jednoho roku od srpna 1968. To vyšlo na začátku září 1969 

s názvem „Provolání celozávodního výboru KSČ a podnikového ředitele ke všem 

zaměstnancům VUD“162 Jinak se Jiskra k srpnovým událostem ani k jejich výročí 

nevyjadřovala a tím také byla ukončena agenda vztahující se k tomuto tématu. 

Obecně lze říci, že Jiskra poměrně věrně odrážela období a události 60. let 

20. století. Z její agendy bylo jasně patrné uvolnění poměrů v druhé polovině 

sledovaného období a zklamání, které následovalo po příjezdu vojsk Varšavské 

smlouvy. Jelikož se jedná o časopis závodní, který vycházel pod patronátem KSČ, 

nečekala jsem, že toto bude tak výrazné.

                                               
158 -Jar-, Pochopit- ale nezapomenout. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, 
CZV ROH a vedení n. p. VUD, září 1968, 23(36) 1.
159 UHŘÍČEK, Míla, Lepší zítřek nám zajistí jenom vlastní práce! Jiskra východočeských horníků. Malé 
Svatoňovice: CZV KSČ, CZV ROH a vedení n. p. VUD, leden 1969, 24(2) 1.
160 A. Dubček v projevu na zasedání ÚV 17. 1. 1969. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: 
CZV KSČ, CZV ROH a vedení n. p. VUD, leden 1969, 24(2) 1.
161 -vš-, Mimořádná konference komunistů VUD. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: 
CZV KSČ, CZV ROH a vedení n. p. VUD, květen 1969, 24(9) 1.
162 Provolání celozávodního výboru KSČ a podnikového ředitele ke všem zaměstnancům VUD. Jiskra 
východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, CZV ROH a vedení n. p. VUD, září 1969, 
24(17) 1.
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4.4 Jiskra v 70. letech

V sedmdesátých letech se v čele redakce vystřídali celkem tři redaktoři. 

Dosavadní redaktor Vladimír Štěpán byl v září roku 1970 odvolán. Tato změna byla 

později v Jiskře vysvětlena takto: „(…) vzhledem ke svým postojům ve složitých 

situacích nedávného období nedával záruku k plnění základního politického cíle 

Jiskry.“163 Jeho místo zaujal Vlastimil Souček. Dalším v pořadí byl Václav Němec 

a od roku 1974 redakci vedl Květoslav Švadlena. 

Periodicita byla stále čtrnáctidenní a rozsah 4 strany novinového formátu. 

Hlavička Jiskry se změnila hned na podzim roku 1970, když byl změněn její název 

z původního „Jiskra východočeských horníků“ na „Jiskra východočeských horníků, 

nositelů Řádu práce“. Dále bylo doplněno heslo „Proletáři všech zemí spojte se!“. 

Na první pohled je patrné, že v průběhu sledované dekády vzrůstá počet fotografií. 

V dubnovém vydání Jiskry z roku 1979 se poprvé objevila pravidelná foto rubika 

s názvem „Reportážním objektivem“164. Autory fotografií byli nejčastěji Oldřich Hájek, 

Josef Tomek a Květoslav Švadlena. 

V první polovině roku 1970 Jiskra publikovala minimum článků s politickou 

tematikou, což je ve srovnání s jinými roky mimořádné. Stěžejními tématy byla 

hospodářská situace závodu, bezpečnost práce a řešení technických otázek těžby. 

Výjimku tvoří krátký příspěvek k výročí února 1948 s názvem „22 let února“165

a v dubnu publikovaný stručný článek připomínající narození V. I. Lenina nazvaný 

„Blíží se velký svátek“166. Dokonce i květnové vydání k příležitosti květnových oslav 

1. máje je nezvykle střízlivě pojaté. Je sice tištěno v kombinaci se slavnostní červenou 

barvou, ale na titulní straně není kromě hesla „Sláva 25. výročí osvobození 

Československa Sovětskou armádou“167 jediný příspěvek týkající se květnových svátků. 

                                               
163 CZV KSČ, Ke Dni tisku hodnotil CZV KSČ na VUD Jiskru. Jiskra východočeských horníků, nositelů 
Řádu práce. Malé Svatoňovice: CV KSČ, PV ROH a vedení n.p. VUD v Malých Svatoňovicích, říjen 
1970, 25(18), 1.
164 Reportážním objektivem. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, PV ROH a 
vedení koncern. pod. VUD, duben 1979, 34(7-8), 3.
165 -VŠ-, 22 let února. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: národní podnik VUD v Malých 
Svatoňovicích, únor 1970, 25(4), 1.
166 -KA-, Blíží se velký svátek. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CV KSČ, PV ROH a 
vedení n.p. VUD v Malých Svatoňovicích, duben 1970, 25(7), 1.
167 Jiskra východočeských horníků. 1970, 25(9), 1.
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Místo toho tu je publikováno shrnutí výsledků závodu za první čtvrtletí, článek 

zabývající se bezpečností práce a připomínka výročí 25 let vycházení Jiskry. 

Politicky laděná témata nabyla na intenzitě v červnu, kdy v jedenáctém čísle 

Jiskra informovala o novém složení celozávodního výboru KSČ.168 Hned následující 

vydání Jiskry z 19. června 1970 přineslo kritiku předchozího celozávodního výboru 

KSČ, namířenou především na nedostatečné prosazování vedoucí úlohy strany a téměř 

nulový politický vliv.169 Toto číslo také informovalo o pohovorech k výměně členských 

legitimací, které vedla komise okresního výboru KSČ.170 V druhé polovině roku 1970 

se na stránky Jiskry vrátila socialistická soutěž v příspěvku „Socialistickým soutěžením 

k lepší budoucnosti“171, jehož prostřednictvím byla na dolech znovu vyhlášena. Návrat 

k pořádkům z období před pražským jarem potvrzuje i článek podnikového ředitele 

VUD Karla Kulta s názvem „Den horníků ve znamení hospodářské i politické 

konsolidace“172.

Funkcí Jiskry se v září 1970 zabýval celozávodní výbor KSČ a vymezil ji 

následovně: „Základním cílem časopisu je plné obnovení Jiskry jako nástroje politiky 

KSČ a jejího prosazování v podmínkách podniku. (…) Časopis jako důležitý 

organizátor a informátor musí zároveň umožnit výměnu názorů k důležitým problémům 

politiky, hospodářství a ideologie. (…) CZV KSČ stanovil redakci Jiskry hlavní úkol: 

vést ideový boj proti pravicovému oportunismu a usilovat o to, aby Jiskra byla opět plně 

na pozicích marxismu leninismu a bojovala za politiku naší strany.“173 Tomuto cíli

Jiskra v dalších letech plně odpovídala. Například únorové vydání Jiskry k příležitosti 

výročí února 1948 se naprosto odlišovalo od toho předešlého. Tentokrát byla celá titluní 

strana zasvědcena interpretaci únorových událostí v článku „V únoru 1948 zvítězila 

                                               
168 Nové složení celozávodního výboru KSČ. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CV 
KSČ, PV ROH a vedení n.p. VUD v Malých Svatoňovicích, červen 1970, 25(11), 1.
169 -OA-, Problémy kolem nás. Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CV KSČ, PV ROH a 
vedení n.p. VUD v Malých Svatoňovicích, červen 1970, 25(12), 1.
170 Komise pro pohovory, Několik poznámek k pohovorům na podnikovém ředitelství. Jiskra 
východočeských horníků. Malé Svatoňovice: CV KSČ, PV ROH a vedení n.p. VUD v Malých 
Svatoňovicích, červen 1970, 25(12), 1.
171 KULT, Karel, Socialistickým soutěžením k lepší budoucnosti. Jiskra východočeských horníků. Malé 
Svatoňovice: CV KSČ, PV ROH a vedení n.p. VUD v Malých Svatoňovicích, červenec 1970, 25(13), 1.
172 KULT, Karel, Den horníků ve znamení hospodářské i politické konsolidace. Jiskra východočeských 
horníků. Malé Svatoňovice: CV KSČ, PV ROH a vedení n.p. VUD v Malých Svatoňovicích, září 1970, 
25(16), 1.
173 CZV KSČ, Ke Dni tisku hodnotil CZV KSČ na VUD Jiskru. Jiskra východočeských horníků, nositelů 
Řádu práce. Malé Svatoňovice: CV KSČ, PV ROH a vedení n.p. VUD v Malých Svatoňovicích, říjen 
1970, 25(18), 1.
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diktatura proletariátu“174. Dále se v Jiskře objevila nová rubrika s názvem „Život strany 

VUD“175, ve které byly pravidelně otiskovány zprávy ze zasedání nejen celozávodního 

výboru KSČ, ale i z jejích okresních organizací. Pokud byly tyto zprávy rozsáhlejší, 

věnovala jim redakce většinu prostoru ve vydání. Příkladem toho je příspěvek s názvem 

„Leninskou cestou k dalšímu rozvoji naší socialistické vlasti“176. Dubnové vydání Jiskry 

věnovalo pozornost oslavám narození Lenina na celé titulní straně177. Ve srovnání 

s krátkým příspěvkem z předchozího roku, bylo pojetí v roce 1971 diametrálně odlišné. 

Jako poslední příklad odrážející totální odklon od pražského jara uvedu článek s názvem 

„Přátelství ukované v září 1968 je věčné“178, který oslavuje sovětské letce, kteří u nás 

přistáli 21. srpna 1968, a popisuje setkání s nimi v září 1968 a jejich opětovnou 

návštěvu na dolech VUD v květnu 1971. 

Jak je patrné, Jiskra se na počátku 70. let intenzivně věnovala politické činnosti. 

Problematika hospodaření závodu, bezpečnosti práce a technických řešení byla 

odsunuta do pozadí. Tepve ke konci první poloviny 70. let se k ní Jiskra začala navracet 

a opět se začala více objevovat vnitropodniková témata, která jsou pro Jiskru typická. 

Ve druhé polovině sedmdesátých let nebyla agenda Jiskry ničím výrazná. Jedině snad 

hojným zastoupením článků zaměřených na novou výstavbu Dolu Zdeněk Nejedlý.

4.5 Jiskra v 80. letech s důrazem na rok 1989

Hned v úvodu osmdesátých let došlo k výměně šéfredaktora, kterým byl od roku 

1974 Květoslav Švadlena179. První vydání, které vzniklo pod novým redakčním 

vedením Miroslava Vašíčka, vyšlo 31. října 1980. Důvod obměny v redakci Jiskra nijak 

nezmiňovala. Od osmého čísla z dubna 1983 vedl redakci Jiří Pavel. Změna byla 

                                               
174 V únoru 1948 zvítězila diktatura proletariátu. Jiskra východočeských horníků, nositelů Řádu práce.
Malé Svatoňovice: CV KSČ, PV ROH a vedení n.p. VUD v Malých Svatoňovicích, únor 1971, 26(3), 1.
175 tamtéž
176 Leninskou cestou k dalšímu rozvoji naší socialistické vlasti. Jiskra východočeských horníků, nositelů 
Řádu práce. Malé Svatoňovice: CV KSČ, PV ROH a vedení n.p. VUD v Malých Svatoňovicích, březen 
1971, 26(6), 1-3.
177 NĚMEC, V., Lenin stále živý. Jiskra východočeských horníků, nositelů Řádu práce. Malé 
Svatoňovice: CV KSČ, PV ROH a vedení n.p. VUD v Malých Svatoňovicích, duben 1971, 26(8), 1.
178 Přátelství ukované v září 1968 je věčné. Jiskra východočeských horníků, nositelů Řádu práce. Malé 
Svatoňovice: CV KSČ, PV ROH a vedení n.p. VUD v Malých Svatoňovicích, květen 1971, 26(10), 3.
179 PAVEL, Jiří, Jiskře je padesát. Jiskra východočeských horníků: podnikové noviny pracujících VUD. 
Malé Svatoňovice: vedení státního podniku VUD a ZV odborů, červenec 1990, 45(15), 4.
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na stránkách Jiskry vysvětlena odchodem jeho předchůdce do stranické funkce.180

Výjimečný byl svým způsobem rok 1985, kdy bylo v tiráži uváděno složení celé 

redakční rady.

Grafická úprava Jiskry se v tomto období výrazně neměnila. V roce 1981 byla 

od 3. čísla změněna hlavička novin, bylo upuštěno od do té doby zobrazovaného 

kahanu, který byl nahrazen důlní věží. Název „Jiskra východočeských horníků, nositelů 

řádu práce“ byl přítomen po celé sledované období 80. let. To neplatí o heslu „Proletáři 

všech zemí spojte se!“, které bylo v posledním vydání roku 1989, pod vlivem událostí 

sametové revoluce, změněno na „Hornický stav budiž velebený“181, což je text hornické 

hymny.182 Periodicita byla stále čtrnáctidenní a po celá osmdesátá léta Jiskru vydávaly 

tři organizace: celozávodní rada KSČ, podnikový výbor ROH a vedení koncernového 

podniku Východočeských uhelných dolů.

Hlavní tematické okruhy, kterým se závodní noviny věnovaly, je možné rozdělit 

do následujících kategorií: informace politického charakteru, především informace 

o dění v orgánech KSČ od celostátní až po závodní úroveň. Příkladem takových článků

může být příspěvek s názvem „Celopodniková konference ROH – zpevněný 

socialistický závazek“183 nebo „Všechny síly strany a lidu pro splnění programu 

XVI. sjezdu KSČ“184. Články tohoto typu byly otištěny převážně na titulních stranách. 

Druhou oblastí byly informace hospodářského charakteru o výsledcích těžby, plnění 

cílů, budovatelském hnutí a investičních záměrech podniku. Zvláště v roce 1980 bylo 

velmi silné zastoupení informací o plánované výstavbě dolu Stachanov II, jako

je například příspěvek „Výstavba dolu Stachanov II a III“185. V druhé polovině 80. let 

                                               
180 Změna v redakci "Jiskry" Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé Svatoňovice: 
CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, duben1983, 38(8), 2.
181 Jiskra východočeských horníků: nositelů řádu práce. Malé Svatoňovice, 1989, 44(26).
182 JIRÁSEK, Václav. Hornický stav budiž velebený Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. 
Malé Svatoňovice: CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, listopad 1989, 44(26), 
3.
183 Celopodniková konference ROH – zpevněný socialistický závazek Jiskra východočeských horníků,
nositelů řádu práce. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, 
říjen 1982, 37(20), 1.
184 Všechny síly strany a lidu pro splnění programu XVI. sjezdu KSČ Jiskra východočeských horníků,
nositelů řádu práce. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, 
květen 1983, 38(10), 1.
185 KÁBRT, Jan. Výstavba dolu Stachanov II a III Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. 
Malé Svatoňovice: CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, květen 1980, 35(9-10), 
4-5.
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se v Jiskře začalo objevovat téma hospodářské přestavby. Příkladem je článek 

„Urychlení, přestavba, demokratizace“186.

Další soustavně zastoupenou tematickou kategorií, která je v Jiskře přítomna,

byla bezpečnost práce. Tomuto tématu byla věnována pravidelná rubrika „Bezpečnost 

Hygiena práce“. Své zastoupení měly i příspěvky od báňských záchranářů. Za všechny 

bych jmenovala článek s názvem „Černé ráno Dolu Stachanov“187 popisující jejich 

záchrannou akci při požáru na Dole Stachanov, který vypukl 10. ledna 1985. Přítomnost 

této tematiky bezesporu souvisí s riziky výkonu hornických činností. 

Nové téma, které se v osmdesátých letech začalo na stránkách Jiskry objevovat,

byla iniciativa o založení hornického muzea. Hybatelem této myšlenky byl Václav 

Jirásek, který byl také autorem většiny článků na toto téma. Jako příklad bych uvedla 

příspěvek „Budeme mít hornické muzeum?“188.

Historicky významný rok 1989 neměl na obsah Jiskry většinu roku žádný vliv. 

Agenda se v průběhu roku nijak neměnila a až do listopadu se neobjevila žádná 

informace týkající se manifestací nebo jiných protirežimních akcí. Teprve 

v listopadovém vydání Jiskry, které vyšlo až poslední den měsíce, byl publikován 

článek s názvem „Oč usilují nelegální skupiny“189. Jednalo se o záznam ze schůze 

závodní organizace KSČ na dole Zdeněk Nejedlý, kde bylo poukazováno na snahy 

o destabilizaci společnosti skupin Obroda, Solidarita nebo Svaz přátel USA. Následující 

vydání Jiskry vyšlo až za měsíc a to 21. prosince 1989 a v jeho obsahu se míchaly 

příspěvky podporující komunistický režim i příspěvky zastánců změny. Na titulní straně 

byla otištěna informace o zrušení celozávodního výboru KSČ a zároveň vyjádření 

podpory komunistů generálnímu tajemníkovi Karlu Urbánkovi a předsednictvu 

ÚV KSČ. Na druhé straně zde byla otištěna zpráva z prvního setkání Občanského fóra 

                                               
186 ŘEHÁK, Karel. Urychlení, přestavba, demokratizace Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu 
práce. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, květen 1987, 
42(9), 1-2.
187 GRUDZIEN, Miloš. Černé ráno Dolu Stachanov Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. 
Malé Svatoňovice: CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, únor 1985, 40(2), 2.
188 JIRÁSEK, Václav. Budeme mít hornické muzeum? Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu 
práce. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, leden 1980, 
35(1), 3.
189 Oč usilují nelegální skupiny Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé Svatoňovice: 
CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, listopad 1989, 44(25), 1.
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ve VUD s názvem „První setkání Občanského fóra“.190 Další článek s názvem 

„Na aktuální téma: Stávka a právo na stávku“191 se zabýval generální stávkou, která 

proběhla 27. listopadu a někteří zaměstnanci VUD se jí zúčastnili. Velmi zajímavá 

je i omluva redakce, která byla v tomto čísle otištěna192. Redakce se omlouvala 

za vydání již výše uvedeného příspěvku s názvem „Oč usilují nelegální skupiny“193. 

Redaktor vysvětloval, že byl k jeho otištění nabádán vedením, a uznává, že to byla

politická chyba. Zároveň vyzývá zaměstnance, aby své kolegy hodnotili podle jejich 

výsledků práce a ne podle politických názorů. Toto jasně vypovídá o nepřehlednosti 

situace a o rychlých politických změnách, které se na konci listopadu 1989 udály. 

Na dalších dvou stranách posledního čísla roku 1989 již nebyla zastoupena žádná 

politická témata.

4.6 Jiskra v 90. letech 

Přestože první vydání Jiskry s datem roku 1990 ještě nese v hlavičce informaci, 

že východočeští horníci jsou nositeli Řádu práce a v redakci nedošlo ke změně 

šéfredaktora, otištěné příspěvky jasně vyjadřují optimistická očekávání od změny 

režimu. Příkladem toho je např. anketa s názvem „Co očekáváte od roku 1990?“, 

ve které dotazovaní vyjadřují naději k pozitivním změnám. Jako příklad bych uvedla

slova PaedDr. Roberta Lukáška, vychovatele hornického učiliště: „Vloni bych 

na stejnou otázku v duchu odpověděl „nic dobrého“, ale publikovat bych si to nedovolil. 

Ze strachu. Letos, už bez obav, doufám, že nový rok nám vrátí vše, co nám bylo 

uloupeno a upíráno. (…) Proto očekávám, že rok 1990 bude rokem radostným 

a plodným. Rokem návratu svobody, demokracie a národní hrdosti.“194

                                               
190 (jp) První setkání Občanského fóra Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé 
Svatoňovice: CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, listopad 1989, 44(26), 2.
191 HUMŇAL, Jiří. Na aktuální téma: Stávka a právo na stávku Jiskra východočeských horníků, nositelů 
řádu práce. Malé Svatoňovice: CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, listopad 
1989, 44(26), 2.
192 PAVEL, Jiří. Redakce vysvětluje Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé 
Svatoňovice: CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, listopad 1989, 44(26), 2.
193 Oč usilují nelegální skupiny Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé Svatoňovice: 
CZV KSČ, PV ROH a vedení k.p. Východočeské uhelné doly, listopad 1989, 44(25), 1.
194 Co očekáváte od roku 1990? Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé Svatoňovice: 
vedení koncernového podniku VUD a PV ROH, leden 1990, 45(1), 1-2.
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Příspěvky z roku 1990 jasně reflektují politické a hospodářské změny, ke kterým 

překotně docházelo. Jiskra se zaměřovala především na situaci v závodě a nepřinášela 

informace z dění celorepublikového, což přesně odpovídalo jejímu poslání. 

Témata, kterým se Jiskra věnovala v roce 1990, je možné rozdělit do několika 

kategorií. První z nich jsou personální změny ve vedení podniku, jež přišly s novým

režimem. Jedná se například o články s názvy „Na Dole Nejedlý vybírali vedoucího 

závodu“195  nebo „Nový náměstek ředitele“196. Další tematickou kategorií jsou změny 

v orgánech vedení podniku, například ustanovení a jednání Občanského fóra na dolech 

nebo zánik základních organizací KSČ. Sem patří třeba článek s názvem „Ukončení 

činnosti ZO KSČ na pracovišti“197 nebo „Z jednání Občanského fóra na ředitelství 

VUD“198. Dále je sem možné zařadit články týkající se přeměny odborové organizace. 

Příkladem je příspěvek „Poslední zasedání PV ROH“199, který informuje o zrušení 

podnikového výboru ROH a o přechodu jeho činnosti do místních organizací ROH 

jednotlivých důlních závodů.

První dva uvedené tematické okruhy se objevovaly v Jiskře na počátku roku 

1990, ten následující okruh témat byl silně zastoupen až do konce vydávání 

analyzovaných závodních novin. Jedná se o informace o změnách samotné organizace

podniku, konkrétně o možnosti oddělení od státního podniku Kamenouhelné doly, 

koncern Kladno200 a především o další perspektivu fungování VUD, restrukturalizaci

a stále aktuálnější útlum těžby z důvodu nerentability201. 

                                               
195 (r). Na Dole Nejedlý vybírali vedoucího závodu. Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. 
Malé Svatoňovice: vedení koncernového podniku VUD a PV ROH, leden 1990, 45(1), 1-2.
196 (r). Nový náměstek ředitele: od února 1990 pověřen řízením VUD Ing. Eduard Mertlík. Jiskra 
východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé Svatoňovice: vedení koncernového podniku VUD a 
PV ROH, květen 1990, 45(9), 1.
197 (r). Ukončení činnosti ZO KSČ na pracovišti Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. 
Malé Svatoňovice: vedení koncernového podniku VUD a PV ROH, leden 1990, 45(1), 1.
198 (fm).Z jednání Občanského fóra na ředitelství VUD. Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu 
práce. Malé Svatoňovice: vedení koncernového podniku VUD a PV ROH, leden 1990, 45(1), 1. 
199 (r). Poslední zasedání PV ROH. Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé 
Svatoňovice: vedení koncernového podniku VUD a PV ROH, leden 1990, 45(3), 1. 
200 SVOBODA, Josef. O budoucnosti našeho revíru Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. 
Malé Svatoňovice: vedení koncernového podniku VUD a PV ROH, leden1990, 45(2), 1.
201 MERTLÍK, Eduard. Útlumový program. Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé 
Svatoňovice: vedení koncernového podniku VUD a PV ROH, leden 1990, 45(1), 3
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Snahu o narovnání společenských poměrů tehdejší doby jasně dokládá 

„Prohlášení ředitele VUD“202, ve kterém se jménem podniku VUD omlouvá 

zaměstnancům perzekvovaným předchozím politickým režimem. 

Na počátku 90. let je na první pohled zřejmý nárůst přispěvatelů do Jiskry, 

sloužila nejen jako prostor pro informování zaměstnanců, ale i k vyjadřování názorů

či k úvahám. Na základě příspěvku Miloslava Mence „Proč anonymně?“203 lze vyvodit, 

že vzrostl i počet čtenářů závodních novin. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, v jakém

nákladu Jiskra vycházela. 

Jiskra se snažila pravdivě informovat bez omezování politickými stranami 

a zaznamenala i tlaky na své zrušení, o čemž vypovídá i prohlášení redakce otištěné pod 

názvem „Ať žije… pryč s ní!“, ve kterém se píše: „Dnes náš čtrnáctideník nesvazují 

pouta žádné politické strany. Některým bývalým funkcionářům KSČ ve VUD 

se to nelíbí. A tak přišli s návrhem, aby se naše podnikové noviny zrušily. Jako důvod 

uvádějí, že Jiskra ztratila důvěru čtenářů, neboť byla v minulosti plně poplatná 

tehdejšímu režimu.“204 Občas docházelo na stránkách Jiskry i k osobním přestřelkám. 

Vášně rozpoutala otištěná odpověď jednoho z pracovníků na otázku „Co očekává 

od roku 1990?“, ve které vyjádřil nesouhlas s polistopadovými změnami205. Někteří 

čtenáři poslali tento příspěvek do blíže neuvedené redakce pražského listu. Redaktor 

Jiskry Jiří Pavel na to reagoval v článku „Žalobníček žaluje“: „I když sdílím jejich 

pocity, že pan Bursa není právě přátelsky nakloněn probíhajícím politickým změnám 

v naší společnosti a sametové revoluci nefandí, přesto se domnívám, že má plné právo 

vyjádřit veřejně svůj názor. Vždyť máme přeci demokracii, ne?! A protože příspěvek 

pana Bursy byl otištěn spolu s odpovědí dalších čtrnácti tazatelů, nepovažoval jsem 

za vhodné jeho názor samostatně redakčně komentovat. Bylo by to vůči němu 

diskriminující, zkrátka nefér.“ 206

                                               
202 MERTLÍK, Eduard. Prohlášení ředitele VUD. Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. 
Malé Svatoňovice: vedení koncernového podniku VUD a PV ROH, březen 1990, 45(6-7), 1. 
203 MENEC, Miloslav. Proč anonymně? Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé 
Svatoňovice: vedení koncernového podniku VUD a PV ROH, květen 1990, 45(10), 1. 
204 Ať žije… pryč s ní! Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé Svatoňovice: vedení 
koncernového podniku VUD a PV ROH, únor 1990, 45(4), 5-6.
205 (jp). Co očekáve od roku 1990? Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé 
Svatoňovice: vedení koncernového podniku VUD a PV ROH, duben 1990, 45(8), 1. 
206 (jp). Žalobníček žaluje… Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé Svatoňovice: 
vedení koncernového podniku VUD a PV ROH, březen 1990, 45(6-7), 6. 
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O otevřenosti Jiskry svědčí i podrobné výsledky ankety, které publikovala v čísle 

16. z 23. srpna 1990. Nebudu zacházet do podrobností obsahu ankety, která 

se respondentů v šesti otázkách ptala na jejich názor na situaci ve VUD. Považuji 

za důležité upozornit na tuto iniciativu, protože jsem za celé předchozí období nic 

podobného na jejích stránkách nezaznamenala. 

Zároveň je možné v Jiskře vidět i jistou kontinuitu témat, což plně odpovídá 

tomu, že se jedná o noviny závodní. Na počátku 90. let jsou stále zastoupena témata 

bezpečnosti práce, informace o výsledcích těžby a technologické informace. Zachovaly 

se i rubriky zabývající se sportem, seriály na pokračování např. „Zahrada mládí Karla 

Čapka“207, která měla sedm dílů.

Hospodářské a politické změny dopadly i na Jiskru samotnou. V srpnu 1990 

se redakční rada zabývala budoucností podnikových novin, kromě problémů 

s financováním vydávání Jiskry v dalším roce byl diskutován problém s nedostatkem

odborných článků. S ohledem na nutnost zachování pestrosti zdrojů redakční rada 

odmítla, že by této odbornosti mělo být dosaženo tím, že přispívat budou jen útvary 

podnikového ředitelství208.  Na nedostatek příspěvků ze strany odborníků podniku

poukazuje v článku s názvem „Zlepšit informovanost“ redaktor Jiří Pavel slovy „Letos 

nemám, obrazně řečeno, z čeho vařit. Chybějí mi kvalifikovaně napsané články 

především z naší výroby, investic, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, náhradní 

neuhelné činnosti atd.“209

Pozici redaktora Jiskry až do jejího konce zastával Jiří Pavel. Přestože 

podnikový výbor ROH k 18. lednu 1990 zanikl210, byl až do 3. května 1990 uváděn 

spolu s vedením VUD jako vydavatel. Poté se vydavatel změnil na vedení 

koncernového podniku VUD a ZV Odbory. Ke konci roku 1990 bylo jako vydavatel 

                                               
207 KAŠPAR, Josef.. Zahrada mládí Karla Čapka. Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. 
Malé Svatoňovice: vedení koncernového podnku VUD a PV ROH, duben 1990, 45(8), 4. 
208 Zhasne brzo Jiskra? Jiskra východočeských horníků: podnikové noviny pracujících Východočeských 
uhelných dolů. Malé Svatoňovice: vedení státního podniku VUD a ZV odborů, září 1990, 45(18), 1-2. 
209 PAVEL, Jiří. Zlepšit informovanost. Jiskra východočeských horníků: podnikové noviny pracujících 
Východočeských uhelných dolů. Malé Svatoňovice: vedení státního podniku VUD a ZV odborů, říjen 
1990, 45(20), 1-2.
210 (r). Poslední zasedání PV ROH. Jiskra východočeských horníků, nositelů řádu práce. Malé 
Svatoňovice: vedení koncernového podniku VUD a PV ROH, leden 1990, 45(3), 1. 
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udáváno vedení státního podniku VUD a odborové organizace VUD. Takto 

to již zůstalo do konce Jiskry. Redakce se v průběhu roku 1992 přesunula spolu 

s podnikovým ředitelstvím z Malých Svatoňovic do Trutnova.

První změna v grafické úpravě byla provedena v červenci 1990, kdy 15. číslo 

Jiskry nahradilo stávající podtitulek „východočeských horníků – nositelů řádu 

práce“ novým zněním „východočeských horníků – podnikové noviny pracujících 

VUD“. Od roku 1991 vycházela Jiskra s novou černobílou hlavičkou na titulní straně

a s podtitulem Podnikové noviny pracujících Východočeských uhelných dolů. 

Ke změně hlavičky vedly, dle vysvětlení redaktora Jiřího Pavla, ekonomické důvody

a přechod k ofsetovému tisku.211 V říjnu 1995 byl znovu upraven podtitulek novin, když 

vyšlo 9. číslo poprvé s podtitulem „Podnikový zpravodaj zaměstnanců a důchodců 

východočeských uhelných dolů“. Tato grafická úprava se až do posledního vydání 

Jiskry v srpnu 1998 nezměnila. 

Jiskra se ve svém posledním období zcela zaměřovala na situaci v závodě, 

nezmínila dokonce ani rozdělení republiky na Českou republiku a Slovenskou 

republiku, což i odpovídalo jejímu poslání. Jak jsem již v úvodní části této kapitoly 

uváděla, hlavní témata, která rezonovala Jiskrou 90. let, byl útlum těžby, nové tržní 

podmínky, konzervace dolů, naděje na privatizaci dolu Kateřina a problematika sociální 

situace horníků. Z Jiskry v roce 1994 téměř zmizely informace o vytěženém uhlí 

a nových technologiích, což bylo způsobeno zastavením těžby a uzavření všech důlních 

pracovišť. Stupňovalo se zastoupení článků s odborářskou tématikou, kdy Jiskra 

například přinášela podrobné informace o demonstraci přibližně čtyřiceti tisíc lidí 

na Staroměstském náměstí, která se uskutečnila 22. března 1994 na výzvu 

Českomoravské komory odborových svazů212. Po ukončení těžby pak v posledních 

ročnících Jiskry pravidelně vycházely články informující o odborářských aktivitách,

například „Odboráři k parlamentním volbám 1996“213 nebo „Zprávy z odborových 

                                               
211 (jp). S novou hlavičkou. Jiskra:podnikové noviny pracujících Východočeských uhelných dolů. Trutnov: 
vedení státního podniku VUD a odborové organizace VUD, leden 1991, 46(1), 1.
212 Páni poslanci, jak vy na nás, tak my na vás u voleb. Jiskra: podnikový zpravodaj zaměstnanců 
Východočeských uhelných dolů. Trutnov: vedení státního podniku VUD a odborové organizace VUD, 
duben 1994, 49(7-8), 1-3.
213 -M-. Odboráři k parlamentním volbám 1996. Jiskra:podnikový zravodaj zaměstnanců a důchodců 
Východočeských uhelných dolů. Trutnov: vedení státního podniku VUD a odborové organizace VUD, 
květen 1996, 51(6), 3.
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orgánů“214 a v neposlední řadě zvala čtenáře Jiskry k účasti na různých akcích 

pořádaných odborovou organizací pro důchodce. 

Spolu s blížícím se koncem Východočeských uhelných dolů se zároveň 

posilovala snaha Jiskry uchovat vzpomínku na hornické řemeslo a historii hornictví 

v trutnovském regionu. Hlavní přínos v této tématice měl Václav Jirásek, který 

pravidelně publikoval články a povídky z historie hornictví a i na stránkách Jiskry 

bojoval za založení hornického muzea. Příkladem je třeba povídka „O jámě 

C. k. Rösche na rtyňských Zadech a o havíři Weisovi, kterého vystrašil permoník“215

nebo článek „Nahlédnutí do historie: Florian, Matylda a Kateřina“216. Snahu udržet 

hornictví v paměti dokládá i série článků „Proč tomu tak říkáme“217 nebo „Telegraficky 

z muzea“218. Této tématice se Jiskra věnovala velmi výrazně v letech 1995 až 1998. 

Důvodem bylo i to, že hornictví jako takové zaniklo vyjetím posledního důlního vozu, 

které se událo 1. 4. 1994 na dole Kateřina v Radvanicích219.

Při listování Jiskrou z devadesátých let je naprosto zřejmý optimismus 

a očekávání spojená se změnou režimu, které byly záhy vystřídán zklamáním 

a smutkem nad ukončením hornické historie ve východních Čechách.

                                               
214 Zprávy z odborových orgánů. Jiskra: podnikový zpravodaj zaměstnanců a důchodců Východočeských 
uhelných dolů. Trutnov: vedení státního podniku VUD a odborové organizace VUD, červenec 1996, 
51(9), 1.
215 JIRÁSEK, Václav. O jámě C. k. Rösche na rtyňských Zadech a o havíři Weisovi, kterého vystrašil 
permoník. Jiskra: podnikový zpravodaj zaměstnanců Východočeských uhelných dolů. Trutnov: vedení 
státního podniku VUD a odborové organizace VUD, květen 1993, 48(8), 4.
216 JIRÁSEK, Václav. Nahlédnutí do historie: Florian, Matylda a Kateřina. Jiskra: podnikový zpravodaj 
zaměstnanců Východočeských uhelných dolů. Trutnov, únor 1993, 48(3-4), 4.
217 Proč tomu tak říkáme: malý slovníček hornického slangu. Jiskra: podnikový zpravodaj zaměstnanců 
Východočeských uhelných dolů. Trutnov: vedení státního podniku VUD a odborové organizace VUD, 
prosinec 1994, 49(18), 8.
218 JIRÁSEK, Václav. Telegraficky z muzea. Jiskra: podnikový zpravodaj zaměstnanců Východočeských 
uhelných dolů. Trutnov: vedení státního podniku VUD a odborové organizace VUD, červenec 1995, 
50(6), 1-2.
219 (vj) a (r). Konec těžby ve VUD: poslední vůz uhlí nakopali havíři z Kateřiny. Jiskra: podnikový 
zpravodaj zaměstnanců Východočeských uhelných dolů. Trutnov: vedení státního podniku VUD a 
odborové organizace VUD, duben 1994, 49(7-8), 1-2.
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Závěr

Při analyzování Jiskry jsem prošla průřezem událostí, které se odehrály

ve Východočeských uhelných dolech na pozadí významné části naší novodobé historie

v letech 1940 až 1998. Při postupném listování jednotlivými ročníky nejsou změny 

agendy ani grafického zpracování na první pohled tak výrazné, jak jsem očekávala. 

Jiskra si zachovávala svou kontinuitu vnitropodnikových témat, přičemž zastoupení 

informací z vnějšího prostředí nebylo výrazné, což plně odpovídá funkci závodních 

novin. V průběhu éry komunismu bylo politické ladění Jiskry až na výjimky v souladu 

s oficiální politikou Československa. Což je jasně odůvodnitelné tím, že se na její 

tvorbě podílel i závodní výbor KSČ a Jiskra sama vzešla z komunistického hnutí.

Na základě provedené analýzy bych uvedla tři období, která považuji v historii 

Jiskry za významná a reflektující společenské změny. Prvním z nich je přechod 

od poválečné Jiskry z let 1945 až 1947 k Jiskře porevoluční, která vycházela po roce 

1949. Pojetí Jiskry se v těchto dvou obdobích znatelně liší. Výrazný je posun od snahy 

o budování hornické kultury a osvěty k prezentaci výsledků práce a přinášení informací 

o politických událostech. Druhým výrazným obdobím je pražské jaro a následná 

konsolidace poměrů. Uvolňování poměrů v první polovině roku 1968 nebylo v Jiskře 

nijak výslovně prezentováno, ale bylo patrné z její tehdejší agendy.  O to výraznější 

byla změna po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy, kterou vedení VUD 

na stránkách Jiskry odsoudilo. Projevilo se i následné zklamání z dalšího vývoje 

v Československu. Nejvýraznější obrat v agendě Jiskry jsem zaznamenala právě 

v období konsolidace poměrů v roce 1970, kdy byla výrazně posílena její politická 

úloha a agenda se změnila během okamžiku. Poslední období, které považuji 

za významné, je období sametové revoluce. Původně jsem očekávala, že Jiskra bude 

přinášet informace o listopadových událostech roku 1989, ale to se nestalo. Jiskra 

do poslední chvíle zachovávala svůj původní ráz a teprve na počátku roku 1990 

reflektovala společenské změny, k nimž došlo. To lze částečně vysvětlit odlehlostí 

trutnovského regionu od centra dění, které bylo v Praze, a určitým zpožděním přenosu 

informací do regionů. 

Dalším závěrem mé analýzy je konstatování, že Jiskra díky své dlouholeté 

existenci a kontinuitě zaznamenávaných událostí v podniku Východočeských uhelných 
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dolů je cenným zdrojem informací o hornictví samotném a o hornické kultuře v tomto 

regionu. 

Jelikož vyšlo celkem 53 ročníků Jiskry, bylo její zpracování metodou 

kvalitativní analýzy poměrně náročné. Při použití této metody jsou závěry subjektivním 

hodnocením výzkumnice. Proto by bylo přínosné zanalyzovat toto periodikum také 

s použitím kvantitativní analýzy, která by potvrdila či vyvrátila předem stanovené 

hypotézy. 
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Summary

When analyzing Jiskra I went through a cross-section of events that took place in 

the East Bohemian coal mines on the background of a significant part of our modern 

history in period of time from 1940 to 1998. During gradual scroll through the editions 

of Jiskra the changes of agenda and graphic design are not as sharp as I expected. Jiskra

maintained its continuity of internal topics, the presence of information from 

the external environment was not significant, which fully corresponds to the function 

of the company newsletter. During the communist era, the political tune of Jiskra was 

with small exceptions in accordance with offcial politics of Czechoslovakia. Which 

is clearly justified by the fact that the company comitee of the Communist Party 

participated in issuing of Jiskra and Jiskra itself emerged from the communist 

movement.

On the basis of this analysis, I identified three periods in the history of Jiskra 

which I consider to be important and reflecting changes in society. The first is 

the transition from postwar Jiskra in years 1945-1947 to Jiskra after the revolution, 

which was issued after 1949. The concept of Jiskra in the two periods differ 

significantly. There is a significant shift from trying to build a mining culture and 

education to present the results of work and bringing political informations. The second 

important period is period of the Prague Spring and the subsequent consolidation 

of conditions in society. Easing of conditions in society in the first half of 1968 was not 

explicitly presented in Jiskra, but it was clear from her agenda. A more significant 

change was after the invasion of troops of Warsaw Pact in August, which was 

condemned by VUD in Jiskra, and subsequent disappointment of further developments 

in Czechoslovakia. The most striking turnaround in the agenda I saw in Jiskra

in the period of consolidation of conditions in society in 1970, when the political role 

was greatly strengthened and agenda has changed over time. Last period, that I consider 

important is the period of the Velvet Revolution. Originally I expected that Jiskra will 

provide information about the events of November 1989, but it did not. Jiskra until 

the last moment kept its original character and only at the beginning of 1990, reflected

the changes in society that have occurred. This can be partly explained by 

the remoteness of the Trutnov region from the center of action, which was in Prague and 

some delay in transmission of information to the regions.
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Another conclusion of my analysis is that Jiskra is a valuable source 

of information about mining itself and the culture of mining in the region because of its 

long existence and continuity of recorded events in the East Bohemian coal mines.

Since there are 53 volumes of Jiskra, using the method of qualitative analysis 

was quite challenging. When using this method, the conclusions are subjective 

evaluation of researcher. Therefore, it would be beneficial to analyze the newsletter also 

using quantitative analysis that would confirm or refute in advance defined hypotheses.
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Příloha č. 1: Přehled redaktorů Jiskry (tabulka)

Období působení Jméno redaktora

1945 Josef Hejna

1945−1946 Václav Brejtr

1949, 1951−1952 Milan Kábrt

1949−1951 Ota Holub

1952−1953 Jaroslav Prouza

1953−1954 Gustav Žák

1954−1955 Václav Hůlek

1955−1966 František Rosa

1966−1970 Vladimír Štěpán

1970−1971 Vlastimil Souček

1971−1974 Václav Němec

1974−1980 Květoslav Švadlena

1980−1983 Miroslav Vašíček

1983−1998 Jiří Pavel
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Jiskra: Závodní časopis horníků Svatoňovické báňské společnosti. Malé Svatoňovice, 1940, 1(2).
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222 Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice, 1949, 4(15).
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223 Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice, 1957, 12(16).
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224 Jiskra východočeských horníků. Malé Svatoňovice, 1968, 23(2).
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225 Jiskra východočeských horníků, nositelů Řádu práce. Malé Svatoňovice, 1970, 25(17).
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226 Jiskra východočeských horníků – nositelů Řádu práce. Malé Svatoňovice, 1981, 36(3).
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227 Jiskra: Podnikové noviny pracujících Východočeských uhelných dolů. Malé Svatoňovice, 1991, 46(2).
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