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Gába, Petr: We do not want guys like those! The creation of a negative image of bad worker 
in the mining industry and its presentation in “Havířská pravda” magazine

The aim of this article is to do justice to a formation of bad workers reputation in connection 
with phenomena such as absenteeism and stuff turnover in Ostrava – Karviná district in the 
fifties and sixties of the 20th century. The article intends on formation of such reputation 
in “Havířská pravda” magazine – company magazine of ZS ROH of “Důl Československé 
armády” (the Czechoslovak Army Mine), “Karviná II – Doly”. The magazine presented 
negative examples on one hand and on the other hand it presented good ones as well. The 
common features can be found in the way of compiling the portraits by various authors as 
well as in their expression using. Those features became characteristic for two opposite types 
of miners – good ones and bad ones. 
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Enormní potřeba pracovních sil v poválečném budování průmyslového Ostravska

Ostrava i oblast širšího Ostravska byly po druhé světové válce budovány jako mohutná 
základna těžkého průmyslu. Preferování takových odvětví jako hornictví, hutnictví aj. 
vnášelo nové prvky také do sociálních struktur oblasti a formovalo kvalitativně nové im
pulzy pro urbanizační procesy. Nedostatek pracovních sil byl jednou z hlavních příčin roz
sáhlých migračních přesunů v této oblasti. Pracovní migrace měla různou podobu – byla 
časově omezená, případně realizovaná dojížděním za prací, nebo byla spojena přímo se 
stěhováním.

Prvotní poválečné pracovní nadšení, které se projevovalo v organizování dobrovolných 
brigádnických závazků, a mimořádná pracovní aktivita horníků snažících se přispět k ob
nově provozu dolů Ostravskokarvinského revíru (OKR) nemohly plně pokrýt skutečnou 
potřebu pracovníků. Odpovědní činitelé a orgány se snažili motivovat pro práci v dolech 
zejména mzdovými prostředky a naturálními výhodami. Velký problém ovšem představo
val také nedostatek vhodných ubytovacích kapacit i nových bytů a nefungující hromadná 
osobní doprava.

Počátkem roku 1947 začali v dolech pracovat rovněž první vojenští brigádníci. Výrazně 
přispěli k pokrytí naléhavých potřeb československého průmyslu. Značný nárůst jejich 
počtu se projevil poté, co vláda vydala roku 1948 nařízení přikazující příslušníkům ar
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mády odpracovat ve druhém roce jejich prezenční služby v rámci zákona o národní mobi
lizaci pracovních sil (zákon č. 87/1947 Sb.) devět měsíců v hornictví nebo zemědělství.1 
Samostatnou kategorii vojenských pracovních sil, na něž se vztahovaly zvláštní předpisy, 
tvořily ještě oddíly Pomocných technických praporů. Početní stav vojenských brigádníků 
(bez oddílů PTP) pracujících v dolech OKR se proměňoval v závislosti na aktuální po
třebě. Zatímco v roce 1947 dosahoval čísla 1598, o rok později se již jednalo o číslo 5369.2 
V průběhu let 1947–1955 dosáhl početní stav nejvyšších hodnot za rok 1953 – 8095 
osob.3 Kromě vojenských brigádníků se navýšily také počty brigádníků civilních, často ze 
slovenských či příhraničních polských regionů, čímž se na určitou omezenou dobu zno
vuobnovila tradice polských „pendlerů“ přejíždějících dennodenně hranici za prací v kar
vinských dolech. Pestrý rezervoár pracovních sil však stále nebyl kvantitativně dostačující, 
a proto byl v roce 1951 zřízen celostátně organizovaný nábor. Jeho cílem bylo doplnění již 
existujících forem brigádnického úsilí (k původním masově nasazovaným krátkodobým 
brigádám, které se brzy stávaly dlouhodobými, přibyl relativně fungující nábor dorostu). 

Původní dobrovolnický zápal brigádníků však postupně vyprchal, a v náborové argu
mentaci proto převažovaly zvláště různé zajímavé výhody. Uplatňování politických hesel 
rychle nabylo čistě formální podoby a rozhodujícím činitelem se stala finanční zajímavost 
nabídky. Stát navíc do situace zasáhl prostřednictvím ministerstva pracovních sil vytvo
řením kvót, které sloužily coby měřítko pro rozdělování brigádníků krajům a podnikům. 
Podstatné byly i některé právní změny. Zatímco před fungováním organizovaného náboru 
zůstával brigádník (užíval se také pojem přechodný pracovník)4 zaměstnancem svého ma
teřského podniku a po skončení brigády se do něj vrátil, nyní již s mateřským podnikem 
přímo rozvázal pracovní poměr a navázal nový s podnikem, v němž brigádu vykonával.5 
Metody náboru nebyly vždy zcela korektní, často byl využíván přímý či nepřímý nátlak na 
jednotlivce a někteří pracovníci náboru nepodávali pravdivé informace. Vydávali napří
klad mzdu nejlepšího havíře dolu za průměrný plat, což vedlo ke značnému rozčarování 
při přímém střetu získaného pracovníka se skutečnou situací. Neutěšené byly rovněž by
tové podmínky v regionu, byť se horečně stavěly nové byty v rámci monstrózního projektu 
výstavby nových socialistických měst na Ostravsku. Tyto okolnosti se musely projevit 
také v přístupu pracovníků – stálých i přechodných – k vykonávané práci. Celkově měl 
velký převis pracovních příležitostí na trhu práce spolu se zoufalou potřebou pracovních 
sil a způsobem jejich získávání vážné důsledky především ve vzrůstu absence a fluktu
ace. Značný přísun pracovních sil a jejich velká obměna v regionu navíc nenásledovala 
dostatečná opatření materiálního i kulturního rázu, která by nově příchozí pracovníky 
motivovala k přestěhování a k trvalé práci v tomto regionu. Přes materiální preferenci 

1 Kol.: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. Ostrava 2003, s. 123. 
2 WYSOCKI, K.: Problémy fluktuace a stabilizace pracovních sil v Ostravskokarvinském revíru 1945–1964.  
Ostrava : Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 1966, sv. 3, s. 134–164, s. 137, tab. č. 3.
3 Tamtéž.
4 Pojem přechodný pracovník vymezuje například Štěpán Prochovník takto: Je jím charakterizován takový pra-
covník, který, i když má své stálé mateřské pracoviště v místě svého bydliště nebo působení, po poskytnutí určitých 
výhod dobrovolně odchází zapojit se na určitou dobu do výroby na společensky důležitém pracovním úseku, kde 
chybí pracovní síly a jsou nesplněny pracovní úkoly, aby pomohl tyto nedostatky odstranit. Tyto skutečnosti jsou 
sankcionovány pracovní smlouvou mezi pracovníkem a zaměstnavatelem. Viz PROCHOVNÍK, Š.: Sociologie pře-
chodně bydlících obyvatel na Ostravsku, část I.: Přechodní pracovníci. Praha – Ostrava 1968, s. 6. (23. sv. kom
plexního sociologického výzkumu města Ostravy).
5 Tamtéž, s. 12.
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zvláště hornických brigádníků se objevovala řada problémů – nespokojenost s ubytová
ním a stravováním, bulačství jako forma pasivního odporu brigádníků vůči dosavadním 
pracovním i osobním podmínkám jejich života (tento pasivní odpor byl vyjádřen zameš
káním směny bez omluvy; termín bulka – zameškaná směna bez omluvy), fluktuace6 aj. 
Veškeré nedostatky v životě hornických brigádníků se snažily odpovědné orgány řešit 
a vyvinuly také značné propagandistické úsilí na stránkách různých tiskovin či pomocí 
rozhlasového vysílání a dalších prostředků. Vysoká míra pohybu pracovních sil (například 
v letech 1948–1964 přišlo do Ostravskokarvinského revíru 591 000 dělníků a 559 000 
jich v témže období revír opustilo)7 měla za následek některé negativní jevy, kterých si byli 
vědomi také vedoucí činitelé – zdůrazňován byl hlavně zhoršující se morální profil někte
rých brigádníků, zvyšující se míra alkoholismu a další sociálněpatologické jevy.8 

Profil dobrého a špatného havíře na stránkách Havířské pravdy

Obraz dobře pracujícího horníka i jeho protipólu – špatného pracovníka – se samozřejmě 
objevoval na stránkách vydávaných tiskovin. Věnujme se nyní charakteristice jedné 
z nich, Havířské pravdě, závodnímu časopisu zaměstnanců dolu Československé armády 
v Karviné II – Dolech. Havířská pravda začala být vydávána v roce 1950, zprvu s frek
vencí jedenkrát za měsíc, později ve formě čtrnáctideníku a nakonec týdeníku. Hornické 
povolání bylo ve své době prezentováno jako jedno z nejčestnějších, proto každá skvrna, 
která na něm ulpěla, byla tvrdě kritizována vedením dolu a také ostatními havíři, označo
vanými přívlastky jako poctiví, uvědomělí atd. Zároveň je nutné vzít v úvahu skutečnost, 
že řada provinění byla podle tehdejších platných zákonných norem a opatření právně 
postižitelná, vždyť zameškání určitého počtu směn bylo důvodem k nahlášení provinilce 

6 Fluktuace, tj. pohyb pracovních sil, byla zprvu jednoznačně prezentována jako jev negativní. Přitom jde o jeden 
ze základních faktorů zdravé úrovně zaměstnanosti a jisté míry nezaměstnanosti v hospodářství země. Teprve 
od druhé poloviny šedesátých let 20. století byla fluktuace chápána víceméně jako normální jev. Do té doby se 
rozlišovala tzv. zdravá a nezdravá fluktuace. Pracovní trh byl řadou opatření svazován a dosti rigidně řízen. Roz
vázání pracovního poměru z pozice zaměstnance nebylo vůbec jednoduchou záležitostí. V pracovním právu byla 
uplatňována řada omezení a regulujících opatření, např. Vládní nařízení č. 52/1953 Sb. ze dne 3. června 1953 
o opatřeních proti fluktuaci a absenci, i když platilo jen krátce. Blíže viz STÁTNÍK, D.: Sankční pracovní právo 
v padesátých letech : Vládní nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci č. 52/1953 Sb. Praha 1994 (Ediční 
řada Sešity ÚSD, sv. 17). 
7 WYSOCKI, K.: Problémy fluktuace a stabilizace, s. 146. 
8 Mohutný proud pracovní migrace pochopitelně citelně proměňoval také stávající profil sociální struktury ob
lasti. Problematikou s tím spojenou se z různých pohledů zabývali mnozí autoři. Viz PROCHOVNÍK, Š.: Život 
hornických brigádníků na Ostravsku, Praha 1966 (kandidátská práce obhájená na Vysoké škole politické ÚV 
KSČ); TÝŽ: Sociologické problémy fluktuace pracovních sil. Praha 1969 (habilitační práce obhájená na Vysoké 
škole politické ÚV KSČ). V rámci komplexního sociologického výzkumu města Ostrava zpracoval Prochovník 
roku 1968 sv. 23 a 24, viz PROCHOVNÍK, Š.: Sociologie přechodně bydlících obyvatel, I (23. sv. – přechodní 
pracovníci) a TÝŽ: Sociologie přechodně bydlících obyvatel, II (24. sv. – studenti a učni). Již v letech 1963–1967 
prováděl Prochovník s Karlem Wysockým a Rudolfem Růžičkou sociologické průzkumy pracovních a životních 
podmínek přechodných pracovníků v OKR, ve stavebnictví a ve Vítkovických železárnách Klementa Gottwalda 
(VŽKG). Viz WYSOCKI, K.: Sociologický průzkum pracovních a mimopracovních podmínek života horníků 
OKR. Ostrava : Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 1966, sv. 3, s. 293–300. Dalibor Státník ve své pu
blikaci (STÁTNÍK, D.: c. d., s. 72, pozn. č. 145) označuje za nepřesné Prochovníkovo tvrzení na s. 2 jeho habili
tační práce, že s prvními výzkumy fluktuace se u nás začalo v roce 1963 na Ostravsku, a připomíná práce staršího 
data. Uvádí například ŠŮRA, J.: O některých příčinách nestálosti pracujících v zaměstnání. Jde o nepublikovanou 
sociologickou zprávu rozebírající dotazníkový výzkum v jednom pražském elektrotechnickém závodě provedený 
na přelomu ledna a února 1948 (dnes uložena ve Všeodborovém archivu, fond Ústřední rada odborů – Sociální 
oddělení, inv. č. 96/15b, k. 97).
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prokuráto rovi.9 Časopis se tak mimo jiné stával tribunou s výchovným cílem – špatnými 
příklady měl varovat a dobrými inspirovat, případně zbloudilým ze správné cesty řádných 
pracujících ukazovat možnost nápravy. Příspěvky věnované problematice absence, bu
lačství a fluktuace v rámci celé republiky i daného dolu byly doplňovány jednoduchými 
ilustracemi, často humorně podávanými. Mnozí absentéři a bulači byli v jednotlivých 
příspěvcích jmenovitě uváděni, aby tak každý znal jména těch, kteří maří společné úsilí. 
Můžeme rozlišit nejméně tři typy pracovníků dolu: vzorné havíře, napravené bulače (pre
zentováno např. článkem Z bulače – vzorný pracovník. Příklad soudruha Gagatka)10 a bu
lače nenapravitelné, kteří se dříve či později objevili v postupně ustálené rubrice časopisu 
pojmenované Soudnička Havířské pravdy. Přinášela zprávy ze soudní síně, z projednávání 
jednotlivých případů takových pracovníků. Tito horníci často ještě předtím prodělali tzv. 
čestný havířský soud – jenž byl složen ze vzorných havířů, kde byli pranýřováni vlastními 
spolupracovníky, kteří po nich žádali vysvětlení a nápravu. Někteří byli napraveni, jiní 
skončili až před soudem skutečným. 

Havíři byli prezentováni jako široký uvědomělý pracovní kolektiv významně přispívající 
k prosperitě a blahobytu země. Měli proto údajně dostatek sil k tomu, aby některým jed
notlivcům pomohli vrátit se na správnou cestu – mnohdy tzv. čestný soud rozhodl o zařa
zení bulače do nějakého vzorného kolektivu šachty či do spolehlivé party. Toto prostředí 
se snažilo svým příkladem a soustředěným výchovným působením přetvořit bulače v zod
povědného pracovníka. Ani tato snaha nebyla vždy úspěšná. 

Nahlédněme nyní do několika příspěvků, které blíže ilustrují danou problematiku. Ča
sopis z 30. května 1953 přinesl na titulní stránce obsáhlý článek s názvem V boji za likvi-
daci absence a fluktuace.11 Havíři v něm zaujali rozhodné stanovisko k prohlášení před
stavenstva Ústřední rady odborů z 15. května téhož roku a sami navrhli některá opatření: 
požadovali omezení prodeje alkoholických nápojů jen na některé dny, protože se alkohol 
velkou měrou spolupodílí na zameškání směn, dále soustavné kontroly v pohostinských 
zařízeních příslušníky SNB, sankce v podobě odebrání sociálních výhod, veřejné pranýřo
vání nespolehlivých brigádníků místním rozhlasem i krajským tiskem.12 Následoval popis 
jednoho odstrašujícího případu: Třebas takový Vladimír Kaduch, nastoupil k nám víc jak 
před půl rokem jako hornický kursista, který kurs nedodělal a žádal, aby byl převeden za 
stálého zaměstnance. Podívejme se na jeho pracovní morálku. Jako zaměstnanec odpracoval 
61 směn, 63 zbulil a 63 byl na nemocenské. Jelikož zásada našeho lidově demokratického 
zřízení říká, že i takovými lidmi zatíženými kapitalistickými přežitky je nutno se zabývati 
a je převychovávati, bylo s ním rovněž pětkrát hovořeno při fluktuační komisi. Byly hledány 
všechny cesty, aby se jmenovanému v novém prostředí zalíbilo, a konečně mu byla poskytnuta 
i svobodárna. To však pro Kaducha nebylo stále postačující a bulal znovu. Bylo tedy zjištěno 
při komisi, že jde tudíž o naprostého darebu, který se vyhýbá poctivé práci, a rozhodnuto po-
stoupit ho příslušným činitelům. Jeho drzost a ješitnost sáhala tak daleko, že si dokonce za-
šel ztěžovat pro asociální zacházení až na ministerstvo! […] Leč svými pohyby a nějak uměle 
vytvářenými posicemi odhalil svoji bezduchost a absolutní bezcharakternost, kterou lze 
srovnati s figurami fašistických hrdlořezů, kteří si také ve své vlastní domýšlivosti vyšlapali  

9 Viz STÁTNÍK, D.: c. d. 
10 Havířská pravda, 9. 6. 1955, roč. 6, č. 24, s. 7. 
11 Tamtéž, 3. 5. 1953, roč. 4, č. 10, s. 1–2. 
12 Tamtéž, s. 1. 
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cestu vlastní záhuby. Jestliže nezmění Vladimír Kaduch svoje stanovisko, pak sotva jinak 
skončí.13 V podobném duchu se nesou také další příspěvky na stránkách Havířské pravdy. 
Dobrou představu je možno si udělat již z jejich titulků: Trpělivost došla – nyní budeme 
účtovat!; Brzdí naši cestu k socialismu – Vypovězme boj bulačům směn; Od bulek a krádeží 
do vězení – Soudnička Havířské pravdy; Přehlídka smutných postav – Těžká je jejich nemoc 
„Fluktuansis lenorum“; S bulači se mazlit nebudeme; Takové nechceme! aj. 

Pozoruhodná byla i některá nápaditá opatření namířená proti bulačům. Jedním z nich 
byl systém tzv. červených známek a lamp s červenými pásy. Ředitelství dolu nařídilo, aby 
se zaměstnanci, jenž zamešká jednu či více směn, zavěsila ve známkovně na jeho číslo 
červeně natřená známka. S tou se musel dostavit k vedoucímu rajonu nebo jeho zástupci. 
Jestliže směnu zameškal nezaviněně, získal poté zpět normální známku. Pokud šlo o zá
měr či nedbalost, absolvoval pohovor také a kvůli červené známce posléze v lampárně 
dostal lampu s červeným pásem. Tu pak nosil normálně na směnu až do konce měsíce.14 
Autor příspěvku konstatuje, že šlo o opatření dosti účinné (ze 150–180 denně bulači za
meškaných směn se jejich počet snížil na 50).15 Veřejné označení a pranýřování provinilců 
bylo tedy považováno za běžný a účinný prostředek boje proti těmto nežádoucím jevům. 
K dalším možnostem pranýřování bulačů patřila chvíle vyplácení mezd: Panečku to bylo 
sáčků! Až se deska od stolu prohýbala. Vlastně začalo to tak. Na velkodole Československé 
armády přišli na nový způsob výchovného prostředku, jak působit na lidi povětšinou duševně 
nevyzrálé, mnohým z nich se ještě kolem zobáčku jako mladým vrabčatům žlutí. Jim to však 
nevadí. Nadýmají se, holí si i dvakrát týdně ještě chmýřím porostlou bradu, aby dělali dojem 
mezi ženským pohlavím, že jsou již muži, často i poslední halíř utratí za různé kosmetiky 
nebo módy. Bohudík, nic to však nepomáhá. Vypadají stále uboze, jak po těle, stejně v oblé-
kání, a jejich hlavy, kromě rozcuchaných vlasů (nemají asi na hřeben), zejí, dokonce až duní 
prázdnotou. Tyto všelijak pokroucené a bezduché postavy jsme viděli v sobotu dne 28. čer-
vence, jak jim byla po zásluze na vyhrazeném a nedůstojném místě vydávána jejich mzda. 
[…] Někteří se přece jen alespoň trochu styděli. […] Byli i šílenci. Třeba takový Korbel. Vlasy 
ulízané. Uchopil z posledních sil zábradlí (neměl již asi vládu nad tělem) a šíleně, nesouvisle 
řval jak pavián: „Co si to dovolujete, zadržovat mně výplatu! Kdo vás k tomu oprávnil? Víte, 
že je trestné zadržovat dělníkovi mzdu?“ Pro Korbela však není trestuhodné, že okrádá svoje 
tři nezaopatřené děti. Má zameškáno 32 směn!16 

Srovnejme nyní předchozí obraz s vykreslením portrétu jednoho vzorného brigádníka 
z pera redaktora Milana Kacara v příspěvku Nezklamali nás. Hornictví se jim zalíbilo:17 
Máme u nás na velkodole nejeden příklad, že lidé, kteří přišli do hornictví na brigádu, uká-
zali, že dovedou svědomitě pracovat, a někteří z nich se rozhodli zůstat i nastálo. Jaroslav 
Hamták je rodák z Prahy. Přišel na Hlubinu v roce 1955. Je dosud svobodný a nedávno slavil 
své jednadvacáté narozeniny. Soudruh Hamták je pracovník, na kterého je vždy a ve všem 
spolehnutí, úkoly plní rád a svědomitě. V závodní škole práce si udělal kurs šramače a nyní 
již také pracuje jako šramač v porubu 819. Stroje jsou jeho koníčkem a o svoji šramku sa-
mozřejmě dobře pečuje. Ví, že dá-li stroji to, co potřebuje, stroj mu to pak mnohonásobně 

13 Tamtéž.
14 Tamtéž, 15. 3. 1956, roč. 7, č. 11, s. 2: Bulači nechtějí chodit s červenou lampou. 
15 Tamtéž, s. 2. 
16 Tamtéž, 2. 8. 1956, č. 31, s. 4: Tentokrát o bulačích a spol. S mikrofonem u výplatního stolu bulačů. 
17 Tamtéž, 6. 8. 1959, roč. 10, č. 31, s. 1. 
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vrátí. I mimo pracovní dobu se věnuje práci pro celek. Vychovává mladé pionýry a dá se říci, 
že velmi úspěšně. Jako většina mladých lidí i on rád čte knihy a nedá si ujít dobrý film. Mají 
ho rádi nejen jeho soudruzi v kolektivu, ale všichni, kdož ho znají. Letos již zanechal brigád-
ničení a podepsal závazek nastálo. Vždyť dnes má v hornictví ty nejlepší perspektivy do bu-
doucna. Přejeme mu jménem celého havířského kolektivu na Hlubině, aby tak čestně praco-
val vždycky a aby již brzy dostal byt. A až si vezme své děvče, pak hodně rodinných přídavků!

Rozdíly mezi prezentováním vynikajících pracovníků a bulačů jsou jasně patrné. Jména 
bulačů se sice v jednotlivých příspěvcích mění, kostra příběhu však zůstává téměř stejná. 
Bulač je představován jako pravý typ povaleče, pásek s načesaným „emanem“ a drzým 
čelem, individuum s odporem k práci a s kriminálními sklony. Ostatně cesta od bulačství 
k loupežím a krádežím vedoucí přímo do kriminálu byla často líčena jako nevyhnutelná. 

V podobném duchu se problematikou nezabývala jen Havířská pravda. Celorepublikový 
dosah měl zejména časopis Svazu zaměstnanců v hornictví Československý horník. Jeho 
periodicita byla různá, postupně se ustálila na formě týdeníku. Vycházel od druhé polo
viny čtyřicátých let a v mnohém měl podobnou skladbu a náplň jako Havířská pravda. 
Jak dokládají některé příspěvky, s problematikou bulačství se obdobně vyrovnávaly také 
ostatní země socialistického tábora, viz například Jak bojují proti bulačům v Německé de-
mokratické republice. Jedná se o český překlad článku z deníku odborářů NDR Tribüne, 
uveřejněný v originálním znění pod titulem Výchova pomocí kolektivních soudů. Zachycuje 
vznik a fungování těchto soudů v závodech WismutAG, kde byly ustaveny v roce 1951. 
Na období jednoho roku bylo z celého osazenstva podniku voleno 15 spolehlivých sou
druhů, kteří v těchto kolektivních soudech zasedali. Jednání byla veřejná, ale mohli se jich 
přímo účastnit pouze zaměstnanci závodu. Po projednání přestupku byl soud oprávněn 
vynést tyto tresty: 1. veřejná důtka, 2. varování, 3. zpráva rodině o přestupku, 4. odebrání 
poloviny prémie na dobu tří měsíců, 5. návrh k vedení závodu na změnu pracovního 
místa, 6. návrh k vedení závodu na propuštění s určitou lhůtou a 7. návrh k vedení závodu 
na okamžité propuštění. Rozhodnutí vždy obdržela správa závodu i souzený provinilec 
a navíc bylo po dobu sedmi dnů vyvěšeno na tabuli v závodě.18 

Závěr

Vysoká míra absence a fluktuace připadala nejvíce na přechodné pracovníky, proto bylo 
vyvinuto značné úsilí s cílem stabilizovat řádné brigádníky a připojit je ke skupině stálých 
pracovníků. Pro bližší představu – kupříkladu Karel Wysocki uvádí pro rok 1962 celkem 
530 811 zameškaných směn v rámci neomluvené absence v OKR; tuto ekonomickou 
ztrátu způsobili přechodní pracovníci asi ze tří čtvrtin.19 Stabilizační snahy však dlouho 
nepřinášely žádané výsledky, vždyť za celá padesátá léta se podíl stálých pracovníků v re
víru navýšil jen v řádech několika procent. Centrální orgány a odpovědní činitelé proto 
neustále vyzývali ke zvýšenému úsilí v boji proti nešvarům na pracovištích a v pracovních 
kolektivech. Důrazná řečnická vystoupení funkcionářů však nebyla doprovázena realizací 
potřebných opatření, která by ke stabilizaci skutečně přispívala. 

Schematičnost vystupování některých činitelů je dobře patrná například z projevu Jana 
Tepera, tehdejšího předsedy Svazu zaměstnanců v hornictví. Namátkou vybíráme z jeho 

18 Československý horník, 22. 1. 1953, roč. 8, č. 4, s. 4: Jak bojují proti bulačům v Německé demokratické re publice. 
19 WYSOCKI, K.: Problémy fluktuace a stabilizace, s. 146, pozn. č. 9. 
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MateRiÁLyúderného projevu Zesílíme boj proti absenci a fluktuaci, rychleji půjdeme vpřed!: Absence 
a fluktuace nám napáchala největší škody právě na úseku báňské výroby. Trpět i nadále 
tento zlořád, který se projevuje v celém našem hospodářství, a ještě neodpovědným živlům 
poskytovat podíl na revolučních vymoženostech, by znamenalo provádět zločinnou politiku 
na vlastním lidu. Kořeny absence a fluktuace tkví přímo v přežitcích kapitalistické morálky. 
[…] Kolektivní převychovávání, přesvědčování i kritika je v rukách odborářských pracovníků 
mocným nástrojem. Stane se však skvělým bojovým prostředkem proti vlivům třídního nepří-
tele na úseku pracovní disciplíny jen tenkrát, když odborové skupiny jej správně použijí za 
aktivní podpory pracujících. […] Provedená peněžní reforma, zrušení lístků na průmyslové 
zboží a potraviny upevnilo naši korunu. Tato opatření jsou velikým, historickým vítězstvím 
dělnické třídy. Každé vítězství nás zavazuje. Zavazuje k tomu, abychom ještě směleji potírali 
staré představy pracujících na zvyšování životní úrovně a abychom každého vedli k odpověd-
nosti, aby všechny úkoly, které jsou nám ukládány, plnil co nejlépe a nejsvědomitěji.20 

Tato schematičnost se přenášela i do nižších úrovní, a je proto dobře patrná a sledova
telná na stránkách takových tiskovin, jako jsou Havířská pravda, případně Československý 
horník, ale i další jim podobné. Závodní časopisy tedy představují zajímavý typ pramene – 
mohou posloužit nejen k poznání činnosti závodu, ale i pro charakteristiku pracovního 
prostředí a jeho negativních rysů. 

Milan Kacar: Smutný příběh 21

20 Československý horník, 9. 7. 1953, roč. 8, č. 28, s. 1: Zesílíme boj proti absenci a fluktuaci, rychleji půjdeme 
vpřed! (autorem Jan Teper). 
21 Havířská pravda, 12. 10. 1961, roč. 12, č. 41, s. 4. 

Je to život na tom světě,
možno říci k zbláznění,
pravil sobě bulač Alois –
nezjistil jsem příjmení.

Nikdo nemá pochopení,
pro ty jeho „koníčky“,
lidé leccos nemilují,
on má rád jen ženičky.

V neděli se poznal s Ančou,
v pondělí šel na úřad
vyřizovat svatbu rychlou,
kterou nemoh plánovat.

Bulku z toho měl velikou,
smíchu ještě víc.
Rozhodl se bulač Alois
svůj žal v sklence utopit.

Svůj žal pivem zalil lehce,
pít chtěl ale pořád dál.
Když nerobil, neměl peněz,
a tak si je prostě vzal.

Vypůjčil si padesátku,
jinému vzal boty,
někdo přišel o hodinky,
další o dvě stovky.

Na práci již nepomyslil,
ta už se mu nezdála.
Lepší bylo po hospodách
dělat štráfka – pardála.

Když s námi pracovat nechce
a jen tropí škandály,
nechceme ho mít na šachtě,
vyndáme mu sandály.

Nevyhnali ho havíři.
Proč? – Myslíte z lítosti?
Dřív si totiž pro něj přišli
z Veřejné bezpečnosti.

Proto slyšte bumelanti,
ze všech našich závodů,
Alois není pro vás příklad!
Škodí nám i národu.


