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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje Velké mostecké stávce a jejímu zobrazení ve dvou 

celostátních a jednom regionálním periodiku. Jedná se o tituly Rudé právo, Lidové 

noviny a Brüxer Zeitung. Velká mostecká stávka byla významným projevem 

nespokojenosti horníků, který překročil hranice oblasti a ovlivnil ţivot v celém státě. 

Rozsah i důsledky této protestní akce byly ve své době ojedinělé. Mým cílem bylo 

zjistit, jaký obraz stávky je vytvářen na stránkách vybraných periodik tehdejší doby. 

Práce obsahuje stručný historický pohled na hospodářskou krizi a mediální situaci v 

Československu na konci dvacátých let dvacátého století. V první kapitole jsou nejdříve 

vylíčeny ekonomické aspekty krize, které vyvolaly problémy nejen v hornictví, ale ve 

všech oblastech hospodářství. Součástí kapitoly je i činnost odborových organizací v 

První republice. Druhá kapitola podrobně líčí průběh Velké mostecké stávky a události, 

které jí bezprostředně předcházely. Třetí kapitola je poté věnována oblasti Mostecka a 

specifikům v průmyslu i ve společnosti, které se zde vyskytovaly. Čtvrtá kapitola je 

zaměřena na metodologii a stanovení výzkumných otázek. Praktická část analyzuje a 

rozebírá jednotlivé články. Analýza přináší pohled na události stávky v okrese Most z 

perspektivy jednotlivých novin. Pozornost je zaměřena na rétoriku, kterou pro 

interpretaci událostí noviny pouţívaly. 

 

Abstract 

This master’s thesis deals with the Great Strike in the city of Most and its depiction in 

two state and one regional periodicals, namely Rudé právo, Lidové noviny and Brüxer 

Zeitung. The Great Strike was a significant display of miners‘ discontent, which went 

beyond the region’s borders and influenced everyday life in the whole country. The 

extent and consequences of this protest action were unique at that time. My objective 

was to find out what depiction there is in the then periodicals. The thesis contains a brief 

historical insight into economic crisis and media situation in Czechoslovakia at the end 



   

of the 20th century. In the fist section, there are described economic aspects which 

induced problems not only in mining but in the whole economy. The activities of trade 

unions in the First Czechoslovak republic are also included. The second section 

describes in detail the development of the Great Strike, including events preceeding it. 

The third section is dedicated to the region of Most and its particularities in the 

industrial and social fields. The fourth section is focused on methodology and 

establishment of research questions. The practical part analyses individual articles. The 

analysis comprises the events of the Great Strike from the perspective of each and every 

periodical. Attention is paid to rhetoric which the periodicals used to interpret the 

events. 
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Úvod 

Tématem předkládané diplomové práce je Mediální obraz Velké mostecké 

stávky.  K výběru tohoto tématu mě vedlo několik důvodů. Zaprvé historické období 

První republiky, do kterého událost spadá, je pro mne velmi atraktivní. Dalším důvodem 

byl region, ve kterém jsem se narodila a v současné době v něm opětovně ţiji, 

Mostecko, kdy téma mi dobře umoţňovalo vyuţití lokálních zdrojů.  

Oblast Mostecka je v současné době spojována převáţně s problematickými 

tématy, jako je prolomení limitů či národnostní sloţení. Ačkoliv se mnoho 

hospodářských i společenských věcí daří posouvat vpřed, svou historii si nese Most a 

jeho okolí neúnavně s sebou. Právě těţba hněděného uhlí byla v posledních desetiletích 

záleţitostí, která ve velké míře ovlivňovala ţivoty většiny místních obyvatel. 

Velká mostecká stávka můţe být vnímána jako regionální záleţitost, pravdou 

zůstává, ţe do ní byli zapojeni hlavně horníci z Mostu a přilehlého okolí, ovšem svým 

významem region daleko přesahovala. V tomto ohledu měla význam pro celé 

Československo, které události sledovalo a případně se svými vyjádřeními zapojovalo. 

Záměrem práce nebylo pouze popsat události, které se ve Velké mostecké stávce 

odehrály, ale zasadit je do širších kontextů jako byla celorepubliková hospodářská 

situace či národnostní problémy pohraniční oblasti. Pro podání uceleného mediálního 

zobrazení jsem se rozhodla pro dvě celorepubliková a jedno místní periodikum. V rámci 

celostátních deníků jsem vybrala Rudé právo, a to z důvodu, ţe komunisté se ve stávce 

velmi angaţovali. Jako jakýsi protiklad jsem následně zvolila Lidové noviny jako 

zástupce nezávislé ţurnalistiky. 

Regionálním periodikem byla původně zvolena Stráţ na Severu. Ačkoliv se 

jednalo o periodikum vycházející na severu Čech, mělo zeměpisně blíţe spíše k oblasti 

Ústecka a Liberecka a zaujetí pro mosteckou stávku nebylo tak velké. Rozhodla jsem se 

nakonec zvolit periodikum přímo z Mostecka. Vzhledem ke skutečnosti, ţe v období 

druhé světové války byla většina lokálních písemností v českém jazyce zničena a 

s ohledem na početnost německého obyvatelstva, zvolila jsem německy psané noviny 

Brüxer Zeitung. 
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Diplomové práce je rozdělena celkem do sedmi kapitol. Úvodní kapitoly jsou 

teoreticky zaměřené a přibliţují situaci v hospodářství i na politické a odborové scéně 

Československa. Kapitoly jsou zpracovány v kontextu českých zemí tehdejší republiky, 

nejsou zde zohledněny podmínky na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Druhá část mé 

práce pak prizmatem výše popsaných periodik popisuje stávku z jejich subjektivních 

pohledů. 

Oproti tezím v původní verzi bylo vhodné promítnout do struktury práce několik 

změn, zejména pro větší přehlednost rozšířit počet kapitol, kdy byla přidána kapitola 

samostatně se věnující Velké mostecké stávce, metodologii a závěrům. 

Práce obsahuje rozsáhlý poznámkový aparát, jehoţ cílem je nejen řádně uvést 

zdroje, ale rovněţ upřesnit některé záleţitosti. Seznam pouţitých materiálů se skládá 

převáţně z písemných zdrojů, v tomto tématu nebylo přínosné uţít elektronických 

zdrojů, kdyţ většina publikací je staršího vydání. V rámci zdrojů byla ve velké míře 

vyuţita literatura o ekonomické situaci Československa a velké hospodářské krizi. Pro 

samotnou Velkou mosteckou stávku byla jako výchozí vyuţita kniha Lubomíra Vebra
1
 

a výroční sborníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  VEBR, Lubomír. Mostecká stávka 1932. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1955, 405 s. 
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1. Dobové události související s Velkou mosteckou 
stávkou 

 

Kaţdá událost v dějinách má své opodstatnění, ani v případě Velké mostecké 

stávky tomu není jinak. Proto bych se na úvod chtěla v krátkosti věnovat společenské a 

ekonomické situaci, která v Československu panovala. 

Základním výchozím bodem bude velká hospodářská krize, která se do 

Československa postupně přikradla a narušila ţivoty všech vrstev obyvatelstva. Stručný 

exkurz do hospodářské situace v naší zemi ve dvacátých letech dvacátého století by měl 

osvětlit elementární příčiny hornické krize, která byla eskalací ekonomické situace v 

Čechách.  

1.1 Světová hospodářská krize 

Kdyţ v říjnu roku 1929 vypukl na newyorské burze nejtemnější den v její 

historii, celosvětové důsledky si v ten okamţik uměl představit jen málokdo. Pro 

rozvíjející se kapitalistickou společnost znamenal velký krok stranou, se kterým se 

představitelé států i společností museli naučit pracovat. Následky se projevovaly 

zejména ve třicátých letech. Do Československa krize přicházela postupně a kousek po 

kousku zasáhla jednotlivá odvětví hospodářství. Celosvětová hospodářská krize s sebou 

přinesla nejenom hospodářskou, ale rovněţ společenskou změnu.  

 Dvacátá léta dvacátého století byla pro oblast Spojených států amerických 

obdobím růstu a prosperity, nic nenasvědčovalo tomu, ţe vrchol tohoto desetiletí bude 

spojen s krachem burzy. Rostla ţivotní úroveň rodin, široce se rozvíjel automobilový 

průmysl, lidé si kupovali auta, která pro ně konečně byla dostupná. Americké 

hospodářství vzkvétalo, přinášelo nové výrobky, se kterými pak expandovalo za 

hranice. Nastoupila komerční výroba elektřiny, která v domácnostech způsobila zábavní 

a spotřebitelskou revoluci, lidé kupovali nové spotřebiče a objevil se rozhlas. Na 

vzestupu byl průmysl i zemědělství.
2
 

Na počátku léta 1929 se začalo hospodářství zpomalovat, tento trend pokračoval 

do podzimu a v říjnu vyvrcholil. Cestu z krize hledaly Spojené státy americké několik 

                                                 
2
 SMILEY, Gene. Nový pohled na velkou hospodářskou krizi: přehodnocení jejích příčin a následků. 

Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 2-4. 
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let. Americké banky začaly krachovat a o své peníze pak přicházeli nejenom 

společnosti, ale i obyčejní lidé. Do roku 1930 byly krizí zasaţeny téměř všechny 

vyspělé země. „Pád byl mimořádně krutý zejména ve střední Evropě, kde země prošly 

těţkým obdobím přizpůsobování se po rozpadu Rakousko-uherské říše na konci první 

světové války.“
3
 Kapitál, který směrem ke středoevropským zemím poskytovaly Spojené 

státy americké, aby tyto země mohly restrukturalizovat své ekonomiky, v tento okamţik 

odcházel zpátky, coţ byla další citelná ztráta.
4
  

1.2 Krize v Československu 

Československo mělo na první pohled vyrovnanou strukturu hospodářství. Je zde 

ovšem potřeba zdůraznit rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, které Československo dané 

doby zahrnuje. Zatímco Čechy byly výrazně průmyslovou oblastí, Slovensko a 

Podkarpatská Rus naopak vynikaly v zemědělství. V tabulce znázorněná situace 

odpovídá roku 1930, následně se dále posilovala pozice průmyslu proti zemědělství.
5
 

 

Tabulka 1 – Struktura zaměstnanosti obyvatelstva v roce1930 podle sektorů
6
 

                                                 
3
 SMILEY, Gene. Nový pohled na velkou hospodářskou krizi: přehodnocení jejích příčin a následků. 

Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 14. 
4
 PARKER, Geoffrey. Atlas světových dějin. Praha: Kniţní klub, 1999, s. 130.  

5
 KOHOUT, Eduard a Jaroslav PÁTEK (eds). Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa 

mezi světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000, s. 91. 
6
 KOHOUT, Eduard a Jaroslav PÁTEK (eds). Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa 

mezi světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000, s. 91. 



   

 

7 

  

Jak jsem naznačila jiţ výše, v Československu nenalezneme zlomový okamţik, 

od kterého bychom mohli hovořit o krizi. Pokles v hospodářství a problémy přicházely 

postupně, ještě v roce 1930 se zdálo, ţe velká krize se Československu vyhne. Prvotním 

odvětvím, které se dostalo do potíţí, se stalo zemědělství, příjmy zemědělců prudce 

klesaly.  

1.2.1 Problémy v zemědělství 

Zemědělství bylo první oblastí hospodářství, která byla v Československu, stejně 

jako v jiných zemích, zasaţena krizí. Zemědělských výrobků byl nadpočet, coţ vedlo k 

rapidnímu sniţování jejich cen. Taktika zemědělců ovšem spočívala v dalším dodávání 

výrobků, coţ vedlo k rozkladu dalších oborů zemědělství. „Pokles cen a nikoliv 

omezování výroby byl základním znakem agrární krize. Příčina tkvěla v převáţně 

malovýrobním charakteru zemědělství. Rolníci vyráběli proto, aby uţivili svou rodinu. 

Na pokles cen reagovali tím, ţe se snaţili dodat na trh více výrobků, aby alespoň zčásti 

vyrovnali zmenšení příjmů. Větší příliv výrobků na trh pak dále stlačoval ceny.“
7
 

Zemědělci tvořili početnou část československého obyvatelstva a zmenšování jejich 

koupěschopnosti vytvářelo další problémy. Do krize se postupně dostala rostlinná i 

ţivočišná zemědělská produkce. Zemědělská výroba byla méně a méně výnosná, coţ 

velmi dobře ukazuje následující tabulka.  

Rok Čechy 

Morava a 

Slezsko Slovensko 

        

1927 1162 1579 276 

1928 1091 1062 372 

1929 717 554 128 

1930 272 584 -145 

1931 376 332 -304 

1932 181 193 -37 

1933 317 232 196 

1934 295 425 362 

        

Tabulka 2 - Čistý výnos zemědělských závodů na 1 ha zemědělské půdy podle zemí 

v letech 1927-1934 (v Kč)
8
 

                                                 
7
 LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha: Academia, 1984, s. 

142. 
8
 LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha: Academia, 1984, s. 

145. 
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1.2.2 Zahraniční obchod 

Ve zmiňovaném roce 1930 dále krize propukla ve spotřebitelském průmyslu a 

postupně docházelo k omezování výroby v něm. Kupní síla ve státě klesala, celosvětový 

obchod se rovněţ sniţoval, export výrobků proto nebyl moţný. Výjimkami se zpočátku 

stala odvětví obuvnictví, výroby porcelánu a oděvnictví, ovšem s postupujícím úpadkem 

došlo i na tyto obory.
9
 „Potíţe v odbytu na zahraničních trzích byly vyvolány jednak 

obecnými důsledky krize, jednak vytlačováním československého zboţí z nástupnických 

států a nutností hledat odbyt na nových vzdálenějších trzích, kde bylo vystaveno 

mimořádně ostré konkurenci.“
10

 Ovšem těţký průmysl stále zaţíval období 

konjunktury, investice do něj dosahovaly maxima a zaměstnanost ve státě se stále 

zvyšovala.
11

  

Mezinárodní obchod byl pro Československou republiku velmi významný. 

Z bývalých států monarchie byla struktura československé ekonomiky 

nejindustrializovanější. Byly jsme státem s vyspělým průmyslem, schopným produkovat 

velké mnoţství surovin a výrobků, zároveň proexportnímu zaměření nahrávala naše 

poloha ve středu Evropy, malá rozloha, malý počet obyvatel a tedy malý vnitřní trh.
12

 

Důleţité je rovněţ zmínit skutečnost, ţe rozpadem Rakouska – Uherska se zmenšil 

vnitřní trh zhruba na jednu třetinu původní velikosti, čímţ na novém československém 

trhu vznikl nadbytek. Bylo tak nutné zajistit nové trhy, kam bude československá 

produkce vyváţet. Země vývozu zůstaly stejné, ovšem podmínky se změnily. Nejednalo 

se jiţ o trh vnitřní, ale vnější, proto bylo nutné nově řešit problematiku dovozních a 

vývozních cel.
13

 

Opatření, která přijímaly okolní země, zejména vysoká cla nastavená na dovoz 

zboţí a orientace na domácí trhy, vedla ke značnému útlumu mezinárodních transakcí. 

Pokud se porovná objem zahraničního obchodu před vypuknutím krize v roce 1929 a 

                                                 
9
 LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha: Academia, 1984, s. 

78. 
10

 LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha: Academia, 1984, s. 

79. 
11

 LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha: Academia, 1984, s. 

78. 
12

 SOBĚHART, Radek et al. Hospodářské dějiny Československa 1918-1992. Praha: Setoutbooks.cz, 

2013, s. 82. 
13

 KOHOUT, Eduard a Jaroslav PÁTEK (eds). Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa 

mezi světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000, s. 9. 
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období krátce po krizi v roce 1935, lze konstatovat, ţe celkový objem se sníţil téměř o 

polovinu. 
14

  

1.2.3 Banky a jejich postavení 

Podniky byly v čím dál větších problémech a posilovaly tak postavení bank, 

které dávaly povolení k odkladům splátek, udělovaly nové úvěry, ale tyto nové úvěry 

podmiňovaly například personální změnou ve vedení firem. Velmi se tak zvýšila 

závislost průmyslových podniků na bankovních institucích, které pak odčerpávaly zisk 

firem zpět. Banky si postupně vybudovaly pozici, ze které mohly ovlivňovat směr 

průmyslového podnikání, jejich kompetence přitom byly minimálně sporné, kdyţ 

uplatňovaly pouze svou finanční sílu.
15

  

Ovšem v roce 1931 uţ se do problémů dostaly i samy tyto instituce. Banky 

zvyšovaly úrokové sazby na neúnosnou míru, podniky si pak nemohly úvěry dovolit a 

ekonomika nemohla být restartována. V létě předmětného roku se tak dostavila úvěrová 

a měnová krize. Průmyslníci i rolníci tlačili na vládu, aby donutila banky sníţit úrokové 

sazby, coţ se v prvních letech krize nepodařilo vůbec, částečný úspěch se dostavil aţ 

roku 1933. Banky samy byly ve velkých problémech a hrozil jejich bankrot, za všechny 

lze uvést Anglo-Pragobanku či Moravskou banku, ale v potíţích byly v zásadě všechny 

finanční instituce. Zde vláda svými rozhodnutími dokázala bankám pomoci.
16

 „Díky 

státním zásahům nedošlo za krize 30. let v Československu k bankrotům bank, byla 

udrţena dosavadní struktura v bankovnictví a byly zachovány zisky bank.“
17

  

1.2.4 Situace v průmyslu 

Jak jsem zmiňovala jiţ výše, Československo bylo industrializovanou zemí, kde 

průmysl tvořil těţiště hospodářství. Proto ten nejsilněji pocítil dopady krize. Období 

konjunktury končilo v dalších a dalších odvětvích průmyslu, krize se prohlubovala. 

Podniky se sice snaţily sniţovat výrobní náklady, zejména prostřednictvím omezení 

samotné výroby a vytvořením umělého nedostatku produktů na trhu tak, aby neklesaly 

                                                 
14

 SOBĚHART, Radek et al. Hospodářské dějiny Československa 1918-1992. Praha: Setoutbooks.cz, 

2013, s. 92. 
15

 KOHOUT, Eduard a Jaroslav PÁTEK (eds). Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa 

mezi světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000, s. 183. 
16

 KÁRNÍK, Zdeněk. Malé dějiny československé (1867-1939). Praha: Dokořán, 2008, s. 263. 
17

 LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha: Academia, 1984, s. 

162. 
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ceny za jejich prodej, výsledkem ovšem bylo pouze zmenšení příjmů podniků a sníţení 

rentability výroby.
18

 

V důsledku úpadku malých a středních podniků docházelo ke koncentraci 

průmyslového vlastnictví, velké podniky tedy přebíraly ty krachující. Signifikantním 

rysem je tedy koncentrace a centralizace vlastnictví v průmyslu, která dále vedla 

k postupnému vytváření kartelů a kartelových dohod. Československé podniky pak 

vstupovaly i do mezinárodních kartelových dohod, kde většinou měly úlohu slabších 

partnerů a musely se podřizovat.
19

 

Význam průmyslu v Československu lze dobře demonstrovat i na následující 

tabulce, kde je znázorněn počet evidovaných nezaměstnaných osob ve srovnání 

s postupným omezováním průmyslové výroby. Porovnáme-li hodnoty v obou sloupcích, 

nalézáme pak přímou úměru, tedy s poklesem výroby klesal i počet zaměstnaných lidí.  

Rok 
Index průmyslové 

výroby (1929 = 100) 

Počet 

nezaměstnaných 

      

1929 100 41671 

1930 89 105439 

1931 81 291327 

1932 64 554049 

1933 60 738310 

1934 67 676994 

      

 

Tabulka 3 - Vývoj průmyslové výroby a nezaměstnanosti 1929-1934
20

 

1.2.5 Nezaměstnanost 

Začala se zvyšovat nezaměstnanost, a to jak úplná, tak částečná. V případě úplné 

nezaměstnanosti se jednalo o osoby, které reálně přišly o svá zaměstnání. Částečná 

nezaměstnanost se projevovala nucenou dovolenou, sniţováním úvazků i zkracováním 

pracovní doby. „Působilo zde pronikavé sniţování mezd, největší podíl na prudkém 

zhoršení sociálního postavení a zmenšení koupěschopnosti širokých vrstev obyvatelstva 

                                                 
18

 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000, s. 166. 
19

 LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha: Academia, 1984, s. 

134. 
20

 LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha: Academia, 1984, s. 

120. 
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měla však masová nezaměstnanost a pronikavá redukce příjmů pracujících rolníků a 

ţivnostníků.“
21

 Tabulka níţe znázorňuje růst počtu evidovaných nezaměstnaných osob 

během šesti let hospodářské krize. 

Rok Nezaměstnaní 

    

1929 41671 

1930 105439 

1931 291327 

1932 554049 

1933 738310 

1934 676994 

    

Tabulka 4 – Počet nezaměstnaných a podporu v nezaměstnanosti dostávajících v letech 

1929-1934
22

 

 V obou tabulkách lze snadno vyčíst strmý nárůst nezaměstnanosti 

v Československu, a to během pouhých pěti let. K těmto číslům je ovšem nutné dodat, 

ţe skutečné mnoţství nezaměstnaných osob bylo ještě vyšší. Mnoho nezaměstnaných 

totiţ nebylo nikde evidováno, skutečný počet nezaměstnaných osob v naší republice se 

tak v době největší krize odhadoval aţ na 1,3 milionu obyvatel. 
23

 

Nespokojenost obyvatelstva stoupala, ovšem nejvíce zasaţenou skupinou bylo 

dělnictvo, které se jiţ před krizí potýkalo s četnými problémy. Nespokojenost vedla k 

radikalizaci sociálních vrstev obecně, začala vznikat nejrůznější stávková hnutí. Ta si 

samozřejmě kladla za cíl zlepšit podmínky, často aţ nereálnými představami. 

1.2.6 Státní intervence 

V době, která je nepříznivá pro hospodářství, vzrůstá role státu. Intervence státu 

směřující k ochraně domácích trhů a opětovného nastartování hospodářství lze najít i v 

době velké hospodářské krize. Státní zásahy směřovaly ke dvěma cílům, a to k oţivení 

                                                 
21

 LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha: Academia, 1984, s. 

92. 
22

 LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha: Academia, 1984, s. 

93. 
23

 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 2. díl, Československo a České země 

v krizi a v ohroţení (1930-1935). Praha: Libri, 2002, s. 50. 
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hospodářství a ke zmenšení nezaměstnanosti. K tomu je nutné zdůraznit, ţe i sám stát se 

dostával do značných problémů. 

Státní rozpočet se propadal do většího a většího deficitu. To bylo způsobeno 

nejen objemnějším mnoţstvím výdajů na politiku zaměstnanosti a samotnou podporu 

nezaměstnaných, ale i nejrůznějšími dotacemi poskytovanými podnikům k jejich 

podpoře. Před vypuknutím krize v roce 1929 hospodařilo Československo se značným 

přebytkem státního rozpočtu, následně se výdaje státu oproti příjmům neustále 

zvětšovaly. V roce 1934 byl jiţ dluh československého státního rozpočtu přes 38 

miliard.
24

  

1.3 Stávky a politický extremismus 

Hospodářská krize tedy zasáhla celý svět, všechny vyspělé země se potýkaly s 

jejími důsledky. Oblastí, která nepocítila důsledky krize, byl Sovětský svaz, ten měl jiţ 

tradičně hospodářství oddělené od zbytku světa
25

. Takto byla situace popisována 

Komunistickou stranou Československa, která zahájila kroky k posílení svého vlivu. Její 

činnost je tak úzce spjata i se situací na Mostecku, kdy komunisty lze povaţovat za 

hnací motor celé stávky, kterou pojali ve smyslu boje proti kapitalistům.
26

  

Velká mostecká stávka byla výjimečná svým rozsahem, nikoliv tak svou 

podstatou.  Po celou éru První republiky nalézáme střety mezi majiteli podniků jako 

zaměstnavateli na straně jedné a dělníky jako zaměstnanci na straně druhé. Téměř kaţdá 

změna podmínek k lepšímu byla podmíněna prvotním nátlakem ze strany zaměstnanců. 

Velmi časté byly stávky, protesty či demonstrace. Na síle tak postupně získávaly 

dělnické organizace.  

1.3.1 Odborové organizace 

Tradiční odborové organizace vznikly v průběhu dvacátých let. Členství 

v odborech se odvíjelo od stranické příslušnosti, politické strany byly spojeny 

s konkrétní organizací. Nejdříve vzniklé byly odbory sociální demokracie, jednalo se o 

                                                 
24

 LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha: Academia, 1984, s. 

100. 
25

 Samozřejmě Sovětský svaz zasaţen krizí byl, pouze se ekonomické výsledky nezveřejňovaly tak, jak 

by měly, a také působila silná propaganda. Reálnou představu o ţivotě v Sovětském svazu zdejší lidé mít 

nemohli, kdy jakékoliv negativní zprávy byly vyvraceny jako útoky kapitalistů. 
26

 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000, s. 168. 

MĚCHÝŘ, Jan (ed). Severočeský hnědouhelný revír včera a dnes. Praha: Práce, 1969, s. 30. 
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Svaz horníků a Union der Bergarbeiter. Národní socialisté byli členy Jednoty 

československých horníků a hutníků. Po vzniku Komunistické strany Československa se 

ze Svazu horníků oddělila jeho komunistická část.
27

   

Jednotlivé organizace se od sebe navzájem výrazně lišily ve svém významu, 

organizovanosti i bojovnosti. Není těţké odhadnout, ţe v průběhu druhé poloviny 

dvacátých let, kdy Československo hospodářsky prosperovalo, se odborová hnutí stáhla 

do ústraní a jejich počet klesal. Počet odborově organizovaných zaměstnanců klesal, 

zaměstnanci je povaţovali spíše za zbytečné, i přesto představovaly odbory vůdčí sílu 

při prosazování dělnických poţadavků. V tomto období lze charakter protestů popsat 

spíše jako útočný, tedy cílem bylo získat více, neţ bylo garantováno kolektivními 

smlouvami a různými dohodami.
28

  

Horníci neměli co ztratit a jejich výchozí pozice byla v důsledku toho dobrá. 

Podmínky, ve kterých pracovali i ţili, byly tristní. Jejich největší devizou byla 

početnost, obrovské mnoţství horníků, kteří mohli vytvářet nátlak, zároveň tito 

vytvářeli jakési komunity, které vedly k jejich větší soudrţnosti a vzájemné solidaritě.  

Vyjednávání mezi odbory a zaměstnavateli se nelišilo od dnešních schůzek. 

Výsledkem vyjednávání byla zpravidla kolektivní smlouva, která zaručovala např. 

mzdové či pracovní podmínky. Právní rámec takových smluv byl dobře ošetřen, kdy 

tyto smlouvy byly právně vymahatelné. Za účelem kontroly dodrţování a 

vymahatelnosti kolektivních smluv byly zřízeny speciální rozhodčí soudy, které měly i 

odvolací instanci. Smlouvy ale byly často vypovídány, a to s odvoláním na změnu 

podmínek, v takovém případě nastávalo nové vyjednávání, které často doprovázely 

právě protestní akce, včetně stávek. 
29

 

S příchodem krize se role odborů znovu posílila. Odbory hájily zájmy dělnictva 

a členství v nich zajišťovalo výhody v podobě nejrůznějších příspěvků. Povaha 

protestních akcí jiţ nebyla útočná, ale změnila se na nouzovou. Vejít do stávky 

vyţadovalo ovšem mnohem více úsilí, lidé se báli vstoupit, aby nepřišli o zbývající 

                                                 
27

 VEBR, Lubomír. Mostecká stávka 1932. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1955, s. 53. 
28

 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 2. díl, Československo a České země 

v krizi a v ohroţení (1930-1935). Praha: Libri, 2002, s . 89. 
29

 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 2. díl, Československo a České země 

v krizi a v ohroţení (1930-1935). Praha: Libri, 2002, s. 90.  
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práci, nebo aby je nenahradil někdo jiný. Zmobilizovat zaměstnance ke stávce bylo 

obtíţné. 

1.3.2 Šance pro komunisty 

Toto prostředí bylo výhodné pro Komunistickou stranu Československa. 

Předcházející éra prosperity nenahrávala sociální rovnosti a nastolení tzv. vlády 

proletariátu. Ovšem do čela strany se v únoru roku 1929 dostal Klement Gottwald, který 

plně vyuţil situace a zahájil taţení proti kapitalistické ekonomice na podkladu toho, ţe 

na rozdíl od kapitalistických států, Sovětský svaz krizí zasaţen nebyl, o této skutečnosti 

bylo pojednáváno výše.
30

 Komunisté se chopili příleţitosti a cílili především na 

početnou skupinu nezaměstnaných, vytvářeli tzv. akční výbory nezaměstnaných, které 

vznášely nereálné poţadavky. Zaloţena byla centrála Ústředí rudých odborových svazů 

v Československu, tzv. Rudé odbory, které se začaly více a více prosazovat.
 31

 

Komunistická strana Československa byla v předmětné době vnímána jako 

strana na okraji politického spektra, jako strana extrémistická. Tomuto jejímu pojetí 

nahrávalo několik věcí. Nejednalo se o vládní stranu, ale vystupovala v opozici, a to 

poměrně bouřlivým způsobem, kdyţ prostředkem k prosazování komunistických cílů se 

stalo pořádání demonstrací či aktivizace stávek. Strana vznášela nesplnitelné poţadavky 

a bojovala proti vládě kapitalistů. Rovněţ nadnárodní charakter komunistického 

společenství mohl být vnímán tak, ţe strana je řízena ze zahraničí a nejedná se tak o 

stranu, která by prosazovala národní zájmy, ale pouze o prostředek prosazování cílů, 

které byly stanoveny komunistickou internacionálou. 

Nové komunistické vedení bylo více orientováno na Moskvu. Také bez větších 

kompromisů přijímalo pokyny, které Moskva vydávala. V roce 1928 se konaly celkem 

dva světové kongresy, které určily další směřování strany, zejména politiku Rudých 

odborů, kterým byly stanoveny základní výchozí body pro jejich působení. Rudé odbory 

jiţ dále neměly být v souladu s reformisty a jejich akcemi, naopak se měly pokoušet 

vystupovat proti nim, a případně organizovat vlastní stávky. Tyto stávky s jasnými 

hospodářskými cíli se měly snaţit rozšiřovat v masivnější akce, jejichţ záměrem bylo 

zasáhnout i do politické sféry, čímţ se dostanou do konfliktu s vládnoucí politickou 

mocí. Jednoznačně pak Rudé odbory neměly spolupracovat s nekomunistickými 

                                                 
30

 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000, s. 166-167. 
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odbory, a to i za situace, kdy tyto by byly v jasné většině. Poslední pokyn zněl velmi 

vzletně, ale s ohledem na předchozí nebyl realizovatelný, kdyţ vyjadřoval myšlenku, ţe 

stávkující Rudé odbory musí umět včas ustoupit a vyhodnotit situace a nevést boj do 

úplného vyčerpání.
32

   

Tuto novou taktiku se komunisté pokusili uplatnit u dvou vzniklých stávek. 

První z nich proběhla jiţ v roce 1929 v severočeském uhelném revíru, kde se komunisté 

spojili s nacistickým odborovým hnutím tzv. hakenkreuzlerským svazem horníků. 

Stávka nebyla úspěšná, co se týká výše uvedených politických záměrů ani dělnických 

poţadavků. Poprvé se zde proti sobě postavily socialistické a komunistické odbory. 

Další stávka byla v tomto ohledu mnohem horší. Proběhla na počátku roku 1930 na 

Sokolovsku v oblasti sklářských podniků. Jejich zaměstnanci začali být propouštěni, 

reakcí na to byla stávka sklářských dělníků, kteří hrozili generální stávkou, nebude-li 

jejich poţadavkům vyhověno. Generální stávka byla uskutečněna, sklářské pece 

vyhasly, coţ mělo za následek velké ztráty a výroba byla na delší dobu zastavena. 

Sníţila se tak ţivotaschopnost dané továrny a dosaţeno bylo přesně opačného efektu, 

kdy bylo v důsledku ztrát vyvolaných stávkou propuštěno větší mnoţství osob.
33

  

Přesto komunisté postupnými kroky, a především svým zaměřením na 

nezaměstnané, získávali na svou stranu více lidí. Den 6. března 1930 byl vyhlášen 

Mezinárodním dnem boje proti nezaměstnanosti, samozřejmě se jednalo o populistický 

krok s cílem dodat tomuto dni politický náboj. Komunistické začali při velkých 

průmyslových podnicích, kde docházelo v důsledku krize k propouštění, zakládat tzv. 

akční výbory nezaměstnaných a vrcholem bylo ustanovení Ústředního akčního výboru 

nezaměstnaných. 
34

 

Zaměření na nezaměstnané dělníky přinášelo Rudým odborům úspěchy, ty byly 

podpořeny i nerozumnými a neadekvátními zásahy ze strany vlády, kterými sama vláda 

vháněla lid do řad Rudých odborů a poškozovala si svou pověst. Prvním větším 

přešlapem státní moci byla reakce na tzv. Rudé letnice. Jednalo se o pochod v praţském 

Radotíně, který byl úředně zakázán, přesto byl uskutečněn. Ovšem cestou byl průvod 
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 KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 2. díl, Československo a České země 
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v krizi a v ohroţení (1930-1935). Praha: Libri, 2002, s. 98. 
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zadrţen, a protoţe neuposlechl příkazů k zastavení, pouţily ozbrojené sloţky střelné 

zbraně. Výsledkem bylo pět zraněných velmi mladých dívek, problematické zde bylo, 

ţe státní moc obrátila svou sílu vůči davu, ve kterém se převáţně nacházeli mladí lidé.
35

 

1.3.3 Německý nacionalismus 

Vládní strany ztrácely přízeň voličů, z čehoţ těţila Komunistická strana 

Československa, ale i Německá národně socialistická strana dělnická - DNSAP 

(Deutsche national – sozialistische Arbeiterpartei). Výhodou této strany byl fakt, ţe 

oblasti nejvíce zasaţené hospodářskou krizí, se převáţně nacházely v pohraničí. „V nich 

bylo zastoupeno ve velké menšině, často však většinově a někdy dokonce v drtivé 

většině, německé dělnictvo.“ 
36

 

 Nacistická strana spustila svůj boj o volební hlasy, spolu s komunistickou 

stranou se vymezovala proti vládní politice a uvedeným policejním zásahům, 

organizovala demonstrace a stávky. Skutečným cílem strany nebylo zlepšení sociálních 

podmínek dělnictva, ale radikalizace a nacionalizace německých pohraničních obyvatel, 

jelikoţ strana nikdy neuznala připojení Sudet k Československu. 

Obliba strany stoupala, rozšiřovala i svou členskou základnu a přijímala nové 

členy. Členové strany byli označováni hakenkreuzlerové, podle znaku strany. Odbory 

zřízené nacistickou stranou, Deutschsozialistischer Bergarbeiterverband, čítaly téměř 

sto tisíc členů, jejich vliv stále rostl a spolu s ním i úspěšnost strany, která ve volbách 

roku 1931 posílila.
37

 Hakenkreuzlerové byli spolu s Rudými odbory vůdčí silou 

mostecké stávky. Rozsah stávky byl natolik výjimečný, ţe se o ni zajímal i Adolf Hitler, 

který měl vydat pokyn, aby na Mostecko byli vysláni zástupci, kteří zjistí, jak tuto 

stávku efektivně vyuţít.
38

 

1.3.4 Státní zásahy 

Přešlapy státního aparátu pokračovaly a střety demonstrujících s ozbrojenými 

sloţkami se vyhrocovaly. Centra protestů se soustřeďovala do pohraničních oblastí, kde 

značný podíl obyvatelstva tvořili němečtí občané. Následovala další tragická událost 
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v severočeském Duchcově, kde do protestujícího davu německých a československých 

dělníků byla spuštěna střelba. Následkem byli čtyři mrtví dělníci a dalších pět jich bylo 

váţně zraněno. Ještě horší následky měla téměř totoţná akce na Frývaldovsku
39

, kde 

stoupala nezaměstnanost. Proti demonstrujícímu davu dělníků byla opětovně pouţita 

střelba ze zbraní. Tento neadekvátní zásah četníků měl smutnou bilanci, celkem osm 

mrtvých a třináct těţce zraněných protestujících. Veřejnost byla událostmi vyděšena a 

ţádala, aby za ně někdo přebral odpovědnost.
40

  

Vláda byla nucena na tyto tragické události reagovat, a to zvláště za situace, kdy 

komunisté na nich stavěli své politické úspěchy. Jejich obliba v Československu 

stoupala a lidé jim vyjadřovali podporu. Parlamentní strany hledaly řešení, ale do 

rozporů se pak dostávaly samy, kdyţ názory se lišily. Výsledkem jednání byl zákaz 

demonstrací na Mezinárodní dny boje nezaměstnanosti. Vláda nebyla schopna reagovat 

na rostoucí bídu, nezaměstnanost a související nepokoje. „Sociální rozdíly a rozpory se 

krizí natolik prohloubily, ţe vehnaly statisíce lidí na práh absolutní bídy, jeţ ohroţovala 

jejich fyzickou existenci; tisíce vyhnala přes něj a odsoudila je k zoufalství. Z toho těţily 

samozřejmě extrémní politické strany.“
41
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40
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2. Region Mostecka 
 

V předchozí kapitole jsem se zabývala převáţně obecnými hospodářskými 

příčinami, které přivedly Mostecko do stávky. Kromě těchto generálních příčin jich 

mnoho plyne i ze specifického prostředí severozápadních Čech, potaţmo Mostecka 

samotného. Ráda bych proto učinila stručný exkurz do okolí města Mostu, jeho 

sociálních, národnostních i ekonomických charakteristik. 

2.1 Hnědouhelná těžba 

Těţba uhlí na Mostecku se datuje do hluboké minulosti, prvopočátky lze nalézt 

jiţ ve středověku, ale aţ do poloviny devatenáctého století byl Most hlavně řemeslným 

městem s obchodní tradicí. Moderní historie se začala psát v sedmdesátých letech 

devatenáctého století, kdy byla na Mostecko přesunuta oblast těţby z ústeckého revíru. 

Most se záhy stal hornických centrem důlní oblasti, kde vznikaly nejvýznamnější uhelné 

společnosti jako Severočeská uhelná společnost, Lomské uhelné doly, Duchcovská 

uhelná společnost či Mostecká uhelná společnost.
42

  

Severočeská uhelná společnost má význam pro období Velké mostecké stávky, 

neboť v jejím vlastnictví figuroval důl Humboldt II, na kterém horníci ţivelně spustili 

stávku.  

 Problémem severočeských dolů byla jejich technologická zaostalost. Majitelé 

dolů nechtěli příliš investovat do inovací, stále spoléhali na výhody povrchových 

loţisek, které snadno umoţňovaly mechanizovanou těţbu, tedy ruční rubání, ačkoliv to 

znamenalo vykořisťování horníků a jejich postupnou fyzickou likvidaci.
43

 „Nebyly ještě 

ţádné stroje, všechno se dělalo ručně. Horníci nosili krumpáče a lopaty, se kterými 

rubali. Uhlí se nakládalo na vozíky, které tahali poníci, protoţe byli malí a všude se 

vešli.“
44

  

Hnědouhelná těţba prošla v období ekonomické krize nejtrnitější cestu. 

„Nejhůře dopadl severočeský hnědouhelný revír. Jeho roční těţba se mezi léty 1913-

1937 prudce zmenšila […] a signalizovala hluboké zaostávání ekonomické politiky 
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těţařstev za objektivními potřebami rozvoje výrobních sil.“
45

 Jak jsem zmínila jiţ výše, 

podmínky horníků byly neutěšené, majitelé dolů museli hledat odbytiště, jejich investice 

se pohybovaly na minimu a ignorovali poţadavky, které horníci vznášeli pro zlepšení 

jejich ţivotní úrovně a pracovních podmínek. Nespokojenost horníků sílila den ode dne.  

Situace v těţařském hnědouhelném průmyslu v severních Čechách byla 

typickým příkladem vysoké míry soustředění vlastnictví, kdy celou hnědouhelnou 

pánev ovládaly pouze čtyři společnosti. Těţaři byli shromáţděni pod Svazem majitelů 

dolů ČSR, ten soustřeďoval i nejrůznější podnikatelské regionální organizace. Na 

Mostecku působil Spolek pro hornické zájmy v severozápadních Čechách a Spojený 

horní revír mostecký, duchcovský a hornolitvínovský.
46

 Právě tyto organizace 

vstupovaly do jednání ohledně obchodu s uhlím, řešení problémů a rozdělování trhu. 

Monopolizace hornictví vyvrcholila roku 1934, kdy byl vytvořen kartel Uhlospol, který 

pokrýval zhruba 85% celého hornického průmyslu.
47

  

Hnědouhelná těţba klesala soustavně od roku 1929 a do roku 1936 se sníţila o 

40% svého tehdejšího objemu.
48

 Problém byl se zahraničním odbytem, ale i s odběrateli 

na území Československa. Podniky omezovaly své výroby a s nimi i odběr uhlí. 

Jednostranně zaměřená orientace Mostecka se v době krize projevila naplno a region se 

potýkal s chudobou.  

Atmosféra v dolech na Mostecku se za nepříznivé situace ještě více přiostřovala. 

„Zejména za první republiky byla zde mezi horníky velká bída. Postupující mechanizace 

dolů na straně jedné a pokles odbytu uhlí za hospodářské krize na straně druhé 

sniţovaly pracovní moţnosti v dolech. Kapitalistický řád se nesnaţil přebytečné 

pracovní síly převádět na jiné pracovní obory, právě naopak, hleděl vyuţít tohoto stavu 

ke sniţování hornických mezd a výlukám.“
49

 Systematicky tak stoupala nezaměstnanost 

v celém okrese tak, jak byla popisována výše. Jednalo se nezaměstnanost úplnou, ale i o 

částečnou nezaměstnanost, kdy horníci pracovali pouze tři směny v týdnu a případně 

byli zváni pouze na tzv. sváteční šichty. 
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2.2 Obyvatelstvo 

Ohledně sloţení obyvatelstva panoval na Mostecku problém. Ten spočíval 

v nedostatečných kořenech zdejších obyvatel. V důsledku předchozí hospodářské 

prosperity a rozvoje hornictví na Mostecko přesídlilo velké mnoţství obyvatel 

z vnitrozemských okresů. Ti zde neměli ţádné zázemí, často se lišili sociálním 

postavením i řečí a původními obyvateli nebyli dobře přijati. S prudkým nárůstem 

obyvatel souvisel i problém s ubytovacími kapacitami. Zázemí nebylo na takový počet 

lidí přizpůsobeno, vznikaly tak stavby na okrajích města, kam se uchylovali právě nově 

přistěhovaní, čímţ se rozdíly ještě více prohlubovaly.
50

 

Region severozápadních Čech musel k sociálním problémům přičíst ještě 

problémy národnostní. Napříč regionem šla vlna nacionalismu a česko - německé 

vztahy byly problematické. „Těţký dopad krize v pohraničí osídleném německým 

obyvatelstvem vytvářel ţivnou půdu pro růst nacionálně protičeských nálad mezi 

německým obyvatelstvem a vzestup fašistického henleinovského hnutí.“
51

 

Národnostní problémy byly pozůstatkem minulosti. Severozápadní revír byl 

vţdy úzce spjat s procesem germanizace a osídlováním ze strany německého lidu. Češi 

byli spíše menšinou. Se vznikem Československa sílilo v lidech národní sebeuvědomění 

a pohraničí zasáhl proces překotné bohemizace. Nově přistěhovaní obyvatelé byli ve 

většině také Češi, proto se postavení českého národa v oblasti Mostecka posílilo. 

Zhoršení ekonomické situace společně s pocitem národnostního utiskování ze strany 

státu a novou pozicí německé menšiny vyvolávalo řadu konfliktů. Práva národnostních 

menšin ale byla zaručena právními předpisy a zvláště v pohraničí nelze o porušování 

těchto práv hovořit. Němci navštěvovali vlastní školy i kulturní zařízení, své zastoupení 

měli ve vládě i na úřadech.
52

  

Radikalizace obyvatelstva byla jiţ přirozeným následkem všech uvedených 

skutečností. Mostecko bylo ideálním prostředím pro zrození stávky. Komunisté stejně 

jako nacisté se s ochotou ujali role tzv. bojovníků proti nespravedlnosti a vedli 

severočeské horníky do ekonomického boje. 
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3. Velká mostecká stávka 

Velká mostecká stávka je popisována jako největší protestní akce ve střední 

Evropě. Rozsahem i organizací byla v tamní době ojedinělá a její výsledky to jen 

potvrzují. Zde bych ráda krátce představila průběh samotné stávky a nejdůleţitějších 

událostí, které ji provázely. V další části práce pak budou tyto události představeny 

pohledem tehdejších médií. 

Většinu dobových událostí lze časově ohraničit, nalézt ovšem konkrétní datum, 

kdy můţeme hovořit o začátku mostecké stávky, není zcela moţné. Jiţ od počátku roku 

1932 byli horníci vystavováni nátlaku od majitelů dolů, kteří sniţovali mzdy i samotné 

stavy horníků. Napětí vzrůstalo a přibývalo menších stávek. Havířům na Ostravsku 

došla trpělivost a vstoupili do větší stávky. Ani na severu Čech nebyla dobrá atmosféra 

a problémy byly zjevně očekávané, kdyţ v lednu byla hejtmanům v severních Čechách 

z ministerstva vnitra zaslána zpráva, která je informovala, ţe „patrně v měsících únoru 

a březnu nastane v hornictví situace kritická, vznikající hlavně tím, ţe správy dolů 

budou asi omezovat počet horníků. Vzhledem k tomu ţádá se o opatření, aby příslušné 

úřady bezpečnostní podaly zprávy o stavu věcí ve svých obvodech a věnovaly této otázce 

stálou pozornost.“
53

 

Na celostátní úrovni tedy panovaly obavy. Přímo ve městech si váţnosti situace 

byli všichni vědomi a vyvíjeli úsilí přiblíţit tento stav centru. V lednu podával mostecký 

hejtman do Prahy zprávu následujícího znění: „Na většině dolů pracuje se nyní jiţ jen 

na 3 směny, takţe výdělky horníků jsou tak nízké, ţe nestačí k výţivě rodiny […] Prosím 

o intervenci u ministra soc. péče, aby zdejšímu okresu byl příděl pro státní vyţivovací 

akci vzhledem k stále stoupající nezaměstnanosti zvýšen, neboť podpory tyto, ač 

nepatrné, přece mají určitý uspokojující vliv na nezaměstnané horníky.“
54

 Situace se 

nezlepšovala a eskalovala dvěma událostmi, které bych označila za počátek samotné 

Velké mostecké stávky. 
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3.1 Výbuch na Kohinooru a propouštění 

První událost byla tragická. Dne 15. března vypukl na dole Kohinoor v Lomu 

rozsáhlý poţár. Následkem zemřelo osm horníků. Tragédie v dolech nebyly ojedinělé, 

povolání horníka s sebou neslo rizika. Ovšem počet obětí byl zde vyšší neţ obvykle a 

navíc poţár byl důsledkem výbuchů uhelných plynů. Na jeho zvýšenou hladinu bylo 

upozorňováno, ale nikdo tato varování neslyšel. Navíc existovaly cesty, jak horníky 

zachránit, jenţe úsporná opatření, která těţaři přijímali, tyto cesty zablokovaly. K tomu 

v důsledku této katastrofy musela být upravena těţba a byly tak ještě více omezeny 

směny horníků.
55

 

Druhou událostí bylo sériové propouštění na několika blízkých dolech na severu. 

V březnu nejdříve dostali své výpovědi horníci ve Strupčicích, posléze v Duchcově a 

v Oseku. Vrcholem byly výpovědi, které dostalo téměř 400 horníků na dole Humbold II 

v Dolním Jiřetíně, tento důl patřil největší těţařské společnosti na Mostecku, 

Severočeské uhelné. Právě důl Humbold II je klíčovým, 21. března totiţ dostali horníci 

při nástupu na svou směnu oznámení o skutečnosti, ţe 5. dubna bude důl uzavřen a oni 

přijdou o zaměstnání. Způsob, jakým jim bylo propuštění oznámeno, byl velmi 

bezohledný a horníci výpovědi nepřijali.
56

 

Následující den 22. března byly zahájeny krátké protestní stávky, které donutily 

těţaře, kteří původně nechtěli jednat o výpovědích, tato jednání otevřít. Závodní rada 

jednala se správou dolu u báňského úřadu v Mostě, ale schůze byla poměrně 

jednoznačná, majitelé dolů nebyli otevřeni jakékoliv diskuzi. Příčina, proč zrovna 

horníci z dolu Humbold II byli bojovnější neţ ti ostatní, není známa. Následek znám je, 

začali šířit stávku, jejímţ otevřením měla být demonstrační stávka svolaná na 23. 

března.
57

 „Humboldští současně prohlásili, ţe buď budou výpovědi odvolány a pak 

znovu nastoupí do práce, nebo v případě, ţe výpovědi odvolány nebudou, nejenţe ve 

stávce zůstanou, ale rozšíří ji na ostatní doly Severočeské společnosti, po případě na 

celý severočeský hnědouhelný revír.“
58
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3.2 Živelné protesty 

Co havíři z Humboldtu prohlásili, to nakonec i splnili. Dne 23. března byla na 

dole zastavena práce, horníci odmítli nastoupit na svou směnu. Nejednalo se prozatím o 

ţádné organizované rozhodnutí, spíše o spontánní a ţivelné projevy nesouhlasu. Na 

demonstrační stávce se pak horníci usnesli, ţe osloví i další doly na Mostecku. Ještě 

tentýţ den se připojilo osm dolů patřících Severočeské uhelné společnosti, mnoţství 

stávkujících se začínalo navyšovat.
59

  

O den později se konala konference členů rady Severočeské uhelné společnosti, 

která se rozhodla vyzvat k solidaritě i další doly na Mostecku, ať uţ státní či soukromé. 

Ţivelnost ale předbíhala tato rozhodnutí, horníci chodili od jednoho dolu k dalšímu. 

Solidarita byla silná, havíři zastavovali svou práci a jejich počet dosahoval jiţ přes šest 

tisíc.
60

 V tomto okamţiku je vhodné podotknout, ţe počet horníků, kteří se připojovali 

ke stávce, strmě stoupal, ale podle zdrojů se jedná o čísla absolutní, tedy o všechny 

horníky v dolech. Samozřejmě existovali horníci, kteří do stávky vstoupit nechtěli, ať jiţ 

z obavy před ztrátou toho mála co měli či z přesvědčení, ovšem tito neměli prostor svůj 

nesouhlas vyjádřit.  

3.3 Vyhlášení stávky 

V Mostě se dne 27. března konala první tzv. celorevírní konference zástupců 

horníků bez ohledu na vlastnictví dolů. Na této schůzi byl zvolen Ústřední stávkový 

výbor, stávka začala mít charakter organizované akce. Průmyslový svaz horníků se 

postavil na stranu horníků. Přidávaly se okolní okresy - chomutovský, duchcovský, 

ústecký. Aktivní byli samozřejmě Rudé odbory a komunisté, kdy se této schůze 

zúčastnili i Klement Gottwald a Antonín Zápotocký, jako zástupci z řad vedení strany.
61

 

Na první konferenci byla stávka oficiálně vyhlášena a byl přijat seznam 

poţadavků, které horníci měli vůči majitelům dolů, a které se tak rozhodli prosadit 

nátlakem a mezními prostředky. Jednalo se o desetibodový seznam:
 62
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1) Okamţité odvolání výpovědí na Humboldtu, Nelsonu, Robertu, Anně-

Ondřeji a ţádné další propouštění na všech ostatních šachtách. Ani muţe 

ze závodu! 

2) Zajištění dosavadních mezd a prodlouţení kolektivní smlouvy na jeden 

rok. Ani haléře ze mzdy! 

3) Náhrada za prostávkované směny na účet těţařů! 

4) Zkrácení pracovní doby na šest hodin denně při vyrovnání mezd. 

5) Proti zhoršení samostatného hornického pojištění a za jeho sanaci na účet 

zaměstnavatelů a státu. 

6) Podporu všem nezaměstnaným, pryč s gentským systémem!
63

 

7) Zákaz plnění vozů ve dnech, kdy se na dole netěţí. 

8) Zákaz práce soukromých subpodnikatelů. 

9) Zřízení báňské inspekce, dělníky volené a státem placené. 

10) Vzetí do práce všech horníků propuštěných z vojenské sluţby, bez 

zkrácení dřívějších nároků. 

Přibývalo střetů mezi protestujícími, na jejichţ stranu se přidali nezaměstnaní, 

ţeny a mládeţ a ozbrojenými sloţkami. V čele stávkového hnutí se i nadále angaţovali 

hlavně komunisté, ale pro svou propagandu situace vyuţili i nacisté. Objevovala se tedy 

i provolání hakenkreuzlerů, kteří se sami prohlásili za vůdčí sílu stávky. Další uhelné 

revíry vyjadřovaly svou účast, své stávky zahájilo Ostravsko, Sokolovsko i Kladensko, 

nikde se ovšem nepodařilo dosáhnout takové míry organizovanosti, stávky tak 

nepřinesly významné úspěchy a zpravidla trvaly krátkou dobu. K podpoře stávky se 

přidávaly nejrůznější organizace, odborová hnutí i významné osobnosti napříč celým 

Československem.
64

 

Ačkoliv komunisté byli ve stávce nejvíce slyšet, nelze opominout, ţe i ostatní 

politické strany byly značně aktivní. Pouze o tomto není takový počet svědectví a 
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podkladů. Sociální demokraté a národní socialisté sváděli boj hlavně v parlamentu, kde 

se snaţili o vyjednání lepších podmínek pro horníky a zajištění bezpečnosti situace. 

Nelze jim upírat zásluhy na celém řešení situace.
65

  

Na konci března uţ stála celá severočeská oblast, která čítala dvacet pět tisíc 

horníků. Mohutnost stávky zaskočila i politické vedení státu. Politika Rudých odborů 

nebyla přístupná kompromisům a jejich taktika přeměnit stávky v politické záleţitosti se 

ve Velké mostecké stávce uplatnila naplno. Vláda odvolala výpovědi horníků 

z Mostecka, ale stávku se potlačit nepodařilo.  

Na pokyn vlády, prostřednictvím okresního úřadu v Mostě, byl dne 1. dubna 

rozpuštěn Ústřední stávkový výbor s odůvodněním, ţe důvod stávky odpadl, a není 

proto potřeba ve stávce pokračovat. Ze zprávy mosteckého okresního hejtmana 

adresované prezidiu zemského úřadu je patrné, ţe iniciativa k rozpuštění Ústředního 

stávkového výboru nešla přímo z vlády: „Okresní úřad má v úmyslu tento výbor 

rozpustit. Ţádá o přesný pokyn.“
66

  O dva dny později se uspořádala druhá konference, 

která zvolila staronové vedení stávky, a zároveň potvrdila záměr ve stávce i nadále 

pokračovat.
67

 Ústřední stávkový výbor čítal celkem 53 členů, zastoupeni zde byli 

Průmyslový svaz horníků, Svaz horníků, hakenkreuzleři, Jednota horníků a další. 

Oficiálně nebyl nový Ústřední stávkový výbor uznán, fakticky jeho působnost okresní 

úřad v Mostě uznal, kdyţ s ním vstoupil do jednání, ale zástupci těţařů jednání 

odmítali.
68

 

3.4 Jednota a generální stávka 

Boje stávkujících byly zaštítěny heslem stávky „Jednota - stávka - vítězství!“. 

Dne 5. dubna ukázali stávkující svou sílu. V Mostě byla uspořádána demonstrace 

horníků, nezaměstnaných, ţen, mládeţe a dalších, která čítala celkem čtyřicet tisíc 

účastníků. Snaha vedení začala směřovat k zahájení generální stávky. Na sever byly 

vysílány posily četníků i armády.
69
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Na středu 13. dubna byla svolána generální stávka. Stávka, do které se zapojili 

horníci, dělníci i ţivnostníci, v severočeské oblasti byla pojímána jako stávka 

pracujících. Ústřední stávkový výbor vyzval veřejnost, aby podpořila stávku svou 

solidaritou. Úřady se snaţily podniknout poslední kroky a zakázaly na středu veškeré 

demonstrace. V oblasti Duchcova, Litvínova, Mostu, Lomu i Chomutova se práce 

zastavila, podniky i továrny přestaly vyrábět. Generální stávka byla vrcholem Velké 

mostecké stávky.
70

  

Generální stávka přinášela střety mezi protestující a četníky. Do Mostu 

přicházely davy lidí, které se do stávky zapojily. Nejednalo se o nepřetrţitý boj, ale na 

některých místech docházelo k vyhrocení situací. Kromě zranění, přinesla středa i dvě 

oficiální oběti stávky. V Mostě byli zastřeleni dva havíři, přibývalo i těţce zraněných. 

„Při tomto útoku, kdyţ četnictvo i vojsko bylo krajně na ţivotech ohroţeno, dal velící 

štábní kapitán […] povel k pouţití střelné zbraně. Střelbou byli na místě usmrceni 2 

demonstranti a 9 raněno, z nichţ 2 těţce.“
71

 Zranění nebyla jen na straně stávkujících, 

ale i na straně četníků a armády, po kterých demonstranti házeli kamení.  

V sobotu 16. dubna se konal pohřeb dvou zastřelených horníků Jana Kříţe a 

Josefa Ševčíka. Pietní akce se zúčastnilo padesát tisíc osob, zásahy četnictva byly 

zakázány.
72

  

3.5 Pražská dohoda 

Současně začala jednání mezi ministerstvem veřejných prací, zástupci těţařů a 

odbory. Na straně těţařů vystupoval generální ředitel Lomské uhelné společnosti, dále 

generální ředitelé České obchodní společnosti a Severočeské i Mostecké uhelné 

společnosti, z odborových organizací zde byli zástupci Svazu horníků, Jednoty horníků, 

Union der Berarbeiter a Průmyslového svazu horníků, zastoupena byla i mostecká 

revírní rada.
73

 Odbory vznášely své poţadavky výměnou za ukončení stávky. Jako 

problematické se jeví, ţe k jednání nebyli přizvání zástupci Ústředního stávkového 

výboru, ale ten nebyl úředně uznán a navíc neměl ţádnou právní subjektivitu. Dohody 

bylo dosaţeno, podepsána byla ze strany zástupců všech odborových organizací, kromě 

té komunistické. Komunistům se ústupky zdály nevýhodné. Jakýkoliv kompromis byl 
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tedy na jednání přijat, nebyla ţádná jistota, ţe na něj bude přistoupeno i ze strany 

stávkujících, jelikoţ postavení Rudých odborů bylo silné.
74

   

V Mostě byla následný den na třetí celorevírní konferenci představena praţská 

dohoda, která výměnou za vyhovění některým poţadavkům hornictva poţadovala 

v pondělí 18. dubna nástup do dolů. Doprovázena byla celou řadou menších odborových 

schůzí. Na celorevírní konferenci byla praţská dohoda odmítnuta, kompromisní 

podmínky se Ústřednímu stávkovému výboru zdály příliš obecné, a jak bylo zmiňováno 

výše, nebyl nakloněn jakýmkoli kompromisům. 
75

 

Odpor a odhodlání horníků jiţ slábly, část havířů nastoupila do práce. Stávka se 

začínala rozpadat, a proto neţ by byla uskutečněna její poráţka, byla stávka dne 19. 

dubna oficiálně ukončena. O den později 20. dubna, po měsíc trvající stávce, horníci 

nastoupili do práce. Dohoda obsahovala celkem sedm bodů a zaručovala zachování 

podmínek do konce roku 1932.
76
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4. Charakteristika vybraných médií 
 

Se vznikem Československa je přirozeně spojena i změna v mediální oblasti. 

Zaměříme-li se konkrétně na tisk, pak tento zaţíval rychlý rozmach. Uvolněné 

demokratické prostředí, spojené s narůstající ekonomickou prosperitou a silnější střední 

třídou, vytvořilo výborné podmínky pro rozšíření kvantity i kvality periodik. Ačkoliv ve 

dvacátých letech přišel rozhlas a vytvořil tiskovinám silnou konkurenci, vliv novin je 

nepopiratelný.
77

  

Dominantou československého tisku byla stranická periodika, v tomto období 

tedy hovoříme o politickém tisku. Jednotlivé politické strany, napříč spektrem, vydávaly 

své noviny, které byly odrazem jejich politických názorů a postojů. Realizace byla 

nicméně sloţitější, politické strany nemohly vlastnit ţádné nemovitosti či nehmotná 

práva, zakládaly proto tiskové podniky, v jejichţ čele stáli vysocí představitelé 

jednotlivých politických stran.
78

 Ústřední noviny jednotlivých stran byly zpravidla 

deníky, dále pak byly vydávány nejrůznější regionální mutace s odlišnou periodicitou.  

Mimo stranického tisku bylo vydáváno v období První republiky i několik 

nezávislých deníků, které byly vlastněny soukromými subjekty, do této kategorie 

řadíme i analyzované Lidové noviny. Kromě těchto periodik vycházelo i mnoţství 

cizojazyčných, především německých periodik, které také nalézáme v podobě celostátní 

i regionální.
79

   

Velké deníky měly dvě denní vydání – ranní a odpolední. Ranní bylo více 

zpravodajské a zpravidla spjato s činností politické strany, které náleţelo. Jednalo se o 

projev seriózní ţurnalistiky. Odpolední vydání měla zábavnější charakter, na jejich 

stránky pronikalo více kultury i senzačních zpráv, grafická i obsahová podoba byla 

spíše bulvární.
80
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4.1 Lidové noviny 

Lidové noviny byly zaloţeny v prosinci roku 1893 v Brně jako tiskový orgán 

Moravské strany lidopokrokové. Tedy počátek působení Lidových novin je rovněţ 

spojen s politickou stranou, následně strana zanikla a Lidové noviny se staly nezávislým 

periodikem. Právě pro svou nezávislost byly povaţovány za tisk pro intelektuály a vyšší 

vrstvy.  

Původně vycházely Lidové noviny v odpoledním vydání a potýkaly se s malou 

úspěšností, to se změnilo v roce 1905, kdy vyšlo první ranní vydání a redakce se více 

zaměřila na vlastní zpravodajské články. Přesto bylo ranní vydání zpočátku pouze 

doplňkem standardního odpoledníku. Jeho obliba ovšem rostla a o tři roky později se 

úloha vyměnila.
81

  

Redakce deníku se rozšiřovala, spolu s ní i okruh externích spolupracovníků, 

které noviny získávaly zejména z řad básníků a spisovatelů, jedním z prvních byl Viktor 

Dyk. Následně redakce vyslala svého prvního stálého zpravodaje do Vídně, čímţ 

opětovně zvýšila svou prestiţ. Všechny tyto změny byly spojeny s osobnostmi Arnošta 

Heinricha a Adolfa Stránského, kteří Lidovým novinám dodali vysokou ţurnalistickou 

úroveň.
82

  

Kmenová redakce Lidových novin sídlila v Brně, ale své zastoupení měla od 

roku 1920 i v Praze. Po vzniku Československa získala redakce do svých řad mnoho 

významných osobností z řad spisovatelů, které k pověsti přispívaly jak svou písařskou 

kvalitou, tak svým renomé. Za všechny lze zmínit Karla Poláčka, Eduarda Basse, 

Rudolfa Těsnohlídka či Josefa a Karla Čapka.
83

 

Po vzniku První republiky se Lidovým novinám otevíraly nové moţnosti, 

kterých dobře vyuţily. Noviny byly neformálně, ale přesto výrazně spojeny s prvním 

československým prezidentem Masarykem, za kterým stály. Podařilo se jim vybudovat 

zahraniční síť zpravodajů, kteří byli v největších evropských metropolích a měli tak 

exkluzivní informace, které přebíraly i velké světové listy. Obliba Lidových novin 

postupem času narůstala, a to i přesto, ţe byly v porovnání s praţskými deníky o něco 

draţší. „Čtenáři je však stále kupovali raději neţ noviny jiné, zejména proto ţe 
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vystupovaly jako deník nestranický, se zřejmou snahou o seriózní zpravodajství a 

zasvěcené komentáře.“
84

 

4.2 Rudé právo 

Rudé právo je od svého počátku ryze stranickým periodikem, které je jiţ od 

svého zaloţení v roce 1920, spojeno s činností Komunistické strany Československa. 

Počátky byly bouřlivé, coţ kromě dalšího lze spojit i s výše zmíněnou úpravou, kterou 

strany vyuţívaly, tedy řízení tiskových podniků členy své politické strany. Kdyţ nastaly 

problémy uvnitř Československé sociálně demokratické strany dělnické, které 

vyvrcholily vznikem Komunistické strany Československa, spojil se tento problém i 

s bojem o ústřední stranický deník Právo lidu.  

Rozdělení sociální demokracie na dvě ideologicky oddělené části znamenalo 

rovněţ rozdělení ústředního periodika. Levicová část začala 18. září 1921 vydávat Staré 

právo lidu, na kterém chtěla demonstrovat své ideologické oddělení, tento název byl na 

základě návrhu sociální demokracie soudně zakázán, a to jiţ po dvou dnech uţívání. Od 

21. září 1921 tedy levicová frakce vydávala Rudé právo.
85

  

Po právních i ideologických bojích zůstalo Právo lidu spjato se sociální 

demokracií a tiskovou institucí Lidovým domem, zatímco nově vznikající komunistická 

strana ustanovila svůj vlastní ústřední deník, kterému jiţ název Rudé právo zůstal. 

Vydáváno bylo v tiskárně Grafie.
86

 

V květnu roku 1921 vyšlo Rudé právo poprvé jako Ústřední orgán 

Československé strany komunistické. Prvním šéfredaktorem se stal Bohumír Šmeral, 

který byl brzy vystřídán Františkem Dobrovolným. Charakteristickým rysem 

komunistického tisku byly silné regionální mutace, které velmi napomáhaly v přenášení 

názorů blíţe k obyvatelstvu. Jiţ od svého vzniku vycházelo ve dvou výtiscích denně, 
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večerník Rudého práva byl ovšem samostatným listem, měl vlastního šéfredaktora i 

vlastní redaktory, ti ovšem byli členy širší redakce Rudého práva.
87

  

Rudé právo i komunistická strana samotná si svou pozici musely vybudovat, 

proto kdyţ se v roce 1929 objevily stranické rozpory, následky to přineslo i pro 

samotnou redakci Rudého práva. Celkem sedm spisovatelů a novinářů, členů redakce, 

vystoupilo otevřeně proti nově zvolenému vedení a politice strany, coţ mělo za 

následek jejich odstranění z řad strany i redakce. Do vedení Rudého práva se dostala 

nová mladá generace v čele s Josefem Guttmannem, který kolem sebe soustředil Julia 

Fučíka, Jana Švermu nebo Záviše Kalandru.
88

 

Právě Julius Fučík se velmi novinářsky angaţoval v oblasti Mostecka v průběhu 

stávky, kdy část redakce dokonce nechal na sever přestěhovat, aby byla přímo v centru 

dění. Významně tak přispěl k obrazu komunistické strany jako vůdčí síly „boje 

proletariátu proti burţoazii“. 

4.3 Brüxer Zeitung 

Brüxer Zeitung je periodikum regionální povahy, které vycházelo v okrese Most. 

První vydání vyšlo v roce 1879 a poslední číslo bylo vydáno v roce 1945. S ohledem na 

politickou a společenskou situaci se měnila periodicita i obsahové sloţení.  

Ve  sledovaném období roku 1932 se jednalo o deník. Kaţdý den, s výjimkou 

nedělí, vycházelo jedno vydání. Zajímavostí je, ţe noviny byly psány švabachem. 

Pokud se jedná o podobu novin, tak vydání vycházela ve formátu A3 a skládala se 

zpravidla z šesti aţ osmi stran. Co se týče grafiky, tak noviny byly černobílé. Na úvodní 

straně shora byl název Brüxer Zeitung, pod jménem titulu byl umístěn nápis Deutsches 

Tagblatt für das nordwestliche Böhmen
89

. Nenalézalo se zde ţádné logo.  
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5. Metodologie 

Cílem práce je přiblíţit mediální obraz Velké mostecké stávky tak, jak byl 

prezentován na stránkách Rudého práva, Lidových novin a oblastního titulu Brüxer 

Zeitung. Stávka by měla být rovněţ zobrazena v historickém i společensko - 

ekonomickém kontextu. Jako výchozí jsem proto zvolila historicko - srovnávací 

metodu, která je dobře vyuţitelná pro propojení témat.  

Historicko - srovnávací metoda by měla přinést ucelený pohled na danou 

událost, spojuje totiţ historický výzkum s komparací. Zpravidla je prvotně utvořen 

teoretický rámec, který vytvoří východiska pro badatelskou činnost. Pro teoretický 

rámec jsou hlavní písemné prameny, a to literární i institucionální povahy. Činnost 

následně spočívá ve srovnávání vybraných vzorků, které jsou podrobeny kritickému 

zhodnocení.
90

 

Zvolen byl synchronní postup aplikace historicko - srovnávací metody, který 

spočívá ve zkoumání více zdrojů, v tomto případě více periodik, v konkrétním časovém 

období, zde v období Velké mostecké stávky.  

V neposlední řadě byla pouţita i metoda orální historie, která vychází z ústního 

sdělení osoby, která byla svědkem nebo přímým účastníkem události. Je to zdroj 

informací, který můţe velmi dobře obohatit zkoumání o subjektivní a individuální 

záţitky. Přináší moţnost odhalit kontext událostí z hlediska subjektivních pocitů a 

momentů vypravěčova ţivota.
91

  

Pomocí metody orální historie byly vyuţity vzpomínky Františka Payera, který 

se narodil v roce 1921 v Mostě a celý ţivot strávil v regionu. V době Velké mostecké 

stávky mu bylo 11 let a ţil s rodiči v Souši u Mostu. 

Pro analýzu jsem zvolila periodikum Rudé právo jako tiskový orgán 

Komunistické strany Československa, která byla vůdčí silou stávkujících horníků a v 

klíčových momentech byla nejvíce slyšet. Jako protiklad byly zvoleny Lidové noviny, 

které zastupují nezávislý tisk s prostátními tendencemi. Z důvodu silné národnostní 
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skupiny německých obyvatel v oblasti Mostecka jsem za regionální titul zvolila Brüxer 

Zeitung. 

Zkoumaným obdobím je časový úsek mezi 17. březnem 1932 a 20. dubnem 

1932. Počáteční datum je okamţikem, kdy celostátní deníky poprvé informovaly o 

události na dole Kohinoor, kterou povaţuji za klíčový okamţik. Stávka vyvrcholila 

generální stávkou, jeţ byla uskutečněna ve středu 13. dubna 1932, ovšem oficiální 

ukončení přišlo aţ o několik dní později 19. dubna 1932 a s denním zpoţděním o tomto 

momentu informovala i periodika. 

Hlavní výzkumná otázka je formulována takto: Jaký byl mediální obraz Velké 

mostecké stávky na stránkách vybraných periodik? 

K zodpovězení této hlavní výzkumné otázky bylo stanoveno několik vedlejších 

výzkumných otázek: 

1 - Byl někdo označován jako viník stávky? V této otázce se budu zabývat tím, 

zda jednotlivé tituly obviňovaly někoho ze vzniku stávky a zda někomu přičítaly 

zásluhy na vypuknutí. Vzhledem k odlišnému ideologickému zaměření 

očekávám i odlišné názory na tento problém. 

2 - Byl někdo označován jako původce a podněcovač stávky? Pod touto otázkou 

bude zobrazeno, zda byla některá strana či osoba označována jako hlavní lídr 

stávky, který podněcuje protestní aktivitu horníků. 

3 - Vyzývala periodika k solidaritě se stávkujícími či k účasti v samotné stávce? 

V této otázce se zaměřím na skutečnost, zda lze nalézt výzvy k připojení se ke 

stávce či k vyjádření solidarity stávkujícím. Zda jsou přinášeny informace o tom, 

kde a kdy se budou konat demonstrace. 

4 - Byly ve sděleních uţívány expresivní výrazy, emočně zabarvená slova? Zde 

bude analyzováno, jaké jsou pouţívány jazykové prostředky, kdyţ některá slovní 

spojení a expresivní výrazy mohou být povaţovány za prostředek manipulace. 

5 - Jaké postavení ve stávce bylo připisováno komunistům? Komunistická strana 

Československa a Rudé odbory jsou dnes povaţovány za iniciátory stávkového 

hnutí na Mostecku, proto v této otázce bude zobrazeno, jak jejich roli vnímala 

periodika v tehdejší době. 
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6 - Byla četnost článků srovnatelná ve všech zkoumaných titulech? V poslední 

otázce bude kvantitativně vyčíslen počet článků věnovaných ve sledovaném 

období Velké mostecké stávce. Za článek věnovaný stávce byl povaţován 

takový, který se ve více neţ třetině svého obsahu zabýval danou událostí. 

Jednotlivé články jsou porovnávány, následně jsou vyhodnocovány shodné a 

odlišné prvky. Komparace je prováděna mezi jednotlivými periodiky s ohledem na 

tematický obsah příspěvků, uţívané výrazové prostředky i doplňující události. 

Ve svém výzkumu jsem vycházela z předpokladu, ţe Rudé právo jako tiskový 

orgán komunistů, kteří se ve stávce aktivně angaţovali, bude také aktivní a rozsah 

informací o Velké mostecké stávce bude nejobsáhlejší. Dále očekávám, ţe událostem na 

Mostecku bude připisován patřičný význam. Oproti tomu u Lidových novin očekávám 

větší rezervovanost k celé události a prezentování menšího významu. U německy 

psaného Brüxer Zeitungu očekávám zaměření na činnost hakenkreuzlerů a jejich 

postavení ve stávce, dále důraz na propouštění Němců a jejich pozici na Mostecku. 

Pro analýzu bylo vyuţito Rudé právo i Rudý večerník, jakoţto tituly se shodnou 

redakcí. U Lidových novin byly rovněţ vyuţity raníky i večerníky, tedy obě denní 

vydání. Brüxer Zeitung vycházel pouze jednou denně. Rudé právo a Rudý večerník jsou 

přístupné ve svazcích ve fondech Národní knihovny. Lidové noviny rovněţ, ovšem rok 

1932 je poškozen, proto bylo nutné vyuţít fond Studijní a vědecké knihovny Plzeňského 

kraje. Regionální periodikum Brüxer Zeitung se v kompletní podobě nachází ve Státním 

okresním archivu v Mostě. 
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6. Obraz Velké mostecké stávky 
 

Jako první klíčovou událost, která úzce souvisí s Velkou mosteckou stávkou, 

zmiňuji smrt osmi horníků na dole Kohinoor v Lomu. Takové události nebyly ojedinělé, 

povolání horníka s sebou neslo rizika. V krátké době před zasypáním havířů v Lomu, se 

podobná tragédie odehrála i na Falknovsku, ačkoliv ani ta pozornosti tisku neunikla, 

lomské neštěstí zaujalo o poznání více a na týden zaplnilo stránky deníků. O události 

nalezneme první zmínky dva dny po výbuchu, tedy dne 17. března. Z hlediska počtu 

článků jich výrazněji větší mnoţství bylo publikováno v Rudém právu, které se události 

zhostilo s velkým zapálením.  

6.1 Smrt horníků v Lomu 

6.1.1 Zasypání horníků 

 

Rudé právo událost uchopilo jako výčitku vůči majitelům dolů a stala se tak 

dobrou záminkou pro jejich očerňování. Proto ihned po zasypání, kdy výsledek nemohl 

nikdo předvídat a o celé události chyběly přesné informace, psalo: „Katastrofa vyvolala 

v Lomu a v celém okolí pochopitelně nejvyšší rozhořčení, neboť horníci jsou si vědomi 

toho, ţe toto neštěstí bylo zaviněno stále ostřejší racionalizací…“
92

 Jiţ v prvním článku 

Po neštěstí ve Falknově velká důlní katastrofa na dole Kohinoor v Lomu, který o 

události pouze krátce informuje, nalézáme velmi expresivní výrazy a výzvy k odporu. 

„Kapitalistická racionalisace uţ vraţdí hromadně. A to v okamţiku, kdy uhlobaroni 

podnikají na horníky nový surový útok! Takový vraţedný reţim horníci nesnesou! 

Vyzýváme je k hromadným protestům a demonstračním stávkám! Vyzýváme je k boji 

proti vraţedné kapitalistické racionalisaci, proti útoku uhlobaronů.“
93

 Jiţ z tohoto 

článku je dobře patrná tendence Rudého práva vyzývat horníky k radikalizaci.  

Zároveň si nelze nevšimnout hojně uţívaného výrazu pro vlastníky dolů, 

uhlobaroni, který má nepochybně negativní konotaci a vyvolává pocit nadřazenosti, 

kterou tzv. kapitalistická třída uplatňuje vůči třídě dělnické. Tendence Rudého práva 

ukazovat na těţaře jako na viníky celého neštěstí je dobře patrná z většiny článků. 
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Poukazováno je na skutečnost, ţe byli bezohlední a lhostejní k předpisům bezpečnosti 

práce. „Ještě ke třetí hodině ranní telefonoval ze svého místa, ţe cítí blíţící se dusivý 

dým a ţádá o vyrozumění, má-li ze svého místa odejít. Bylo mu sděleno, aby vytrval, 

pokud bude moc nejdéle, bude-li to moţné, ţe bude brzy vystřídán.“
94

 Takové sdělení se 

objevuje v článku s podnadpisem O bezpečnostních opatřeních na Kohinooru, o 

maskách, jimţ polovina scházela, o smrti strojníka Suchého, o tuţce, spouštěné do 

šachty.
95

 Přitom je vyloučeno, aby v čase tragédie chyběly např. masky, jelikoţ na dole 

pracovala sváteční směna, která byla personálně velmi málo obsazená.   

Informování Lidových novin o situaci v Lomu rovněţ začalo dne 17. března 

1932, kdy na titulní straně byla otištěna zpráva o snahách zachránit horníky. Zajímavé 

je, ţe zatímco Rudé právo jiţ od počátku „znalo“ viníka celého neštěstí, Lidové noviny 

se zaměřily na záchranné práce. „Ačkoli se celou noc pokračovalo v záchranných 

pracích, nepodařilo se do dnešního rána vyprostit osm horníků uzavřených poţárem na 

jámě Koh-i-noor v Lomě u Mostu. Záchranných prací účastnilo se velké mnoţství 

horníků,…“
96

 

 Lidové noviny se přiklánějí spíše k verzi, ţe horníci zemřeli, na rozdíl od 

Rudého práva se zde neobjevuje příliš spekulací a úvah o jejich přeţití. Jiţ 18. března je 

publikován článek s názvem Osm horníků v jámě Koh-I-Noor zahynulo, kde se mimo 

jiné píše: „…ale úřady se uţ vzdaly naděje, ţe někteří z horníků v dole uvězněných 

budou zachráněni. Naděje, ţe by některý z nich mohl být nalezen ještě naţivu, uţ vůbec 

není.“
97

  

Regionální periodikum bylo nejblíţe dění, přesto o tragédii na dole Kohinoor 

informovalo aţ 19. března, tedy se zpoţděním oproti celostátním titulům, ovšem 

informace jsou v tento den velmi přesné a detailní, znalost místních poměrů je dobře 

viditelná.  

Úvodní zpráva o nehodě informuje o bolestné události, při které horníci padli za 

oběť a zůstali v útrobách dolu při výbuchu přírodního plynu metanu v důlních 

prostorách. „Mezi nešťastníky bylo šest otců s patnácti dětmi. Síla přání, aby se horníky 
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podařilo vytrhnout ze spárů tragédie a vrátit ztracené k rodinám byla velká, ale musel 

by se stát zázrak.“
98

 Ačkoliv sdělení přichází se zpoţděním, je vidět, ţe celou situaci 

sledují uţ od počátku, kdyţ sdělují, ţe uţ čtyři dny se z šachty neozvala ţádná známka 

ţivota, ale existuje naděje, ţe v jednom místě zůstal přísun čerstvého vzduchu.
99

 

Jako jedna z příčin neštěstí je Rudým právem od počátku označována tzv. 

racionalizace těţby. V době hospodářské krize se jedná o přirozený proces, jehoţ cílem 

bylo sníţit náklady a zvýšit efektivitu těţby za účelem zvýšení zisků. Rudé právo viní 

z neštěstí, ať uţ přímo či nepřímo, právě majitele dolů, kteří přijali opatření. 

V souvislosti s celou událostí pouţívá Rudé právo v textech článků i v nadpisech často 

výraz vraţda, citově zabarvené slovo, které přirozeně evokuje záměr a vinu, příkladem 

je nadpis Demonstrační stávky na severočeských dolech – proti vraţedné racionalisaci a 

proti hromadnému propouštění
100

 , Ţádné „ţivly“, racionalisace je zabila
101

 či 

Katastrofa nezastavila vraţdění na severočeských dolech
102

. 

6.1.2 Záchranné práce 

Tématika, na kterou kladou Lidové noviny důraz, je postup záchranných prací, 

které jsou detailně přibliţovány čtenáři a zdůrazňována je jejich náročnost. „Snaha 

uzavřít poţářiště, pokud moţno blízko ohniska, ztroskotala pro časté menší výbuchy 

třaskavých plynů. […] Asi dvacet chodeb se musí zazdít.“
103

 Články o záchranných 

pracích jsou plné technologických procesů a termínů, které o nich s vysokou odborností 

informují. Snahou deníku pravděpodobně bylo vzbudit v čtenáři dojem, ţe pro záchranu 

horníků bylo vynaloţeno velké úsilí a vyuţity všechny prostředky, které v daný 

okamţik byly k dispozici. 

I Brüxer Zeitung se zaměřil na popis záchranných prací a postupů, které 

povaţují za klíčové. Z článků je patrná tendence nehledat viníka, ale naopak 

zdůrazňovat vyšší síly a přírodu, kterou člověk nemůţe ovlivnit. Osočování těţařů ani 
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výčitky v textech nejsou. Zpráva z 19. března s názvem Uzavření oblasti poţáru 

v Kohinooru se podařilo, uţ hovoří o snaze opětovně zahájit práce v nezasaţených 

šachtách, aby ztráty byly co nejmenší.
104

  

Ve snaze upoutat čtenáře si komunistický tisk v některých článcích odporuje, 

kdyţ i ono v příspěvku 90 otrávených horníků plynem hovoří o záchranných pracích, 

které jsou sloţité: „Tlak plynu je však tak silný, ţe včera nastaly 4 výbuchy […] Při 

zachraňovacích pracích bylo 43 horníků otráveno plyny …“
105

, ale o den později 

v článku 8 havířů zazdili v hořícím dole píše: „Osm horníků bylo zazděno za ţiva 

v dole, na jejich zachránění nebyly učiněny nejmenší váţné pokusy.“
106

 Patrno je rovněţ 

to, ţe pokud Rudé právo hovoří o záchranných pracích, které byly uskutečňovány, 

nezapomene k tomu připojit utrpení, které tyto práce přinášejí dalším horníkům, kteří se 

na nich podílejí, tedy jakýkoliv manévr ze strany těţařů není ze strany komunistického 

deníku akceptován.  

6.1.3 Postavy horníků 

Články, které následně informují o dalším vývoji důlního neštěstí, jsou protkány 

osobními příběhy horníků, kteří byli v dole zasypáni, a to včetně příběhů pozůstalých 

osob. Rudé právo tak personifikuje neštěstí, čímţ chce s největší pravděpodobností své 

čtenáře emočně zasáhnout. Zároveň tak celá událost není pro čtenáře anonymní, ti se 

mohou s pozůstalými identifikovat. První článek, který detailně přináší okolnosti 

důlního výbuchu, uvádí seznam horníků a představuje jednotlivé oběti, které byly 

zasypány, dále obsahuje kromě uvedení jejich jmen i politickou příslušnost
107

.   

I v Lidových novinách jsou články doplňovány o osobní příběhy horníků, 

v jejich případě se ovšem jedná o výpovědi osob, které se účastnily záchranných prací 

na dole a popisují ze svého pohledu celou událost. „Horník, který byl v dole v době, kdy 

se stalo neštěstí, a dál se horlivě účastnil záchranných prací, líčí katastrofu takto: […] 

Dali jsme se hned do práce, zatím co jiní šli do revíru hledat lidi, kteří tam zůstali.“
108
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Deník nestaví do opozice majitele a horníky, naopak zdůrazňuje jakousi solidaritu, kdy 

všichni vyvíjí úsilí o uhašení poţáru a záchranu horníků, kteří v dole uvízli. 

 Lidové noviny rovněţ informují o hornících, kteří byli zaměstnáni na hořícím 

dole. Oproti Rudému právu zde rozhodně nelze nalézt výzvy k stávkám či protestům. 

Zcela bez emočního zabarvení přináší noviny informaci o dalších postupech, včetně 

odškodného, které dostanou rodiny zemřelých, a náhradách platu pro ostatní 

zaměstnance dolu. „V dnešní schůzi mosteckého okresního zastupitelstva byl schválen 

návrh, aby z okresních prostředků byla ve prospěch pozůstalých po obětech důlní 

katastrofy vyplacena částka 10.000 Kč.“
109

 Toto je skutečnost, o které Rudé právo zcela 

mlčí a v ţádném vydání se čtenář tuto informaci nemohl dovědět. Zdůrazněna je zde 

snaha o záchranu celého dolu a pracovních míst, která v něm jsou.  

6.1.4 Dozvuky tragédie 

Dne 23. března Lidové noviny informují o skutečnosti, ţe byl obnoven provoz 

na dole a horníci tak mohli opětovně nastoupit do práce. „Na dole Koh-I-Noor v Lomu 

byl včera dopoledne v otevřených částech dolu opět zahájen provoz.“
110

 Zpráva je 

doplněna dalšími informacemi, díky kterým vyznívá, i přes svou stručnost, pozitivně a 

optimisticky.  

 O dva dny později se noviny k neštěstí vrací, kdyţ ve svém článku připomínají 

rizika práce v dolech i některá důlní neštěstí z minulých let. Ačkoliv se vyhýbají 

jakékoli přímé výčitce ohledně bezpečnostních opatření na Kohinooru, pravděpodobně i 

v řadách tamějších redaktorů existovaly určité pochybnosti. „V uhelných dolech číhá 

nebezpečí na kaţdém kroku, jediný úder motykou můţe zaviniti smrt všech lidí v dole 

pracujících. Jediné zkušenosti, všímavost a ostraţitost chrání od nebezpečí tam, kde 

selhávají moderní přístroje a pomůcky. […] Sebe úzkostlivější péče o bezpečnost 

v dolech selhává velmi často i tam, kde jsou všecka moderní bezpečnostní opatření, 

natoţ potom v dolech zařízených primitivně.“
111

 Doly v oblasti Mostecka byly 

technologicky velmi zastaralé, moderní technika zde chyběla, majitelé neinvestovali ani 

v době prosperity a o to více se bezpečnostní rizika projevovala v okamţicích, kdy se 
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v rámci úsporných opatření propouštěli zkušení horníci a na místo nich působili mladí, 

kteří samozřejmě pobírali niţší mzdy.  

Ve stejný okamţik, kdy Lidové noviny informují o obnovení prací v dole, Rudý 

večerník opětovně připomíná oběti a rozdmýchává emoce, kdyţ v článku Plameny nad 

Kohinoorem
112

 ze dne 23. března 1932 přináší fotografie usmrcených horníků a 

připomíná jejich osudy, v tomto okamţiku jiţ patrně z důvodu, aby byla podpořena 

začínající divoká stávka na severočeských dolech. Stejnou úlohu má zřejmě plnit i 

článek
113

 z 25. března, který upozorňuje na dlouhodobé stíţnosti horníků ohledně 

bezpečnosti práce na dole Kohinoor, které nebyly vyslyšeny. 

  Na první pohled lze rozeznat rapidní rozdíl mezi jazykovými prostředky 

volenými v Lidových novinách. Nenalézáme zde ţádné expresivní výrazy, věty jsou 

spíše kratší a ryze informativního charakteru. Není zde hledán viník, nikdo není 

obviňován a hnán k zodpovědnosti za celou katastrofu. Co se mi jeví zajímavé, je dále 

skutečnost, ţe není pouţit výraz racionalizace, který se v Rudém právu objevuje 

v kaţdém článku pojednávajícím o tomto neštěstí, naopak tomuto výrazu se Lidové 

noviny vyhýbají.  

6.2 Sériové propouštění 

Jak bylo řečeno v předchozích kapitolách, impulzy, které fakticky zahájily 

Velkou mosteckou stávku, byly celkem dva. Tím druhým byla série propouštění 

v několika severočeských dolech, která připravila o práci stovky horníků. A poslední 

z této série, propouštění na dole Humboldt II, se stalo začátkem protestů horníků 

v severočeské oblasti. Propuštění horníci začali obcházet okolní doly, které ţádali o 

vyjádření solidarity, a té se jim dostalo. Postupně přestávali fárat další a další horníci a 

práce začínala stát.  

Rudé právo jiţ v první zprávě o výpovědích horníků na Humboldtu II zvolilo 

velmi silná slova, kdy nadpisem Osm zabili, ostatní chtějí vyhladovět, opětovně 

poukazuje na jakéhosi nepřítele horníků, kterého viní ze smrti i chudých podmínek 

hornictva. „Po důlní katastrofě v Lomu, která stála osm havířských ţivotů, ukazuje se 
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>humánnější< tvář podnikatelské dravosti. Místo na racionalisační jatka má býti 380 

horníků posláno na hladovou smrt.“
114

 

Skutečnost, ţe jiţ úvodní zpráva o nepokojích a pochodech na stránkách Rudého 

večerníku vyzývá k hromadné stávce, jen svědčí o záměrech komunistické strany. 

„Havíři na Humboldt II. odpověděli rázně a hned. Nemohou však zůstati osamoceni. 

Cesta boje, cesta přes generální demonstrační stávku všech horníků 

v Československu…“
115

 Bezpochyby se v tento okamţik jednalo o slepé výkřiky, stávka 

na Mostecku totiţ vznikala neorganizovaně, bez počáteční podpory ze strany 

odborových organizací. 

Článek Vše pro podporu velikého hornického boje! pojednává o situaci 

v těţařském průmyslu v celém Československu, zmíněny jsou oblasti Ostravska, 

Kladenska i Mostecka. Výzva směřuje ke spojení těchto hornických regionů, které se 

mají vzepřít opatřením majitelů. Zvoleny jsou opět důrazné komunikační výrazy 

„Jedině boj můţe zachránit existence hornických rodin! – Jenom boj – masová hornická 

stávka – můţe přinutit uhlobarony k ústupu.“
116

 Tyto výzvy k boji jsou devizou 

komunistické strany, jejímţ tiskovým orgánem Rudé právo bylo. Obecně lze 

konstatovat, ţe výzvu k aktivizaci lze najít téměř v kaţdém článku s hornickou či 

stávkovou tematikou. 

Volba záměrně výbušných formulací je rovněţ typická pro Rudé právo, v jejich 

případě se nejedná o objektivní články s neutrálním kontextem, ale na pozadí je 

zpravidla cítit ideologie a snaha oslňovat. „Tisíce hornických rodin mají býti zbaveny 

chleba.“ Jiţ od prvotní zprávy o propouštění na dole Humboldt II je charakter zpráv 

útočný a tento rys se dále stupňuje. „Jediným důvodem, jenţ vede těţaře k hromadnému 

propouštění na dolech, je zvýšení zisků v době masové bídy.“
117

 Ze zpráv o prvotních 

protestech je patrno, ţe se zde neinformuje, ale spíše se hledá viník, respektive viník byl 
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jednoznačně nalezen – vlastníci dolů, kapitalisté, vykořisťovatelé dělnické třídy. „V 

tomto světle jsou útoky těţařů drzou provokací.“
118

 

6.3 Začínající divoká stávka 

6.3.1 Aktivizace horníků 

O počínající stávce Lidové noviny prvně informují dne 25. března, kdy vyšel 

článek Stávka horníků na Mostecku. Oproti Rudému právu je informace přinášena se 

značným zpoţděním. Důvodem pro to můţe být zdrţenlivost či fakt, ţe počátečním 

demonstracím nepřikládal deník takový význam. V podnadpisu tohoto prvního článku je 

ihned zmínka o tom, ţe horníci jsou podporováni komunisty „Komunisté agitují pro 

obecnou stávku horníků“
119

. V tento okamţik měla stávka sice ţivelný charakter, ale jak 

jsem zmiňovala jiţ výše, od počátku vyzývali komunisté k zastavování práce na všech 

dolech a svou pozornost směřovali k moţnosti generální stávky. „Otec vţdycky říkal, ţe 

za stávkou stáli hlavně komunisté, kteří stávku vedli. A lidé tady uţ byli nešťastní, šli by 

za kaţdým, kdo jim dal nějakou naději.“
120

  

 Odlišný přístup k důvodnosti stávky je zde viditelný, popis událostí je velmi 

střídmý a lze pozorovat snahu o nestrannost. „Za napjaté nálady v severozápadním 

uhelném revíru při obecné tísni a také v hornictví stále rostoucí nezaměstnanosti šíří se 

rychle stávková hnutí, k němuţ dala podnět výpověď osazenstva na Humboldtově jámě. 

Tímto osudem se cítí ohroţeni také horníci, kteří dosud pracují, a to je vede k jednotné 

frontě proti skutečným nebo domnělým úmyslům společnosti, vypovídat z práce.“
121

 

Lidové noviny nepolemizují, záměry důlní společnosti jim očividně nejsou známy, ale 

nepouští se do spekulací.  

Dne 24. března Brüxer Zeitung sděluje, ţe pod vlivem napjaté situace, která 

nastala v severočeském uhelném revíru kvůli všeobecné váţné situaci v hornictví a stále 

vzrůstající nezaměstnanosti, se kvůli výpovědi na Humboldtce vyvolalo stávkové hnutí 

a rychle se rozmohlo. Tento rozmach přičítá především tomu, ţe je vyvolán pocit 

profesní a lidské solidarity a tento pocit nenechává ţádný prostor pro přemýšlení o 
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příslušnosti k jednotlivým národům a profesím. Dále hovoří o tom, ţe nálada je velmi 

rozbouřená, stávku zahajuje jeden důl za druhým a ty, které nejsou ve stávce, tak 

zahajují stávkovou pohotovost.
122

 Jako překvapivé se mi jeví, ţe byly zcela potlačeny 

nacionalistické tendence a naopak je zdůrazněna pospolitost všech bez rozdílu. O 

stávkové pohotovosti se ostatní tituly vůbec nezmiňují, zde je předloţen i seznam dolů, 

které ji drţí. 

Počáteční jednání horníků, které spočívalo v obcházení okolních dolů, bylo 

ţivelné a divoké. Na rozdíl od ostatních stávek za tímto jednáním nestála ţádná 

odborová organizace, jednalo se spíše o davové zapálení pro věc, coţ se hodilo 

komunistické ideologii společného třídního boje, proto často nalézáme výraz solidarita. 

„Přes tři sta propuštěných a k hladu odsouzených dělníků sáhlo ke krajním bojovným 

prostředkům obrany: odvolalo zabezpečovací muţstva a zatlouklo na vrata dolů, kde 

pracují jejich kamarádi, zatlouklo na dělnickou solidaritu všech horníků severočeského 

revíru, které čeká podobný osud.“
123

  

Útoky směrem k těţařům nepřestávají plnit stránky Rudého práva ani po 

započetí stávky, pravděpodobně s cílem udrţet bojovnou náladu mezi protestujícím 

hornictvem a vzbudit agresi vůči zaměstnavatelům. Některé příspěvky jsou velmi 

hraniční a často se nedozvíme všechna obvinění, neboť plné znění článků neprošlo skrze 

cenzurní opatření. Text, který po cenzurním zásahu zůstal, zněl například takto: 

„Uhlobaroni vraţdí horníky kapitalistickou racionalizací. Uhlobaroni dávají 

hromadnou výpověď. Lţou, ţe nemají odbytu, ač jejich kartel vydělává ohromné sumy. 

Co jim záleţí na hornících, na jejich ţenách a dětech? Ať jdou ţebrat, ať hladovějí, 

diktují Weinmannové, Petschkové, Preissové
124

 ze svých pancéřovými kryty opatřených 

luxusních vil.“ 
125

 

6.3.2 Pochyby a vyjednávání 

Situaci se bezprostředně po oznámení výpovědí snaţily mírnit sociálně 

demokratické a národně socialistické odbory, které Rudé právo souhrnně označuje jako 
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reformisty. Ti se snaţili o zklidnění prvotních emocí a zabránění okamţitých pochodů, 

nejprve chtěli vyjednávat a sejít se se závodní radou, to Rudé odbory odsoudily. „Dnes 

ráno však veškeré osazenstvo po přemluvě reformistů ze závodní rady zahájilo opět 

práci, neboť reformisté namluvili horníkům, ţe se jedná odpoledne…“
126

 Odsouzeno 

bylo jakékoliv jednání, které nevyzývalo ke stávce, které zamýšlelo řešit věci formou 

domluv.  

U Rudého práva jsou zmínky o jakýchkoli pochybnostech, které by o stávce 

existovaly, výjimečné. Přesto, zvláště zpočátku, těchto pochybností bylo objektivně 

nespočet, proto je v minimální míře muselo zmínit i Rudé právo. Umístěny jsou 

uprostřed textů a jsou krátké. „Ačkoliv mezi horníky jsou vyslovovány pochybnosti, zda 

zastavení práce za nynějších poměrů jest vhodným prostředkem, aby bylo působeno na 

rozhodnutí společnosti ve smyslu příznivém vypovězené horníky…“
127

 Zajímavá je 

tendence vyvracet či zlehčovat úřední zprávy České tiskové kanceláře. „Úřední zprávy 

hlásí >klid<, neboť se neodvaţují jej porušit.“
128

 

Vznik stávek měl zpravidla podobný scénář, iniciátorem byla některá 

z odborových organizací působících u dané společnosti, která vystoupila se svými 

poţadavky, o kterých chtěla vyvolat jednání. Je zřejmé, ţe na Mostecku se tak nestalo, 

iniciativa vzešla od samotných pracujících, kteří na startu stávky neměli o čem 

vyjednávat, neboť neměli ţádné pevně stanovené poţadavky. „Vypukla stávka, 

nejdivnější, jaká se kdy vyskytla v dějinách hornických organizací. Tisíc stávkujících 

strhlo další tisícovku lidí, jiţ stávkovaly tři tisíce a ţádná odborová organisace 

nevěděla, co se vlastně děje a hlavně co se dít bude.“
129

 

Zajímavé je, jak je v Lidových novinách popsána aktivita horníků, kterou jsem 

jiţ zmiňovala, kdy horníci obcházeli ostatní doly s výzvou k vyjádření solidarity. Takto 

eufemisticky v Lidových novinách tyto události popsány nejsou. „Stávkující obcházeli 

dnes po celý den v počtu asi 200 muţů jámy, na nichţ se ještě pracovalo a nutili 

pracující zastavit práci […] stávkující jevili znovu a znovu snahu vynutit také na tomto 

                                                                                                                                               
125

 [nesignováno]: Severočeští horníci příkladem!. Rudé právo, 26.03.1932, roč. 13, č. 72, s. 1. 
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 [nesignováno]: Pobouření na Mostecku nad novým propouštěním horníků. Rudý večerník, 23.03.1932, 

roč. 13, č. 70, s. 1. 
127
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 [nesignováno]: Vojsko obsadilo elektrárnu v Ervěnicích. Rudý večerník, 25.03.1932, roč. 13, č. 72, s. 
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dole zastavení práce.“
130

 Tlak se stupňoval s tím, jak se připojovalo narůstající 

mnoţství osob a bylo stále těţší se ke stávce nepřipojit, ačkoliv s ní někteří nebyli plně 

ztotoţněni.  

Ani Brüxer Zeitung neprezentuje připojování ke stávce jako zcela dobrovolné a 

nenásilné. Naopak vyjadřuje pobouření nad činností stávkujících, kteří obsadili šachetní 

dvůr a nechtěli ho opustit, dokud směna pracujících nevyfárá na povrch a nedostane 

výzvu k připojení se ke stávce. Odsuzuje i maření práce, kdyţ někteří horníci stále 

pracovali, ale ostatní jim jejich snahu kazili tím, ţe nenakládali uhlí.
131

 Vyzdviţen je 

fakt, ţe ti kteří bránili v práci, jsou většinou komunisté.  

Lidové noviny se zaměřily na skutečný popis ţivotních podmínek a srovnávají 

reálné mzdy horníků v posledních letech a neustále se zvyšující pracovní zátěţ, kdy při 

soustavném propouštění je vytěţeno stejné či o něco větší mnoţství hnědého uhlí. 
132

 „V 

té době se ţilo opravdu těţce. Do práce moji rodiče chodili stále méně. Ani se nedá říct, 

ţe by se něčím šetřilo, protoţe uţ skoro nic nebylo. Lidé byli hladoví a stávali se z nich i 

tuláci.“
133

 

Oproti tomu se Brüxer Zeitung zabýval obavou majitelů soukromých dolů 

z vyšetřování báňského úřadu. V souvislosti s tím se objevují i celé citace tehdejšího 

hornického zákona, zvláště paragrafů 182 a 187. Ustanovení § 182 zákona č. 146/1854 

ř. z., obecného horního zákona říká, ţe nemůţe-li se v propůjčených měrách dolových 

udrţovati dílo v předepsaném stálém provozu pro prokazatelné vnější nepříznivé 

poměry, můţe báňský úřad povoliti majiteli přiměřené lhůty. Ustanovení § 187 stanoví, 

ţe kaţdý horní podnikatel je zodpověděn báňskému úřadu za zachovávání horních 

zákonů při provozu svého díla. Zastavení dolů tedy muselo být řádně odůvodněno a od 

báňského úřadu povoleno, coţ se v případě stávky samozřejmě nestalo. Brüxer Zeitung 

poté podává zprávu o plánovaném místním šetření, které provede báňský úřad na dole 

Humboldt II kvůli svévolnému zastavení dolu a kvůli dodrţování předpisů.  
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6.3.3 Situace se vyostřuje 

Podle zpráv ze stránek Rudého práva přičítaly ostatní tituly komunistům skutky, 

které stávku rozdmýchávaly a podněcovaly. Tyto příspěvky vycházely jiţ v době, kdy o 

dalším osudu stávky nemohlo být nic známo, nedal se tak předpokládat ani úspěch či 

neúspěch, doposud nebyl zvolen stávkový výbor, proto se Rudé právo proti těmto 

článkům vymezovalo. „Ale na všech zprávách měšťáckého tisku jiţ prokukuje snaha 

prohlásit ţivelný boj horníků o kus chleba za komunistickou akci, za akci >Moskvou 

placených štváčů<.“
134

  

V totoţný okamţik jako komunisté odmítají organizovanost stávky ze své 

pozice, obviňují oponenty z organizované snahy o její zničení. „Ale organizátoři 

stávkokazů uţ jsou při práci. […] Ano, organizátoři stávkokazectví dobře vyčichali co je 

hlavní. Hlavní je, aby horníci nedali vedení boje z ruky, aby je nesvěřili profesionálním 

zrádcům, sociálfašistickým vůdcům.“
135

 Všichni, kdo se automaticky ke stávce 

nepřipojili nebo se proti ní nějakým způsobem vymezovali, byli Rudým právem a 

Rudým večerníkem označováni jako stávkokazeči, nezáleţelo přitom, zda se báli o práci 

či upřednostňovali vyjednávání před demonstracemi. Na stránkách byli prezentováni 

jako zrádci.
136

 Oblíbeným cílem byly odborové organizace vládních stran, konkrétně 

jejich vedení, které spíše neţ demonstrovalo, tak se snaţilo vyjednávat. „Reformističtí 

vůdcové jiţ nezakrytě vystupují jako organizátoři záškodnického stávkokazectví.“
137

 

Zprvu nebyly události na Mostecku povaţovány za hrozbu. Ministerstvo 

veřejných prací, pod jehoţ resort celé hornictví náleţelo, nepředpokládalo takový 

rozmach stávkového hnutí. „V ministerstvu veřejných prací se sledují mostecké události 

bez zvláštního napětí. Přispívá k tomu nejvíce to, ţe jde o stávku divokou, kde není 

odpovědných vůdců, s nimiţ by se mohlo vyjednávat podle všech zvyklostí v hornických 

sporech.“
138

  

Horníci jsou Rudým právem popisováni jako klidní, mírní lidé, kteří pouze 

bezproblémově protestují. Naopak vůči nim je postaveno četnictvo, které je popisováno 

jako konfliktní a násilné. Cílené eufemismy, které jsou voleny při popisu veškerých 
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jednání ze strany hornictva, jsou zjevné, stejně tak i opačný popis. „V klidném průběhu 

vidí sebevědomí a ukázněnost a říkají, ţe horníci drţí slovo.“
139

 Nad nadpisem hlavního 

titulního článku ze dne 27. března je zvýrazněno „Jen rozváţnost vedení demonstrace 

zabránila krveprolití v Jiřetíně!“. Skutečnost ale byla taková, ţe protestující zástupy 

horníků vstupovaly do oblastí, kam neměly povolené pochody, nereagovaly na výzvy, 

sázely na svou početnost a nerespektovaly státní sloţky. Naopak policie nevolila 

donucovací prostředky bez rozmyslu. „Přes výzvu k rozchodu zástup postupoval 

kupředu. […] Velitel četníků Flégl dal předsednictvu táboru ultimatum – do 10 minut se 

rozejít, jinak ţe četníci zahájí palbu. Pobouření shromáţděných stouplo na nejvyšší 

míru. A jenom rozváţností vedení demonstrace bylo zabráněno hroznému 

krveprolití.“
140

  

 Rudý večerník dne 25. března na polovině své titulní strany informuje o 

záleţitosti kolem Ervěnické elektrárny, která byla důleţitým strategickým místem, 

neboť zásobovala elektřinou rozsáhlé území, a to včetně Prahy. Ačkoliv se elektrárna 

nacházela ve vedlejším okrese a navíc byla mimo zájem horníků, kteří se soustředili na 

důlní podmínky, směřovali sem komunisté svou pozornost, efekt by byl totiţ okamţitý, 

pokud by i zde došlo k zastavení provozu. Preventivně na místo byla vyslána armáda, 

posléze četníci. „Velký výkon mobilizace musely provésti úřady, kdyţ přišla zpráva, ţe 

havíři táhnou k Ústřední elektrárně v Ervěnicích. Moţnost zastavení provozu této 

elektrárny vzbudilo v úřadech zděšení. Hned bylo vysláno do Ervěnic vojsko, které 

obsadilo elektrárnu.“
141

 

Skutečnost, ţe stávce chybělo vedení, byla stále patrnější, schůze se rozšiřovaly 

o další zástupce hornických organizací, ale stávka nebyla oficiálně vyhlášena, nešlo 

tedy o ničem jednat. „Zítra v neděli se koná v Mostě porada poloúředních činitelů, 

protoţe na úřední jednání chybí předpoklady: stávkující nemají mluvčích a stávka 

nebyla řádně vyhlášena.“
142

 Pokud chtěli horníci vznášet poţadavky, bylo nezbytné 

změnit charakter stávky na organizovanou, došlo tedy k uspořádání celorevírní 

konference, na které bylo zvoleno stávkové vedení.  
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6.4 Vyhlášena stávka 

6.4.1 Celorevírní konference 

Uspořádání souhrnné konference, která vtiskne stávce oficiální charakter, bylo 

dalším nezbytným krokem. K takové schůzi došlo dne 27. března a účastnila se jí 

opravdu celá oblast. „Naprostá většina šachet severočeského revíru byla na této 

konferenci zastoupena, ani jedna z význačnějších šachet nechyběla […] Podle 

organizační příslušnosti bylo rozdělení členů závodních rad takové: 74 rudí odboráři, 

27 hakenkreuzlerů, 20 nár. soc., 16 čsl. soc. dem., 11 něm. cos. dem., 5 národní 

sdruţení, 2 Krampera, 1 křesťanský socialista.“
143

 Stávka byla úředně vyhlášena, 

zvolen byl ústřední stávkový výbor a došlo k sestavení poţadavků, které horníci mají. 

Se značným zpoţděním dne 30. března jsou poţadavky zveřejněny v Brüxer 

Zeitungu.
144

 

Lidové noviny o celorevírní konferenci poprvé informují 28. března. I po 

oficiálním vyhlášení stávky ale zůstávají obezřetné a čekají na vývoj událostí. „Pokud 

jde o rozsah stávky, není o dnešním svátku, kdy se stejně nepracovalo, moţno říci něco 

nového. Rozhodující bude úterý, kdy se ukáţe, do jaké míry je stávkové hnutí trvalé.“
145

  

Objevilo se motto stávky, které ji pak provázelo po celý její zbytek – Jednota, 

stávka, vítězství! V článku se stejným názvem Rudé právo shrnuje výsledky konference, 

pečlivě se zaobírá jednotlivými poţadavky, které byly oficiálně vysloveny 

v provolání.
146

 Dikce titulu se obrací od vyzdvihování ţivelného boje k výhodám 

organizace. „Stávka musí býti organisována, vedena a kontrolována dělníky samými. – 

Konference proto vyzývá osazenstvo všech šachet, aby si ihned ze svého středu zvolilo 

stávkové výbory, které spolu s revírním stávkovým výborem se musí zúčastniti jednání 

s těţaři.“
147

 Počet stávkujících se stále zvyšoval, bylo tedy vhodné začít s majiteli dolů 

vyjednávat, neţ se zlomí odpor.  

Na sklonku března podávají Lidové noviny zprávu o provolání poţadavků 

horníků včetně celého znění. Vzhledem ke skutečnosti, ţe v mezidobí proběhla vládní 
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jednání, jejichţ výsledkem bylo odvolání hromadných výpovědí na dolech, je tato 

zpráva spojena s dalšími očekáváními. Ani zde uţ ale není očekáváno ustoupení 

horníků, coţ je značný posun v rétorice Lidových novin. „Jaký účinek bude mít 

rozhodnutí ministerstva veřejných prací o odvolání hromadných výpovědí, jeţ byly 

bezprostřední příčinou stávky, ukáţe se teprve dnes. Ústřední stávkový výbor nezdá se 

nakloněn vyjednávání s těţaři.“
148

 Tento předpoklad se ukáţe jako správný a o den 

později jiţ vychází článek o odmítnutí ukončení stávky. Přesně podle instrukcí 

mezinárodního vedení komunistů, tito odmítali veškeré ústupky. „Výzva důlních správ, 

aby horníci dnes nastoupili opět k práci, byla marná. Stávkové hnutí dostalo oporu 

včerejší konferencí.“
149

 Síla, kterou horníci v daný okamţik disponovali, jim poskytla 

moţnost odmítnout tento poţadavek a trvat na dalších jednáních. „Komunistický 

poslanec Zápotocký a komunistický tajemník Malík podali zprávu o nynějším stavu a 

zdůraznili, ţe důvod ke stávce není odstraněn odvoláním výpovědí.“
150

 

Rychlý rozmach stávky přičítají Lidové noviny apatii, kterou vůči událostem 

projevuje vláda na straně jedné a enormní aktivitě komunistů na straně druhé. Tato 

kombinace podle nich způsobila prudký nárůst stávkujících, kteří teď mají tendence 

proklamovat své poţadavky úřední cestou a veškerá jednání tak budou sloţitější. 

„Prudký spád severočeského hnutí má tragický protějšek v neuvěřitelné leţérnosti všech 

těch odpovědných míst, která se uţ přes týden snaţila podceňovat události, aby nebyla 

vyrušována z velikonočního dolce far niente.“
151

 Vládě je ze strany Lidových novin 

vyčítána liknavost a vyostřování konfliktu.  

Brüxer Zeitung přináší usnesení konference Union der Bergarbeiter a Jednoty 

horníků, ve kterém prohlašují, ţe se nejedná o organizovanou stávku, ale o ţivelnou 

akci, kdy několikaletá bída horníků zoufale vyvřela ve vzrušenou náladu, která byla od 

komunistů plánovitě a záměrně vychutnávána. Popisuje, ţe se připojilo velké mnoţství 

dolů a k těm je nutné přičíst i desetitisíce nezaměstnaných, kteří byli dlouhou dobu 

vystaveni bídě. Nejedná se o ţádný odborový boj horníků, ale o obyčejné akce 
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komunistické strany.
152

 Brüxer Zeitung i po oficiálním vyhlášení stávky jde proti 

proudu a na své stránky volí odlišné momenty a konference neţ celostátní deníky.  

6.4.2 Solidarita revírů a odbory 

Lidové noviny opětovně podrobně analyzují příčiny stávky, a to více neţ 

události, které se šíří severočeským revírem. Je zde snaha o nalézání skutečných příčin 

plynoucích z hospodářské krize v Československu i okolních státech. „Hospodářské 

poměry a nesnáze hnědouhelného revíru mosteckého projevují se především špatným 

odbytem doma i za hranicemi.“
153

 Kromě toho jsou čtenáři pravidelně informováni o 

ostatních těţařských oblastech, zprávy z Ostravska i Kladenska denně doplňují články o 

severočeské stávce.  

Lidové noviny se zaobírají špatnou sociální situací na Mostecku v širším rámci. 

Ačkoliv i oni monitorují počty stávkujících horníků a zastavené šachty, neopomíjejí 

ostatní obyvatele regionu, ve kterém byla chudoba patrná na první pohled. „Ta číslice 

18.000, to jsou ti poslední, kteří zůstali v práci. To jsou ti, kteří mohli stávkovat, protoţe 

nebyli odbouráni, nebyli propuštěni […] kromě těch jsou desetitisíce nezaměstnaných, 

kteří nemají ani moţnost té zoufalé demonstrace. A k těm 18.000 a k těm desetitisícům 

přistupují členové rodin. Na severu Čech je velká bída.“
154

 

Velkým tématem v deníku Brüxer Zeitung je podpora sociálních demokratů ze 

strany odborových organizací Union der Bergarbeiter a Jednoty horníků, které na svých 

konferencích zdůrazňovaly ekonomickou nevýhodnost stávky a nepříznivé důsledky, 

jenţ podle nich zastavení prací přinese. Uvádí i konkrétní případ, kdy ţelezničáři 

částečně zastavili poptávku uhlí, protoţe nemají co dopravovat. Dále přináší prohlášení 

o odmítnutí odpovědnosti organizací za tyto důsledky a snahu opustit stávkové hnutí.
155

  

Oproti Rudému právu je zde tedy opačná tendence umírňovat stávkové hnutí a 

nepokoje. Nikdo není označován za zrádce ani stávkokaziče. 

Rudý večerník dne 30. března podává informaci o úplnosti stávky na severu, 

která má čítat dvacet dva tisíc horníků na sedmdesáti sedmi dolech. Zatím se ale 
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zastavení práce nedotýkalo ostatních továren a podniků. Situace vyuţili i horníci na 

Ostravsku, kteří rovněţ začali stávkovat, coţ vzájemně posilovalo postavení obou akcí. 

„Ostravští horníci začali plniti usnesení mostecké konference. V boji proti útoku 

uhlobaronů, proti propouštění podávají si ostravští horníci ruce s havíři severočeského 

revíru.“
156

 Stávka byla o pár dní později uskutečněna i na Kladně, kde nedosahovala 

takové síly, pro Rudé právo se i tak stala zprávou číslo jedna pro titulní stranu deníku. 

„Včera večer sešlo se v Kladně na 200 zástupců kladenského dělnictva, kteří zaujali 

stanovisko k boji horníků. Jednomyslně bylo rozhodnuto, ţe kladenští horníci 

stávkokazecké uhlí kopat nebudou, ţe se vřadí v jednotnou frontu všeho hornictva.“
157

  

Uhlí bylo důleţitou strategickou surovinou, proto byla hornická jednota 

v Československu tolik ţádána. Stála-li oblast severočeská, mohla být stále zastoupena 

ostatními uhelnými oblastmi, ale při společném postupu hrozilo ochromení republiky 

nedostatkem uhlí. Poslední březnový den jiţ Rudé právo přinášelo zprávu o tom, ţe se 

nedostatek uhlí začíná objevovat. „V území se jiţ projevuje citelný nedostatek uhlí. 

Ústřední stávkový výbor je zaplavován ţádostmi. Mezi jinými ţádají dnes o uhlí: věznice 

krajského soudu v Mostě, bílinská kyselka, plynárna v Teplicích, městský úřad v Horním 

Litvínově, jatky v Horním Litvínově a nemocnice a chudobinec v Duchcově. Praţská 

elektrárna dnes velmi naléhavě urgovala dodávku uhlí.“
158

 

6.4.3 Sílící stávka a bojovnost 

V období prvního dubnového týdně byla stávkám a hornické problematice 

věnována skutečně celá vydání Rudého práva i Rudého večerníku. Zprávy byly 

podávány o všem, co se stávkou více či méně souviselo, ať uţ se jednalo o demonstrace, 

politická jednání či zavřený obchod, vše se spojovalo se stávkovým hnutím. 

Kulminovaly i útoky proti vedení tzv. reformistů, kteří intenzivně hledali řešení na 

vládní úrovni, například se obnovila myšlenka zestátnění všech dolů v Československu. 

Tato vyjednávání byla odsuzována jak komunisty, tak i samotnými členy odborových 

organizací těchto stran, neboť ti byli zapojeni do stávky a vnímali vše z jiného úhlu 

pohledu. „V celém revíru roste rozhořčení členů sociálně-demokratického Svazu proti 
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vůdcům. Dělnicí vidí, ţe největší a nejúplnější stávka, která byla kdy na severu, je 

podkopávána jejich vůdci a jejich rozhořčení se tím jen stupňuje. Na schůzích jsou 

velmi ostré sráţky mezi prostými členy-havíři a funkcionářemi těchto organisací.“
159

 

Oblíbeným heslem komunistického tisku se stalo „Kdo nejde s horníky – jde proti nim“.  

Ačkoliv Rudý večerník i Rudé právo byly celostátními periodiky, jejich zaujetí 

pro události na Mostecku bylo opravdu nebývalé. Na úvodní stránce se dokonce 

vyskytovala oznámení o budoucím konání různých demonstrací a konferencí, nejednalo 

se o běţný postup. Dne 2. dubna se například oznamovalo: „V neděli o 9. hod. 

dopoledne v Mostě > Na střelnici < revírní konference!“
160

 Jednalo se o konferenci, 

která byla reakcí na rozpuštění ústředního stávkového výboru. 

Pravomoci a činnost ústředního stávkového výboru byly několikrát prezentovány 

velmi zkresleně. Obnovený ústřední stávkový výbor nebyl úředně nikdy uznán, ačkoliv 

s ním byla vedena jednání, nejednalo se o oficiální orgán, přesto je v Rudém právu 

doslovně psáno: „Nové stávkové vedení, zvolené na včerejší konferenci, bylo dnes 

úředně uznáno okresní politickou správou.“
161

 Prohlášení se dají nazvat manipulací, 

kterou komunistická periodika praktikovala, aby se provolání a dílčí rozhodnutí dala 

povaţovat za závazná.  

V prvním dubnovém týdnu píše Brüxer Zeitung o situaci v mosteckém revíru a 

plánech na generální stávku. Tyto plány přičítá na vrub výhradně komunistům, kteří 

rozdmýchávají oheň i v místech, kde jej není třeba. Činnost komunistů je opětovně 

odsuzována a výslovně jsou zdůrazněny momenty, které jdou proti proudu, například ţe 

na jednotlivých dolech se pod ochranou četníků provádí nakládka uhlí, a to natruc 

protestům stávkujícím.
162

 Nejsou přinášeny ţádné zprávy o činnosti hakenkreuzlerů, a 

to v negativním ani pozitivním smyslu, tato politická skupina je zcela vynechána.  

Postupně začínali stávku podporovat i ţivnostníci a podniky z jiných 

průmyslových odvětví. Celá oblast byla stávkou zasaţena a dotýkala se ţivota všech, 

pozornost byla upřena na další kroky ústředního stávkového výboru. „Gremium 
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mosteckých obchodníků a ţivnostníků vyzvalo všechny své členy, aby se připojili k této 

demonstraci. Všechny obchody budou proto uzavřeny do večera na důkaz solidarity se 

stávkujícími.“
163

 I ti, kteří neměli se stávkujícími nic společného, byli díky těmto 

krokům do stávky nepřímo zapojeni. „Nevím přesně, od kterého okamţiku, ale zavřené 

byly i školy. V ulicích byla spousta lidí, pro dítě nebylo bezpečné tam chodit. Dost 

spoluţáků rodiče poslali někam k příbuzným.“
164

  

Horníci si vyslouţili respekt okolí, neboť přes jejich silnou zbraň, vytvoření 

nedostatku uhlí na trhu, stále dodávali podnikům nejnutnější dodávky, aby nebyly 

vytvořeny škody. „Průmyslové podniky, hlavně sklárny, ţádají, aby jim ústřední 

stávkový výbor přidělil uhlí z jednotlivých dolů. Sklárnám dodávají doly tolik uhlí, aby 

se nemusely uhasit pece.“
165

 Komunisté byli k těmto poţadavkům skeptičtí a ty, kteří se 

na nejnutnějších dodávkách podíleli, často označovali za zrádce. Státní sloţky proto 

těmto horníkům zajišťovaly ochranu. „Četnictvo nechť poskytne ochranu ochotným 

k práci, volný přístup k šachtám a zajistí jim bezpečný návrat z práce v době změny 

šichty. Jest zajistiti uhlí přímo na šachtách.“
166

 

Stávka začala naráţet na problém, kterým byl nedostatek finančních prostředků, 

jídla i oblečení. Horníci neměli ţádné úspory, jejich plat byl vyplácen v týdenních 

intervalech a stávka trvala jiţ několik týdnů, takţe výpadek příjmů začal být citelný. Na 

stránkách Rudého práva se pravidelně začaly objevovat výzvy k materiální podpoře 

horníků a uskutečňování sbírek. „Přijďte na veřejnou schůzi, abyste svou účastí 

podpořili veliký boj hornictva. Pomozte také podle svých poměrů, aby pro veliké hmotné 

nedostatky spravedlivý hornický boj nebyl zlomen.“
167

 Obyvatelé přispívali a posílali 

peníze pro horníky, čehoţ se zpětně vyuţilo a zdůrazněna mohla být jejich 

sounáleţitost. „Jiţ skoro 30.000 Kč vybráno na pomoc stávkujícím […] otázka podpory 

bojujících horníků pronikla do všech vrstev v celé zemi.“
168

 „Pro jídlo se chodilo na 

ţebračenky k místním statkářům a zemědělcům. Ti měli přebytky, protoţe neměl kdo 
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jejich výrobky kupovat, tak se dostala ţebračenka a s tou se šlo pro příděl. Ale jídla byla 

málo.“
169

 

Podle informací deníku Brüxer Zeitung se v úterý 12. dubnu sešli v Praze 

hejtmani severočeské oblasti a jednali s ministerským předsedou Františkem Udrţalem 

o tom, ţe vláda převezme vyjednávání o konfliktu v severních Čechách. Opětovně 

zdůrazňuje, ţe pro severočeskou oblast, zejména pro město Most, bude stávka znamenat 

velké hospodářské škody. Dle sdělení se na schůzi všichni shodli, ţe mají zájem na 

brzkém ukončení stávky.
170

 

Zatímco na počátku druhého dubnového týdne komunistický tisk jiţ kalkuloval 

s obecnou stávkou celé oblasti a hovořil pouze o síle a jednotě horníků, tak Lidové 

noviny jiţ zmiňují i počínající únavu a skutečnost, ţe na některých dolech se začalo 

opětovně pracovat. Jednalo se pouze o dílčí a většinou malé šachty, ale tyto vystoupily 

z masového proudu stávkujících, ţádný z těchto dolů ale nebyl na území okresu Most. 

„Tu a tam se jeví známky stávkové únavy, jejichţ význam nesmí však být přeceňován.  

Tak většina osazenstva v Tuchomyšli u Ústí opět nastoupila práci. Rovněţ na několika 

malých jamách u Modlan…“
171

  

6.5 Stojí celý revír 

6.5.1 Oznámení generální stávky 

V pondělí 11. dubna večer je poprvé oficiálně otištěna zpráva o uskutečnění 

generální stávky. Předchozí den se v pěti okresech zapojených do stávky – Mosteckém, 

Teplickém, Chomutovském, Duchcovském a Ústeckém konaly konference, které se na 

tomto kroku dohodly. „Na všech konferencích byla projevena solidarita s bojujícími 

horníky, jednomyslně všude přijatá resoluce proklamuje na středu generální stávku 

všech dělníků v celém revíru a vyzývá k uzavření krámů v tento den.“
172

 

Prohlášení přijaté na této konferenci bylo následující den otištěno v plném znění 

a vliv komunistů je viditelný na první pohled. Zdůrazňování jednotnosti, odsuzování 

kapitalistů a emotivní výrazy, to mělo přesvědčit celou oblast o nutnosti zastavit 
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veškerou práci. „Dělníci, nezaměstnaní, maloţivnostníci, rolníci, ţeny a mládeţ bez 

rozdílu národnosti a politického přesvědčení […] Kapitalistický reţim není jiţ s to, dáti 

lidu chléb a práci, dává lidu jen četníky, zastřelené dělníky, hlad, bídu a válku. 

Pracující lid nechce a nesmí zahynout v bídě.“
173

 Jednota, kterou Rudé právo na svých 

stránkách vyjadřovalo, se střetávala s nesouhlasem sociálních demokratů, kteří byli 

nakloněni vyjednávání. Tyto projevy nesouhlasu byly odsouzeny a oblíbeným 

označením pro členy této strany se v komunistickém tisku stal výraz sociálfašisté. 

„Sociálnědemokratičtí horníci! Dlouho jste nemohli pochopit, proč vašim vůdcům (a 

jen jim!) říkáme sociálfašisté, socialisté slovy a fašisté činy. Chápete uţ?“
174

 Taková 

byla reakce na vystoupení, kde komunisté byli označeni za strůjce a podněcovače 

stávky. 

Lidové noviny se o vyhlášení generální stávky zmiňují pouze okrajově, 

informují o trvajících nepokojích a v úterý 12. dubna dokonce přináší článek o tom, ţe 

stávka ochabuje. Důraz kladou na plánovanou schůzku v Praze, do které vkládají naději 

na brzké urovnání sporu. „…ministerstvo veřejných prací pozvalo do Prahy delegáty 

v revírní radě zastoupených hornických organisací a předsedy revírních rad k jednáním 

o moţnostech likvidace hornické stávky.“
175

 Jako protiklad k úředním jednáním hovoří 

v krátkosti o činnosti horníků a vyhlášení generální stávky. „Stávkující se zatím usnesli 

na okresních konferencích v Chomutově, Mostu, Duchcově a Teplicích vydati na středu 

13. dubna heslo jednodenní generální stávky v severo-západočeských uhelných 

okresech.“
176

 

6.5.2 Stávková středa 

Jako hlavní událost generální stávky je v Brüxer Zeitungu líčeno úmrtí dvou 

horníků. Zde je zdůrazněna skutečnost, ţe setkání bylo úředně zakázáno a mělo tragický 

konec, kdyţ kromě zastřelených bylo i dvacet těţce zraněných. Doslova je zde uvedeno, 

ţe se jedná o „akci s hořkým koncem“, která by se nestala, kdyby iniciátoři dbali 

úředních zákazů. Na titulní straně je otištěn seznam obětí i těţce zraněných horníků. 

Jednalo se o velmi mladé osoby, zpravidla kolem 25 let, coţ je v příspěvku 
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zdůrazněno.
177

 Pouhý den po události má Brüxer Zeitung velmi dobré a detailní 

informace, coţ je pravděpodobně dáno přítomností u místního dění a znalostí poměrů.  

Na titulních stranách Rudého práva se v průběhu generální stávky objevují 

provolání vytrţená z kontextu nejrůznějších projevů, většinou komunistického 

představitele Klementa Gottwalda. „Vyjděte jako jeden muţ na ulice. Demonstrujte! 

Zastavte práci!“
178

  

Ve čtvrtečním večerním vydání komunistického tisku jsou jiţ otištěny detailní 

zprávy o průběhu střetů.  Hlavní zprávou se také stává úmrtí dvou horníků a další váţná 

zranění. Střet v Souši, kde oba horníci přišli o ţivot, byl vyvolán horníky, kteří útočili 

kamením a dlaţebními kostkami na četníky a ozbrojené sloţky, které následně zahájily 

střelbu. Odpovědnost Rudý večerník okamţitě vylučuje. „Kdyţ padly první kameny, 

četníci trochu ustoupili, a poněvadţ kameny nepřestaly padat, vystřelili jednu salvu 

naslepo. Tyto kameny nemohly však doletět k četníkům, neboť zástup byl příliš vzdálený. 

Četníci tak vyuţili své převahy.“
179

 Spolu s těmito prvními zprávami o úmrtí dvou 

horníků, je na úvodních stranách Rudého práva Gottwaldova věta z březnového projevu: 

„Spravedlivý boj horníků chtějí utopit byť i v potocích krve“
180

. Snaţí se tak upozornit 

na skutečnost, ţe komunisté od začátku varovali před násilnými zásahy státní moci, 

která stojí proti stávkujícím. Oproti tomu jiné deníky zřejmě viní z násilných střetů 

komunisty, jelikoţ je otištěna zpráva o nepřátelském tisku, který obviňuje komunisty 

z násilností, proti čemuţ se Rudé právo brání. „Z měšťáckého a sociálfašistického tisku 

– hledají vinníka – v řadách komunistů“
181

. 

Lidové noviny na rozdíl od ostatních nezmiňují oběti a zraněné pouze v řadách 

horníků, ale i na straně státních sloţek, kdyţ hovoří o dvou četnících a dvou vojácích, 

kteří byli těţce zraněni. Vyvrací také představu zcela spořádaných a klidných 

stávkujících a ve své zprávě píše: „Kdyţ intervenující úředník telefonoval z blízkého 

hostince Na střelnici o posilu, část demonstrantů za ním vtrhla a ztýrala ho, při čem mu 
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způsobili trţné rány na hlavě.“
182

 Mnoţství lidí, které se v ulicích Mostu v den 

generální stávky pohybovalo, bylo v řádech desetitisíců. Svou převahu si uvědomovali a 

vyuţívali, o čemţ Lidové noviny jako jediné detailně informují. „Demonstranti 

vytrhávali dlaţební kameny a napadali stále znovu kamením a těţkými hlavicemi hřebů 

četnictvo i vojáky. Kdyţ začali demonstranti četníky obkličovat, vystřelili na povel 

velitele četnické stanice četníci dvě salvy…“
183

 

Uţ o den později pak Lidové noviny popisují vyjádření ministra vnitra ke 

sráţkám na Mostecku a upozorňují na skutečnost, ţe veřejnost byla seznámena se 

zákazem hromadných demonstrací, který byl vědomě porušen. Obhajovány jsou zásahy 

státních sloţek, které pouze dbaly na dodrţování předpisů a snaţily se o zachování 

bezpečnosti v ulicích. Zprávy jsou přinášeny z rozpravy v poslanecké sněmovně, kde 

došlo ke konfliktům mezi komunisty a ostatními politickými stranami a jejich chování 

bylo odsuzováno. „Z galerie sledovali výtrţnosti komunistů členové polbyra, kteří se ku 

podivu vţdycky v ţurnalistické lóţi objeví, jakmile komunističtí poslanci mají nařízeno 

tropit ve sněmovně větší hluk […] Komunisté byli řečníky druhých stran obviňováni, ţe 

svou neodpovědnou demagogií zavinili středeční krveprolití.“
184

 

6.5.3 Schůze na ministerstvu 

Ve středu 13. dubna proběhla generální stávka i schůze na ministerstvu 

veřejných prací. Komunistickou část zastupoval Průmyslový svaz horníků, resp. V. 

Nosek a F. Malík. Rudé právo sloţení ostře kritizuje a zdůrazňuje, ţe „jenom stávkové 

vedení v Mostě má právo za všechny horníky, bojující jednotně, bez rozdílu přesvědčení, 

jednat a uzavírat úmluvy“
185

.  I přes proklamovanou jednotu, která podle 

komunistického tisku mezi stávkujícími panovala, není pro Rudé právo a Rudé odbory 

přijatelné, aby bylo jednáno bez Ústředního stávkového výboru, kde je komunistické 

zastoupení nejsilnější.  

Praţská dohoda podepsaná odborovými organizacemi, revírní radou i těţaři byla 

Rudým večerníkem označována jako zrada, která připravila horníky o moţnost 

vybojovat si všechno, čehoţ ţádali. „Jestliţe státní moci se nepodařilo zlomit stávku, 
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mají nyní reformističtí vůdcové rozbít bojovnou jednotu a zardousit boji krk.“
186

 Tak 

ještě 19. dubna přináší Rudé právo zprávu o tom, ţe „severští horníci poslouchají jen 

pokynů stávkového vedení“ a stávka ta pokračuje. V tomto článku je i rozpis dolů, které 

jsou rozděleny na ty, které stojí úplně a na ty, kde je částečně obnoven provoz. Oslabení 

stávky je zřejmé, ačkoliv se tvrdí opak.
187

  

Uzavření praţské dohody bylo na stránkách Brüxer Zeitungu uvítáno. Od 

počátku přichází informace ve smyslu, ţe dohoda byla uzavřena bez zástupců 

komunistických odborů, ale ve shodě ostatních hornických odborových organizací 

Union der Bergarbeiter, Svazu horníků, Jednoty horníků a zástupců revírní rady Mostu. 

Dohoda je prezentována jako kompromis, který se mezi oběma stranami konfliktu 

podařilo uzavřít. Komunistům je vyčítán nezájem na dobrém řešení pro horníky, kteří 

jsou jiţ vyčerpaní. Vyzdvihována je jednota ostatních odborů.
188

  

Lidové noviny rovněţ hodnotí uzavření dohody kladně s výčitkou směrem ke 

komunistům, kteří ji nepodepsali. Také státní aparát je částečně kritizován za pozdní 

zásahy a pasivitu, která nepřímo vedla k tragické smrti horníků. Hodnocení samotné 

dohody je poměrně rozporuplné. „V podstatě lze říci, ţe jednání dopadlo pro horníky 

příznivě, čímţ ovšem není řečeno, ţe dobyli nějakých zvláštních úspěchů.“
189

 Otištěny 

jsou jednotlivé body dohody, která má platnost do konce roku 1932
190

: 

1) Zastavení provozu dolu Humboldt v Dolním Jiřetíně bude odloţeno do konce 

roku 1932. 

2) Přijímání nových horníků do práce bude omezeno na naprosto nezbytnou 

míru. 

3) Počet dělníků bude sniţován přirozeným úbytkem. Do konce roku 1932 

nebude hromadného propouštění, jedině kdyby pro odbytové poměry 

nemohly šachty téhoţ podniku těţit ani tři dny v týdnu. 

4) Svěřování hornických prací subpodnikatelům bude ve značné míře omezeno. 
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5) Hodiny přes čas a tak zvané nastavené směny budou omezeny na nejnutnější 

míru. 

6) Nutné směny pro opravy budou rozdělovány rovnoměrně. 

7) Prostávkované směny budou omluveny a dělníci, kteří se včas do práce 

dostaví, budou přijati. 

6.5.4 Dozvuky generálního boje 

Stávka začínala slábnout a ztráta na ţivotech se jevila jako zbytečná. Proti 

trvalému podněcování stávky ze strany komunistů se začínaly ozývat silnější a silnější 

hlasy. Státní sloţky se rozhodly částečně proti komunistickým organizacím zakročit. 

„Vzápětí nato, den po krveprolití v Mostě, obsazuje policie sekretariát komunistické 

strany, rudých odborů a redakce listů strany, zatýká všechny redaktory a sekretáře.“
191

 

Tento článek je nazván Útok na komunistickou stranu a ohrazuje se proti veškerým 

krokům, které jsou proti komunistům podnikány, přirozeně odmítá i veškerou vinu. 

Nutné je podotknout, ţe vedení strany a nejvýznamnější představitelé se v dané době 

vyskytovali na Mostecku, aby byli blízko dění, nikoliv v sídle sekretariátu.  

Po generální stávce právě Brüxer Zeitung informuje o zatýkání osob, které byly 

zapojeny do násilností během demonstrací. Za házení kamení na četníky, o kterém 

hovoří všechny deníky, bylo obviněno šest osob za ublíţení na zdraví. Zatčen měl být 

podle Brüxer Zeitungu i předseda Ústředního stávkového výbor Rosenbaum, a to kvůli 

buřičským proslovům. Ve spojitosti s generální stávkou bylo zatčeno celkem čtyřicet tři 

osob.
192

 Rovněţ se jiţ objevují spekulace o zahájení prací, které by bylo dle listu 

vhodné, vzhledem k uzavřené dohodě a skutečnosti, ţe teplický a ústecký revír jiţ 

činnost zahájily.  

I Lidové noviny informují o zatýkání osob v souvislosti se stávkou a ţenou 

k odpovědnosti i Ústřední stávkový výbor, který se měl zaručit za udrţení klidu a 

pořádku, coţ bylo porušeno a následky byly tragické.
193

 Zpráva o pohřbu obou horníků 

je otištěna s dvoudenním zpoţděním. Zabývá se projevy, které byly proneseny na 
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hřbitově, a nastiňuje, ţe mluvčími byly osoby spojené s komunistickou stranou, které 

neváhaly vyuţít situace a vyjadřovaly nesouhlas s praţskou dohodou.
194

 

Pohřeb dvou obětí generální stávky konaný v Mostě byl zcela v reţii Ústředního 

stávkového výboru. Na vzpomínkové akci promluvili Klement Gottwald i Antonín 

Zápotocký, komunisté se snaţili tragédii opět přeměnit ve svůj profit. „Nad dvěma 

rakvemi na černé půdě svítí rudá hvězda. Vedle ní na jedné straně visí obraz Lenina a 

na druhé straně obraz Marxe.“
195

 Demonstrační stávku, ke které vyzývali, se uspořádat 

nepodařilo, ačkoliv se i v případě pohřbu jednalo o akci s masovou účastí.  

Pohřeb je i na stránkách Brüxer Zeitungu popisován jako klidná událost bez 

přítomnosti četníků. Opětovně je připomínána aktivita komunistů, v tomto kontextu 

v pozitivním smyslu, kdyţ chválí průběh piety. Konstatuje se zde, ţe šlo o impozantní 

akci, kde hrála hudba, probíhaly proslovy, na památku bylo poloţeno mnoţství věnců a 

drţela se čestná stráţ.
196

  

6.5.5 Ukončení stávky 

Oproti objektivnímu vyčerpání stávkujících a dohodě, která byla podepsána 

v Praze, přinášel Rudý večerník stále zprávy o bojovnosti obyvatel. „Všude volali 

demonstrující po generální stávce všeho dělnictva jako odpověď na střílení do 

stávkujících horníků.“
197

“Krvavá středa vlévá jen ještě nový elán do pomocné akce 

proletářské solidarity na pomoc stávkujících na severu.“
198

 Lidové noviny naopak 

informují o nejednotnosti a zahájení prací v Teplicích a některých dolech v Mostě i 

Chomutově. Hovoří dále o enormní aktivitě komunistů, kteří chtějí ve stávce pokračovat 

a jejich agitačních postupech. „Uţ časně ráno se vydaly silné stávkové hlídky a skupiny 

na cestu, aby nepustily do práce horníky, kteří chtěli pracovat.“
199

 

Prudký obrat nastává 20. dubna. Ranní vydání Rudého práva přináší zprávy o 

proletářských protestech a odporu, který byl vyvolán střelbou v Mostě. Večerní vydání 

jiţ na titulní straně oznamuje, ţe stávka byla ukončena. „Podle usnesení ústředního 
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stávkového výboru a revírní konference havíři na severu jednotně končí stávku“
200

 

Přiznat poráţku nebylo plánem komunistů, proto je konec stávky odůvodňován takto: 

„Nastupuje, aby zabránilo bratrovraţednému boji, který připravovala zrada 

reformistických vůdců, nastupuje, aby udrţelo bojovnou jednotu severočeských 

havířů.“
201

 

Brüxer Zeitung přináší článek o revírní konferenci, na které se po dlouhé debatě 

vedení Ústředního stávkového výboru rozhodlo, ţe stávka bude ukončena. Nejdříve 

probíhaly proslovy delegátů, kdy hlavně komunističtí delegáti chtěli vytrvat v boji a 

pokračovat ve stávce „aţ do úplného vítězství“, při následném hlasování ale bylo proti 

ukončení pouze pět hlasů. Konference se těšila velkému zájmu veřejnosti a všechny 

místnosti, chodby i bezprostřední okolí v místě konání konference byly zaplaveny 

lidmi.
202

 Lidové noviny oznamují, ţe se v celém severočeském revíru jiţ pracuje, pouze 

krátkou zprávou spojenou se ztroskotáním stávky vedené komunisty na Ostravsku.
203
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 [nesignováno]: Havíři na severu jednotně končí stávku. Rudý večerník, 20.04.1932, roč. 13, č. 93, s. 1. 
201

 Tamtéţ. 
202

 [nesignováno]: Der Streik beendet. Brüxer Zeitung, 20.04.1932, roč. 85, č. 92, s. 1. 
203

 (ee): Konec hornických stávek. Lidové noviny, 20.04.1932, roč. 40, č. 201, s. 4. 
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7. Shrnutí 

 Velká mostecká stávka se v době svého konání stala předmětem zájmu médií.  

Zájem byl vyvolán nejen z důvodu rozsahu stávky, ale také s ohledem ke skutečnosti, ţe 

stávka ovlivnila politické dění ve státě. Aktivně se zapojily strany, které byly 

povaţovány za okrajové, a kritice byly podrobeny strany vládní. Proti sobě se postavily 

dvě zájmové skupiny, horníci na straně jedné a majitelé dolů na straně druhé, přičemţ 

do jejich sporu zasahovaly orgány veřejné moci. Tento trojúhelník byl promítnut i do 

obsahů novinových článků, které se více či méně stavěly na konkrétní stranu.  

 V průběhu analýzy jednotlivých článků byly odkrývány odpovědi na jednotlivé 

vedlejší otázky, které zde budou shrnuty. 

1 - Viníka stávky od počátku hledá Rudé právo, které odpověď nalézá velmi 

rychle v osobách kapitalistů, tedy majitelů dolů. Ti podle Rudého práva nedbali na 

zájmy horníků, pouze je vykořisťovali a nechávali je ţít ve špatných podmínkách za 

účelem svých vyšších zisků, coţ se odrazilo ve vzniku stávky. Lidové noviny rovněţ 

upozorňují na špatné ţivotní podmínky horníků, ale nikomu nekladou za vinu vznik 

stávky. Výčitky lze najít směrem k vládním stranám, které podle Lidových novin příliš 

dlouho vyčkávaly a umoţnily tak masový rozmach stávky. Brüxer Zeitung se 

k okolnostem vypuknutí stávky staví spíše neutrálně. Všechny tituly částečně viní i 

těţařské společnosti, které nebyly ochotny naslouchat svým zaměstnancům a nechaly 

situaci dojít ke stávce. Na stránkách všech analyzovaných titulů je ovšem stávka 

prezentována jako oprávněná, neboť podmínky horníků byly opravdu špatné, ale Lidové 

noviny i Brüxer Zeitung zdůrazňují nutnost jednání na všech úrovních a kvalifikaci 

orgánů úřední moci. 

2 - Jako subjekt, který stávku neustále přiţivuje a podněcuje další akce, je ze 

strany Lidových novin i Brüxer Zeitungu označována Komunistická strana 

Československa, která podle nich vyuţila situace a rozbouřenou náladu ještě více 

podněcovala, aby dosáhla svých nereálných poţadavků a politického profitu. Činnost 

komunistů je vnímána jako radikální a buřičská, kdyţ ti vedli spíše boj a odmítali 

vyjednávání. Rudé právo se proti výše uvedenému občas bránilo, komunisty obhajovalo 

a stavělo do pozice zastánců horníků, kteří jednotně a ţivelně vedou svůj boj.  
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3 - Zde je dobře viditelný odlišný přístup jednotlivých titulů. Zatímco pro Rudé 

právo se demonstrace a otázka solidarity staly stěţejním tématem, pro ostatní se 

nejednalo o klíčovou oblast. V Rudém právu tak nalézáme nejen detailní informace o jiţ 

uskutečněných demonstracích, ale i pozvánky a výzvy k účasti na budoucích akcích. 

Výzvy k solidaritě jsou také častým tématem a Rudé právo pak informuje i o zpětné 

vazbě, kdyţ pravidelně zařazuje zprávy o výši příspěvků, které lidé poskytli i 

nejrůznějších písemných provoláních  zaslaných k podpoře stávkujících. Lidové noviny 

ani Brüxer Zeitung se v tomto ohledu nijak nezapojily.  

4 – Jazykové prostředky byly výrazně odlišné. Kaţdý z titulů uţíval jinou 

rétoriku. Nejvýrazněji se projevuje v Rudém právu, které hojně uţívá silně emočně 

zabarvené výrazy i slovní spojení, zpravidla k očerňování všech, kteří stojí proti 

stávkujícím nebo s nimi neprojevují dostatečný souhlas. Viditelná je tendence 

vyburcovat co nejvíce osob k zapojení do stávky. Oproti tomu Lidové noviny uţívají 

neutrální slovní spojení, vše je velmi objektivní a bez sdělení mezi řádky. Brüxer 

Zeitung občasně volí emočně zabarvená slova, ale spíše k vyvolání pocitu lítosti, 

například nad smrtí zasypaných horníků či u střetů s četníky, které měly za následek 

úmrtí dvou muţů. 

5 – Komunistická strana Československa a její členové byli ve stávce velice 

aktivní. Ačkoliv Rudé právo odmítalo odpovědnost komunistů za akce a činnost 

stávkujících, přinášelo zároveň zprávy o projevech nejvyšších představitelů strany na 

stávkových akcích. Komunisté se prostřednictvím Rudého práva stylizovali do role 

obhájců práv a mluvčích horníků, kteří vlastní iniciativou vedli jednotný boj. Zbylé dva 

tituly komunisty jednoznačně vnímaly jako iniciátory akcí, na jejich stránkách se 

objevovaly i výčitky, jelikoţ komunisté nebyli nakloněni ţádným jednáním.  

6 - Frekvence zpráv, kterými je o Velké mostecké stávce ve sledovaných 

periodikách informováno, je odlišná. Rudé právo nejen, ţe má na svých stránkách větší 

mnoţství článků, ale rozsahově se rozdíl více a více prohlubuje. Z hlediska umístění 

zpráv lze také odvozovat důleţitost, kterou jim jednotlivé deníky přikládaly. V tomto 

ohledu jednoznačně vede Rudé právo, většina z článků se vyskytovala na úvodní či 

druhé straně, zatímco u Lidových novin se na úvodní list zprávy zpravidla nedostaly. 

Pokud se tak stalo, jednalo se o nejvýznamnější události celé stávky. Brüxer Zeitung 
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zprávy o stávce zařazoval na úvodní strany a poskytoval zprávám i velké mnoţství 

prostoru. 

Rudé právo 97 

Lidové noviny 61 

Brüxer Zeitung 64 

Tabulka 5 – Počet článků v jednotlivých titulech za sledované období 

Od počátečních událostí je patrná tendence Rudého práva radikalizovat a 

burcovat své čtenáře. Rovněţ je dobře viditelné, ţe se cíleně zaměřovalo na severočeský 

region, kdyţ článků, které o událostech na Mostecku a v jeho okolí informují, je velké 

mnoţství. Oproti Lidovým novinám a Brüxer Zeitungu je zájem zhruba o třetinu vyšší.  

Charakter zpráv v Rudém právu je jiţ od prvotních informací útočný, neustále se 

staví do pozice my versus oni, kdy ve skupině my jsou samozřejmě horníci, respektive 

všechno dělnictvo, Komunistická strana Československa a její tiskový orgán Rudé 

právo, případně Rudý večerník. Pro komunistický tisk je rovněţ společný nepřítel, 

uhlobaroni. Dehonestován je kaţdý, kdo se plně neztotoţní s činností komunistů, 

například sociální demokraté jsou označováni jako sociálfašisté. Volena je technika 

pochlebování, tedy je apelováno na čtenáře - „kaţdý rozumný člověk“. Tyto praktiky 

jsou typickým rysem propagandistického působení médií, které je podle mého názoru ve 

sledované době skutečně uplatňováno. Červenou nití ve všech článcích jsou výzvy 

k mobilizaci a vyhranění se vůči tzv. kapitalistům a státní moci, která je podporuje.  

Naopak Lidové noviny sledují události v celém Československu, a pokud 

bychom se zaměřili na situaci v hornictví, pak zde nalézáme výrazně větší počet zpráv o 

situacích v jiných regionech republiky. Hojně je zmiňováno Ostravsko a stávka, která 

v tamních podmínkách probíhala bezprostředně před vypuknutím stávky mostecké, a 

následně i solidární připojení k mosteckým horníkům. Další oblastí je Kladensko, kde je 

situace ze strany Lidových novin rovněţ monitorována a čtenáři jsou o ní pravidelně 

informováni.  

Všechna zmíněná periodika se v daných okamţicích shodují na počtech osob 

zapojených do stávky. I zpočátku, kdy byla stávka převáţně divoká a horníci se 
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přidávali spontánně, jsou čísla shodná ve všech sledovaných titulech. Charakter stávky 

je rovněţ popisován jako obranný, vzhledem k podmínkám horníků.  

S ohledem na vyslovené předpoklady bylo potvrzeno, ţe Rudé právo bylo velmi 

aktivní a nejobsáhleji informovalo o situaci v severních Čechách. Události popisovalo 

jako velmi významné, spojovalo je s politickou situací ve státě a snaţilo se vytěţit zisky 

pro komunisty. Lidové noviny se do stávky po celou dobu jejího konání aktivně 

nezapojily, udrţovaly své zprávy v objektivním rámci. Pro Lidové noviny se stávka 

nestala klíčovým tématem, pouze nejdůleţitější momenty se dostaly na přední stranu 

novin. I s ohledem na občasné pozdější informování o některých momentech je moţné 

polemizovat o tom, ţe zprávy byly ověřovány. Brüxer Zeitung se činností 

hakenkreuzlerů zabýval, ale zpravidla ve spojení s činností československých sociálních 

demokratů a nijak nevyzdvihoval německé akce. Objevuje se kritika komunistů. Odlišné 

vnímání národů Čechů a Němců je eliminováno.     
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Závěr 

Velká mostecká stávka byla nouzovým signálem vyslaným z důvodu tristních 

ţivotních podmínek československého hornictva, potaţmo dělnictva. Na měsíc pohltila 

stávka celé Mostecko a okolí, jednalo se o masovou akci, která vyvrcholila generální 

stávkou padesáti tisíců osob. 

V období hospodářské krize proběhl nespočet stávek po celé zemi. Většina z 

nich ovšem končila tak rychle, jak začala a jednalo se zejména o ţivelné akce. Mostecká 

stávka byla svou povahou v počátcích také spontánní akcí, ale posléze se vymyká právě 

svou organizovaností, která ve výsledku přinesla kýţené úspěchy. Jako jedna z mála 

totiţ skončila dohodou, která postavení horníků vylepšovala, respektive zachovávala 

jejich pracovní podmínky do následujících měsíců. 

V průběhu psaní této diplomové práce jsem neustále naráţela na ideologické 

překáţky. S ohledem na skutečnost, ţe velkou roli ve stávce sehráli komunisté, kteří si 

pak zásluhy na celé akci přisvojili na další dlouhá desetiletí, byla většina publikací a 

písemných zdrojů zasaţena silným ideologickým podtextem. Výhodou bylo, ţe tento 

podtext byl často natolik zřejmý, ţe se s ním díky tomu dalo pracovat. Publikací, které 

se vztahují k severočeské stávce a vyšly po pádu komunismu, bylo poskrovnu, ale jejich 

přínos pro tuto práci byl nezanedbatelný. 

O významu stávky pro celé komunistické hnutí svědčí velké mnoţství 

nejrůznějších publikací, které byly vydávány při kaţdém půlkulatém či kulatém výročí 

této události. Podle prostudované literatury byly vydávány nejrůznější sborníky, 

pořádány celé konference, aby připomněly zásluhy Komunistické strany 

Československa. 

Komunisté byli i po svém nástupu k moci na horníky zaměření. Představovali 

pro ně model socialistického pracovníka a těţký průmysl se navíc velmi rychle 

rozšiřoval. Jiţ v roce 1949 byla uskutečněna tzv. Lánská akce, jejímţ cílem bylo získat 

pro hornictví větší počet osob. Proto byl uskutečněn plán, který zřizoval učební obory 

těţkého průmyslu, zakládal školy a agitoval pro povolání horníka, které zaručovalo 

prestiţ.  
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V dobách výročí byly vyhlašovány soutěţe, výtvarné i literární, jejichţ zadání 

bylo jednoznačné – oslava výročí Velké mostecké stávky. Díky podpoře Oblastního 

muzea v Mostě jsem měla příleţitost do některých z těchto výtvorů nahlédnout. Za 

všechny lze například zmínit beletristické dílo Eduarda Hončíka Spanilá jízda o příběhu 

horníka proţívajícího svůj ţivot v mostecké stávce. O několik let později byl podle této 

knihy dokonce natočen televizní film Kolečkáři. 

Se zvyšujícím se mnoţstvím informací, které jsem o mostecké stávce získávala a 

zpracováváním článků na stránkách Rudého práva, jsem nabyla dojmu, ţe akce byla 

bezpochybně vyvrcholením problémů, se kterými se potýkala celá ekonomika i zdejší 

region, ale jednání komunistů bylo velmi účelové. Jejich jednání v tehdejší době bylo 

zřejmě podmíněno jednak mezinárodními pokyny komunistické strany, ale domnívám 

se, ţe i snahou získat větší voličskou podporu. Počínání komunistů v průběhu stávky 

bylo téměř fanatické a Rudé právo svým stylem informování celou situaci dále 

vyostřovalo.  

Lidové noviny po celou dobu trvání stávky neodbočily ze svého postoje 

nezávislého a objektivního tisku. Kritice jsou podrobovány obě strany sporu, stejně jako 

vládní strany. Informování je neutrální a objektivní, nezabíhá do podrobností a jazykové 

prostředky, které jsou uţívány, nelze označit za manipulativní či expresivní. Lidové 

noviny nejsou vedeny ţádnými vedlejšími zájmy.  

U Brüxer Zeitungu není zřejmá ţádná nacionalistická tendence či zobrazování 

dvou skupin Němců a Čechů. Postoje my proti nim zde nenalezneme. Propojení 

s DNSAP se zdaleka neprojevuje v takové míře jako propojení Komunistické strany 

Československa s Rudým právem. Zvýšený počet článků pojednávajících o české i 

německé sociální demokracii je zaznamenán zpravidla v souvislosti s nespokojeností, 

kterou tyto strany vyjadřovaly k činnosti komunistů.  

Jazykové prostředky a výrazy, které byly na stránkách Rudého práva a Rudého 

večerníku voleny, se neliší od ryze propagandistických příspěvků, které se v tomto 

deníku objevovaly o několik desetiletí později. Rozdělování společnosti na dvě skupiny 

stojící proti sobě je také nástroj manipulace, kdy v tomto ohledu lze spatřovat 

jednoduché rozdělení na vykořisťovatele, tedy kapitalisty, majitele dolů, případně vládu 

a dělnictvo, v našem případě zejména horníky. 
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Čistou spekulací pak zůstává, zda by o Velké mostecké stávce existovalo takové 

mnoţství písemných, fotografických a dalších pramenů, pokud by nebyla 

s Komunistickou stranou Československa takto úzce spjata. Obraz, který ji v dobách 

nadvlády komunistů v Československu strana vtiskla, reflektuje hodnoty tzv. správného 

socialistického člověka. 

Při analýze regionálního periodika jsem narazila na několik problémů, které 

pramenily převáţně z historického dědictví, kdy listiny a písemnosti z doby před druhou 

světovou válkou byly ve většině v jejím průběhu zničeny či ztraceny. Česky psané 

zdroje nejsou v dnešní době bohuţel vůbec dostupné, bylo tedy nutné zvolit německé 

noviny, v dané době psané švabachem. 

Cílem této práce bylo objektivně popsat události Velké mostecké stávky, a 

zároveň přinést jejich mediální obraz v tehdejší době. Jak je patrné z analytické části 

práce, stávka jednoznačně překročila hranice regionu a po několik týdnů plnila přední 

stránky celostátních deníků i regionálních novin. 

Mediální obraz stávky byl v kaţdém zkoumaném deníku jiný. Vlivy, které tento 

obraz vytvářely, byly rozličného charakteru. Klíčovou roli hrála ideologie, postranní i 

zjevné úmysly, ale také emoce, které tak velkou akci, jakou mostecká stávka byla, 

doprovázejí.  
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Summary 

In this thesis I attempted to create a complex image of the Great Strike in the city 

of Most as an event which went down in the history of the region of Most and the First 

Czechoslovak republic. To do this, I used an analysis of two state periodicals, namely 

Rudé právo and Lidové noviny, one regional periodical Brüxer Zeitung, and the 

theoretical backround of economical and socio-political situation the Czechoslovakia. 

The Great Strike went beyond the region’s borders and is considered one of the 

biggest strikes in central Europe. Over fifty thousand people were involved and for a 

moment the life of not only miners was paralysed. 

The thesis opens with a theoretical introduction which deals with the economic 

crisis in the 1920s in our country and the expansion of trade unions. Secondly, it 

describes the political situation and the position of the Communist party in 

Czechoslovakia. Then, it focuses on specific conditions which were in Most and which 

were related to coal mining and population structure. 

Another part of the thesis is the characteristic of chosen periodicals and 

establishment of research methodologies. As a research methodology was chosen a 

semiotic approach which successfully enables to reveal different meanings in 

statements. 

The analysis itself presents individual key moments of the Strike in the way they 

were described in Rudé právo, Lidové noviny and Brüxer Zeitung. Various choices of 

topics, language and extent of articles show the level of importance given to the event 

depending on different ideology of the media. 
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