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Ten neuvěřitelný výkon, o němž mluvíte, 
vygradoval v do té doby nemyslitelnou akci 
– Generální stávku 27. listopadu 1989.

Já do toho spadl rovnýma nohama, předtím 
jsem si říkal, že už nechci o politice ani slyšet, 
ale jako bych vycítil, že teď nastal ten správný 
okamžik. Musím říct, že v ČKD ten zásah na 
Národní třídě zaměstnanci brali tak, že študáci 
dělali bordel, dostali na prdel a dobře jim tak. 
Takhle to skutečně bylo. Jenomže pak v pondě-
lí večer  to ti tehdejší  potentáti v televizi začali 
zlehčovat, ukazovaly se tam záběry, které  byly 
drastické. To bylo to, co ty lidi naštvalo. Druhý 
den ráno se už začal organizovat nějaký pro-
test. Nechtěl jsem, aby se to organizovalo 
s těmi komunistickými odboráři, s těmi jsme 
nechtěli mít nic společného. Potřebovali jsme 
se nějak identifikovat, pojmenovat, kdo jsme, 
a tak vlastně vznikl model stávkového výboru. 
Tím jsme jasně řekli, že nejsme ani Občanské 
fórum, ani odbory, ale stávkový výbor, který 
organizuje protestní akci. Bylo to neuvěřitelné, 
když si uvědomíte, že tenkrát jsme měli jenom 
obyčejné telefony, neměli jsme vysílačky, 
mobily, nic, a povedlo se zorganizovat ten 
průvod 23. a 24. listopadu, ve kterém šlo 
10 tisíc lidí, to fakt nebyla žádná sranda. To byl 
neuvěřitelný logistický výkon. 

To bylo zajímavé. V roce 1969 jsem dokončil 
gymnázium, přihlásil jsem se na dálkové studi-
um na zahraniční obchod na VŠE. To už jsem 
nebyl žádný zajda, bylo mi 29 let. Nebylo to 
jednoduché, nechtěli mě přijmout. Ale zpátky 
k těm odborům… Oni nevěděli, co s námi, tak 
nás někdy v roce 1969 nebo 1970 rozpustili 
zákonem. Lidi buď vyhodili, nebo poslali do 
výroby. Já jsem byl v dělnické profesi, držel 
jsem se kovadliny, tak mě asi považovali za 
neškodného a nechali mě tam. To si ale zadělali 
na problém, já lidi hecoval proti vstupu, tak ti 
noví normalizační odboráři pak dělali, co moh-
li, aby mě z VŠE vyloučili. Chtěli, abych si 
posypal hlavu popelem, vystoupil v rozhlase 
a omluvil se lidu, to bych pak mohl studovat 
dál, ale to jsem odmítl. Pak si mě odboráři 
z ČKD a stranické orgány zavolali a prohlásili, 
že si dělnická třída nepřeje, abych studoval za 

jejich peníze. Tak jsem skončil se studiem 
i s odbory. 

V odborech jste se ale později angažoval 
znovu…

Jedna z nejvýznamnějších tváří společen-
ských změn v roce 1989 a první polistopado-
vý ministr práce a sociálních věcí, ale přede-
vším osobnost, která dokázala do protestů 
proti režimu zapojit dělníky. Petr Miller při 
příležitosti výročí 30 let nezávislých demo-
kratických odborů vzpomíná na tehdejší 
události a komentuje vývoj, jímž během tří 
desítek let odbory prošly. 

Máte za sebou neuvěřitelně zajímavou kari-
éru, která se dá shrnout do zkratky „z ková-
ře ministrem“. Pracoval jste v ČKD, kdysi 
symbolu českého průmyslu, a pokud se bude-
me držet tématu, tedy odborů, zažil jste je 
tehdy v jejich autentické podobě…

Stávku jsem vyhlásil já na Letné po dohodě 
s Havlem, to byl vabank naprosto. Konzultova-
li jsme to jen my v tom malém týmu v ČKD, 
těch pár firem. Měl jsem obrovskou výhodu, 
znal jsem spoustu lidí, věděl jsem, na koho se 
můžu obrátit.

Byl jste proti vstupu vojsk, přesto jste zastá-
val funkci v odborech. Pro normalizační 
kádry to musel být oříšek. Jak si s tím doká-
zaly poradit?  

Po vojně v roce 1962 jsem nastoupil do ČKD, 
pracoval jsem v kovárně a automaticky jsem se 
stal i členem odborů, tenkrát to bylo samozřej-
mostí. Já jsem tenkrát k odborům neměl žádný 
vztah, byl jsem jenom řadovým členem. 
Všechno se změnilo po příchodu “osvobo-
zeneckých vojsk“ v roce 1968. Tehdy jsem 
začal aktivně vystupovat proti vstupu a na 
základě toho mě zvolili do celozávodního 
výboru ČKD. Takže tím jsem se stal vyšším 
odborářem. Odbory jsem považoval za běžnou 
součást, ani jsem o tom nepřemýšlel. Myslím, 
že to, co tehdy ty odbory měly odvádět, tak 
odváděly. Organizovala se spousta rekreačních 
cest, akcí. Když si člověk odmyslel tu komu-
nistickou omáčku kolem, která byla povinná, 
tak ty odbory byly i tenkrát pro lidi svým způ-
sobem užitečné.

Ze dne na den jste se přehoupl do úplně jiné 
role, od kovadliny do křesla ve federální 
vládě, montérky jste vyměnil za oblek.

V roce 1985 mi nabídli, abych šel dělat parťáka 
do kovárny, podmínka ale byla, abych znovu 
vstoupil do odborů. Dělat parťáka, to bylo 
tenkrát docela slušné zaměstnání, a svým způ-
sobem taky ocenění, že tu práci umím, tak 
jsem na to kývl. Když byly nějaký přesčasy, 
bral jsem i 12 tisíc hrubého. To bylo stejně, 
kolik jsem později bral jako federální ministr. 

A čtyři roky nato přišla sametová revoluce, 
která z vás udělala symbol nespokojeného, 
revoltujícího dělníka a později vás vynesla 
do křesla ministra. Jak k tomu došlo?

To je taky neuvěřitelný příběh, jednoho dne 
zazvonil telefon a řekli mi, budeš ministrem. 
Nejdřív jsem to bral jako vtip, pak byl druhý 
telefonát, v kolik a kam mám přijít na schůzku, 
že budu ministrem práce a sociálních věcí.  
Teprve pak jsem si řekl, že to asi vtip není.

Jako ministr práce a sociálních věcí tehdejší 
federální vlády jste musel jednat i s odbory. 
Jaké to tehdy bylo?
Nám bylo jasné, že ty odbory, v té podobě jak 
to bylo dřív, tak ty tady fungovat nemůžou, že 
se musí změnit. Někdy ta jejich vystoupení, to 
byla degradace odborů, někteří neuměli mluvit, 
jednat. To nebylo o tom, že třeba Lojza Engliš 

přišel, praštil do stolu a stůl jsme mohli opra-
vovat. To bylo o tom, že se musí umět jednat, 
dohodnout se. Byli i takoví, co to uměli. 

To byl cíl, který jsme dokonce deklarovali 
v řadě vládních materiálů, kdy já jsem jasně 
říkal, že je potřeba odbory kultivovat. A dělali 
jsme to třeba takovým způsobem, že jsem je 
posílal na zahraniční cesty. Třeba Vladimír 
Komárek, toho jsem poslal do Ameriky, a řadu 
dalších třeba do Japonska. Nám šlo o to, aby 
získali zkušenosti a viděli, že odborová činnost 
je nějakým způsobem řízená, že to není prostě 
jenom vršení požadavků.

„Někdo říká, že vlastně tenhle stupeň hospo-
dářského vývoje už nepotřebuje odbory, že 
potřebuje spíš kultivované zaměstnavatele. Já 
jsem zase toho názoru, že kultivovaný zaměst-
navatel je sice moc hezká věc, ale pokud ho 
nedržíte za křídla, tak on brzy uletí. No a ten, 
kdo by ho měl držet za křídla, tak to budou ti 
zaměstnanci. Aby ho mohli držet za křídla, 
potřebují mít sjednocujícího činitele, a tím jsou 
dneska odbory. Takže já je vidím jako nenahra-
ditelné. To byly takové ty debaty mezi Dlou-
hým a Klausem, kteří prostě všechno šmahem 
vyřešili. Pamatuju na takovou blbost, kterou 
tehdy prohlásil Klaus. Řekl tenkrát, no tak 
budou nezaměstnaní, no a co má být, zrušíme 
ČKD, no a co má být. A když budeme chtít 
postavit lokomotivu? Tak na to on povídá, no 
tak se seberou nezaměstnaní na ulici a tu loko-
motivu postaví. Takoví blázni to byli.

Nicméně máme rok 2020, odbory přežily 
genocidu z dob privatizace a po ní a vypadá 
to, že se znovu dostávají ke slovu. Všímáte si 
toho?
Současné odbory chápu tak, že už jsou to jiné 
odbory, než bývaly za mě. Vidím, že se oprav-
du kultivovaly, a to je dobře.

Tehdejší vláda měla asi jen velmi mlhavou 
představu, jak vládnout.  Odbory na tom 
nebyly o nic lépe. Existuje podle vás nějaké 
pravidlo, postoj, kterým by se obě strany 
měly řídit? 

Pokud se vrátíme k tomu, co se dělo po revo-
luci, především v 90. letech, je zřejmé, že se 
tehdejší doba s lidmi moc nemazlila, s něja-
kými právy zaměstnanců, nebo dokonce 
s odbory moc nepočítala…

Měl jsem jedno obrovské štěstí, že mě, když 
jsem začínal jako ministr, navštívil odborový 
boss všech bossů na světě Lane Kirkland (po-
zn. red.: v letech 1979 až 1995 prezident AFL-
CIO - Americké federace práce a shromáždění 
průmyslových organizací). To byl člověk, který 
měl kdykoli přístup k prezidentům Spojených 
států. Ten mi tenkrát řekl jednu zajímavou věc, 
nad kterou jsem mnohokrát přemýšlel: 
„Nemůžete jít stylem, že všechno převálcujete, 
když to budete dělat, tak si proti sobě vytvoříte 
odpor a ničeho se nedoberete. Já to dělám tak, 
že se prostě s vládou nějakým způsobem 
dohodnu. Dohodnu, co je možné, co není mož-
né, a tím se potom řídíme.“

Dá se tomu rozumět tak, že jste se snažil 
odbory kultivovat?

ZASOUTĚŽ SI
Má Vaše základní organizace nebo Vy sami nějaké historické fotograe z akcí, vyjednávání nebo setkání OS KOVO? Můžete se tak zúčastnit soutěže 

o zajímavé ceny. Každý měsíc vylosujeme jednoho přispěvatele, který získá hodnotnou cenu. Elektronické fotograe zasílejte na kovak@cmkos.cz 

(nejlépe v rozlišení 300dpi), v e-mailu napište název akce, datum, nebo alespoň rok a kontaktní údaje na Vás. Pokud budete fotograe zasílat poštou, 

připojte i informace o názvu akce, datumu konání a kontaktní údaje na Vás. Poštou zasílejte na adresu Odborový svaz KOVO, Náměstí Winstona Churchilla 

2, Praha 3, 13000, obálku označte slovem RETRO. Výherce bude kontaktován na zaslaném kontaktu a jméno zveřejněno v časopise KOVÁK.

zapoj se do celorepublikové 

RETRO fotosoutěže

FOTOKNIHA
k 30. výročí 
vzniku
OS KOVO
Právě vychází výpravná 

fotokniha zachycující 

historické okamžiky od 

roku 1990 po současnost, 

doplněna o slova 

jednotlivých předsedů. 

Kniha vychází 

v česko-anglické verzi.

Připomeňte si události na 

internetové kronice 

OS KOVO. Naleznete zde tisíce 

fotograí, historie 30 let 

časopisu KOVÁK, zajímavé 

dokumenty, videa, aj.

KRONIKA 
OS KOVO

www.KRONIKAOSKOVO.cz
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Vyzdvihněte dvě události i světového charak-
teru, které se vám nejvíce vtiskly do paměti, 
při kterých jste se cítila hrdá, že jste kovák…

Do roku 1989 se v podstatě v odborech nic 
zásadního nedělo. Já jsem v té době pracoval 
jako samostatný technolog ve statním podniku 
Tesla Pardubice, byl jsem i řadovým členem 
ROH. V roce 1988 jsem např. podal zlepšovací 
návrh, což byla jediná legální možnost, jak se 
o něco snažit. Navrhl jsem změnit politický 
systém v tehdejší ČSSR a zavést systém 
konkurence politických stran a svobodné 
podnikání. Jako realizátora jsem navrhl tehdejší-
ho předsedu vlády L. Adamce. Dokonce jsem 
dostal i odpověď. Obsáhle o tom bylo psáno po 

Odbory dnes samozřejmě nejsou ideální, po 
dlouhou dobu se zdály být a logicky také byly 
docela krotké. Jen pozvolna se posouvají do 
pozice odborů ve vyspělém, svobodném světě. 
Mělo to své opodstatnění, neboť nebylo 
v průběhu let lehké se zbavit před veřejností, ale 
i spoluzaměstnanci nálepky ROH, ale to se 
postupně mění. V mnoha případech se již naše 
organizace nebojí jít do střetu se zaměstnavateli 
a uvažují o případných stávkách za uzavření 
kolektivních smluv. A důležité je, že o možnosti 
stávky jsou schopny přesvědčit i své členy. To je 
jedna stránka věci. Na druhou stranu z odborů 
odešlo v průběhu let hodně kvalitních a vzděla-
ných lidí, z části do vedoucích funkcí nebo úplně 
mimo naše firmy. Svaz se dostatečně nepřizpůso-
bil zájmům THP, a tak o velkou část z nich přišel. 
Je otázkou k přemýšlení, co s tím, zda tomu 
přizpůsobit strukturu svazu. Také do budoucna 
bych přivítal větší tlak na vzdělanost našich 
funkcionářů a jejich odbornou způsobilost. To se 
samozřejmě týká i zaměstnanců našeho odboro-
vého svazu a jeho další strategie.

U příležitosti 30. výročí Odborového svazu 
KOVO jsme položili několik otázek našim 
kolegům, kteří byli u toho, kdy se klasické 
Revoluční odborové hnutí měnilo na demo-
kratické odbory.

Mohla byste zhodnotit, jak jsou na tom 
odbory dnes a jak na tom byly před třiceti 
lety?
Před třiceti lety jsem v OS KOVO ještě nepraco-
vala. Do mezinárodního odboru jsem nastoupila 
až v listopadu 1992, takže celé třicetileté období 
hodnotit nemohu. V každém případě rozdíly jistě 
existují. Podle údajů, které jsem dohledala 
v jedné z prvních faktografií, kterou jsme 
připravovali pro kongres v roce 2005, jsem 
zjistila, že v roce 1993 měl Odborový svaz 
KOVO 462 490 řádných členů (v kovoprůmyslu 
tehdy pracovalo 566 760 zaměstnanců). Následně 
členská základna začala v důsledku různých 
restrukturalizací podniků, ale i předsudků vůči 
odborům klesat. Existují i rozdíly v technice 
a nástrojích, které jsme měli k dispozici – v roce 
1993 to byla pevná telefonní linka a fax, místo 
stolního počítače psací stroje, které si v lepším 
případě dokázaly zapamatovat jeden řádek textu. 
Nebyly mobilní telefony ani internet. I přesto se 
organizovaly velké demonstrace, aktivity 
v rámci spolupráce se zahraničními kolegy, a to 
jak na evropské, tak i globální nebo regionální 
úrovni. V roce, kdy jsem nastoupila do meziná-
rodního odboru OS KOVO, jsme v rámci 
Československa působili jako jedna společná 
organizace, a to až do rozdělení svazu na českou 
a slovenskou organizaci 2. - 3. dubna 1993. 
Rozdělovacího kongresu v Brně jsem se 
zúčastnila společně s bývalou kolegyní Lucií 
Studničnou, kde jsme měly na starosti dva 
zahraniční hosty. Pro nás dvě (nováčky) to byla 
velká událost. Z tehdejší Světové federace 
kováků IMF se tohoto kongresu zúčastnila Anne-
Marie Mureau a z Evropské federace kováků 
EMF Manfred Bobke. Současně jsme měly na 
starosti i kolegy z „nového zahraničí“, a to ze 
Slovenska. Bylo vcelku smutné vidět, jak se 
spolu čeští a slovenští kováci, kteří dlouhá léta 
působili v jedné organizaci, se slzami a pláčem 
loučí. Rozdílů jistě existuje celá řada, ale tyto mi 
utkvěly v paměti.

Můžete stručně popsat počátky vzniku 
OS KOVO i z pohledu mezinárodních akcí, 
rozdíly a podobnosti?
Jak jsem již uvedla, v mezinárodním odboru 
OS KOVO jsem začala pracovat v roce 1992 
spolu s Lucií Studničnou. Do té doby ani jedna 

z nás zkušenosti s odbory neměla. Naše začátky 
nebyly jednoduché, ať již kvůli omezené 
technice, která byla v daném období 
k dispozici, tak i z toho důvodu, že jsme byly obě 
nové a veškeré vazby a kontakty jsme musely 
budovat od začátku. Spolu s kolegy jsme začaly 
působit v jednotlivých výborech a pracovních 
skupinách jak původní IMF, tak EMF, nyní 
IndustriALL Global Union a IndustriAll 
European Trade Union. Organizovaly jsme ve 
spolupráci s partnerskými svazy semináře 
zaměřené např. na kolektivní vyjednávání, kdy 
jsme zajišťovaly lektory-experty třeba 
z Německa, Belgie, ale i Finska pro zástupce 
OS KOVO z podnikové i regionální úrovně 
(školili se školitelé OS KOVO). Následně jsme 
s pomocí zahraničních kolegů řešily i problémy 

jednotlivých podniků, které se potýkaly 
s restrukturalizacemi, změnami vlastníků 
i privatizací. Na evropské úrovni byla tehdy 
klíčovou otázkou možnost rozšíření EU o země 
Střední a Východní Evropy včetně ČR, k čemuž 
nakonec v roce 2004 naštěstí došlo. Společným 
rysem mezinárodních aktivit bylo a vždy bude, 
že jsme se snažili a snažíme se udržet dobré 
jméno českých kováků na všech úrovních. Pro 
naše partnery a kolegy ze zahraničí OS KOVO 
byl a pořád je důvěryhodným partnerem, který 
drží slovo, jedná na rovinu, je solidární a snaží se 
pomoci. Partnerem, který navzdory rozporům 
nebo rozdílným názorům na věc vždy prosazuje 
dojednané kompromisní řešení. Snažíme se 
přenášet získané informace do našich existujících 
struktur a naopak, naše stanoviska do struktur 
světových a evropských. To bylo a je cílem 
mezinárodních aktivit ve všech oblastech, 
kterými se zabýváme (kolektivní vyjednávání, 
podniková politika, průmyslová politika, sektory, 
projekty, zprostředkování bilaterálních podniko-
vých kontaktů, získávání 
a výměny informací o situaci v jednotlivých 
podnicích a zemích, dlouhodobá regionální 
i bilaterální spolupráce).

Ptali jsme se Mgr. Dany Sakařové.

Myslím, že pro OS KOVO byl jedním 
z klíčových momentů rok 1991, kdy byl přijat 
jako členská organizace 24. května 1991 do IMF 
a 21. listopadu 1991 do EMF, ale u toho jsem 
bohužel nebyla. Dalším milníkem byl rozdělova-
cí kongres v Brně v roce 1993, který jsem 
zmínila v úvodu. Nicméně významnou aktivitou, 
na které jsem se podílela, je z mého pohledu 
konání kongresu EMF v Praze 11. - 15. června 
2004. Tento kongres byl v podstatě průlomem 
i pro EMF, protože poprvé v její historii se 
kongres konal v zemi Střední a Východní 
Evropy. Tento krok znamenal určité propojení 
Západní a Východní Evropy. Navíc se zabýval 
sociální dimenzí procesu evropské integrace 
a zasazoval se za sociální Evropu, charakterizo-
vanou demokracií, svobodou, sociální spravedl-
ností a solidaritou. Tento kongres nebyl význam-
ný jen politicky, ale i z organizačního hlediska. 
Celý kongres proběhl bez jediné chybičky 
a zádrhele. V rámci něj na úvod proběhlo 
představení černého divadla „Yellow 
Submarine/Žlutá ponorka“ od Beatles 
a navzdory tomu, že se tehdy v hotelu Hilton 
(který byl o rok dříve zasažen povodní 
a existovaly pochybnosti, zda bude možné 
kongres v této lokalitě uspořádat) musel přestavět 
celý sál pro 800 účastníků, a to během obědové 
pauzy, z divadelního na školní uspořádání. Vše 

klaplo doslova na vteřinu. Na tento historický 
kongres kolegové, kteří se ho zúčastnili, dodnes 
rádi vzpomínají.

Položili jsme i několik otázek našemu dlouho-
letému zaměstnanci Ing. Radku Šamánkovi.

Mohl byste zhodnotit, jak jsou na tom odbory 
dnes a jak na tom byly před třiceti lety?
Dnes se jedná o skutečné odbory v původním 
smyslu slova na rozdíl od toho, co komunisti 
během své vlády do roku 1989 přetvořili 
v karikaturu odborů. Tak bylo po 2. světové válce 
vytvořeno Revoluční odborové hnutí (ROH). 
Tehdy byly odbory i dle slov vládnoucích 
komunistů „převodovou pákou KSČ“, organizací, 
která měla za hlavní cíl prosazovat politiku KSČ. 
V té době se odbory ve firmách nevěnovaly 
podstatné činnosti ‒ kolektivnímu vyjednávání 
a mzdám, ale na základě příkazů podnikového 
výboru KSČ (který dostával příkazy od vyšších 
organizací KSČ) měly působit na zaměstnance 
a prosazovat vliv totalitní moci. Tak se hlavní 
viditelnou činností odborů stala odborová 
rekreace. Nebylo to však nic nového, něco 
podobného v Čechách zavedl již říšský protektor 
Reinhard Heydrich, ten navíc zakázal i odbory. 
Naši bolševici se však fikaně poučili a přivedli 
trik k dokonalosti tím, že formálně jakoby 
odbory zachovali. Nic jiného než rekreace tak 

v pozitivním smyslu běžný zaměstnanec neviděl. 
Mzdové tarify byly dané a o pracovním zařazení 
ani omylem nerozhodovaly odbory, jak se dnes 
mylně tvrdí. 
Postupem doby se členství v ROH stalo 
v podstatě povinností. Ve firmách bylo vždy pár 
zaměstnanců, kteří v ROH nebyli, ale ti dělali jen 
podřadné práce. V důsledku toho bylo skutečně 
navenek opticky ROH masovou organizací 
s mnohonásobně větší členskou základnou, než 
mají svobodné odbory dnes. Ale tehdy byli 
členové v drtivé většině pouze formální, kdežto 
dnes jsou členy na základě své vlastní svobodné 
vůle. Což je propastný rozdíl od členství za 
bolševiků. Je pravdou, že v průběhu těch třiceti 
svobodných let se odbory jen těžko v očích 
veřejnosti a zejména novodobých podnikatelů 
(mezi kterými zejména zpočátku bohužel 
paradoxně převládaly bývalé komunistické 
kádry) zbavovaly morálního dědictví ROH. O to 
důležitější bylo, že v roce 1990 se povedl zásadní 
zlom a z původního ROH se vytvořila svobodná 
Konfederace odborových svazů. Svazy se 
osamostatnily, podařilo se zachránit odborový 
majetek a uchovat jej pro svobodné odbory, 
i když s ním nebylo vždy správně naloženo 
a o část odbory nakonec přišly. Uchování 
majetku není možná ještě dodnes úplně doceně-
no, např. v kontrastu s majetkem SSM, kde 
nebylo jasné nástupnictví organizace, takže byl 
majetek rozkraden.

Můžete stručně popsat vznik novodobých 
odborů před třiceti lety ve svém regionu, jak 
probíhal a jak jste se v této akci angažoval?

ZEPTALI JSME 
SE ZA VÁS

Klíčové momenty v h is tor i i  OS KOVO
1990

Mimořádný sjezd OS KOVO

1991

Jednání odborů s Václavem Havlem

1994

První polistopadová masivní odborová demonstrace

Demonstrace za sociální zákony s 90.000 účastníky Demonstrace ČMKOS se 100.000 demonstranty Demonstrace v Ostravě proti 
celostátní nezaměstnanosti

1997 20031995
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Mohl byste zhodnotit, jak jsou na tom odbory 
dnes a jak na tom byly před třiceti lety?
Na první otázku se dá odpovědět asi takto. Po 
roce 1989 bylo organizováno mnohem více lidí, 
ale velké procento z nich si představovalo odbory 
jako cestovní a dárkovou kancelář. Tito lidé 
většinou ukončili členství. V současné době si 
lidé začínají více uvědomovat důležitost odborů, 
ale celková organizovanost je malá. Odborům 
důvěřuje mnohem víc lidí, než tomu bylo dříve.

V POLDI Kladno byla situace po listopadu 1989 
taková, že se v lednu a únoru 1990 organizovaly 
volby do závodních výborů (musím poznamenat, 
že ve spolupráci se stávajícími funkcionáři a že 
mnozí z nich byli zvoleni znovu). V tomto 
procesu jsem byl zvolen i já. Následně jsem byl 
zvolen předsedou závodu oceláren POLDI. 
V celém podniku bylo 11 závodů a každý měl 
svůj odborový výbor. Předsedové těchto závodů 
tvořili podnikový výbor ‒ po čase pak 
Odborovou radu POLDI Kladno, která ještě stále 
funguje.

Můžete stručně popsat vznik novodobých 
odborů před třiceti lety, jak to probíhalo 
a jak jste se v této akci angažoval?

Poslední rozhovor jsme obdrželi od vedoucího 
regionálního pracoviště Praha a Střední 
Čechy PhDr. Milana Fialy.

Před rokem 1990, byla odborová organizace 
centralizovaná a de facto byla přívěškem 
vládnoucí strany. Hlavním úkolem odborů byla 
zejména legitimizace politické linie vládnoucí 

strany a ideologické působení na široké vrstvy 
pracujících s cílem podpory komunistické linie 
ve společnosti... Rok 1990 znamená i pro 
odborové hnutí nabytí svobody a autonomie při 
rozhodování  a realizaci základních aspektů 
odborové práce. Těžiště působení svobodných 
odborů se přesunulo od ideologické práce ke 
skutečnému zastupování zájmů zaměstnanců 
v oblasti mzdové politiky a sociální politiky, 
zejména prostřednictvím kolektivního vyjednává-
ní a poskytování odborářského servisu základním 
organizacím v podnikatelských subjektech, které 
nabyly právní subjektivitu. Práce v odborech se 
proměnila z byrokraticko administrativní na 
tvůrčí a organizační. Dříve převážně rozhodovaly 
o zimních a letních rekreacích svých členů, 
vánočních kolekcích, dárků ženám k MDŽ, zato 
dnes  odboráři v závažných otázkách spolurozho-
dují se zaměstnavateli, jsou informovaní o  
zaměstnanosti, platech, uzavírají kolektivní 
smlouvy se zaměstnavateli.
Změna společenských podmínek se promítla i do 
organizace odborů a hlavně charakteru práce 
jednotlivých pracovníků odborového svazu. Byly 
zřízené regionální pracoviště, které prioritně 
zabezpečují propojení základních organizací 
a odborové centrály. V začátcích bylo nutno 
zejména změnit status základních organizací, 
uskutečnit volby a ustanovit nové funkcionáře, to 
všechno za současné podpory zaměstnanců 
v oblasti mzdové a sociální, aby byl zaručen růst 
mezd a sociální jistoty, což vytváří základní 
předpoklad pro motivaci zaměstnanců a růst 
produktivity práce.

Mohl byste zhodnotit, jak jsou na tom odbory 
dnes a jak na tom byly před třiceti lety?

V důsledku nového postavení a aktivit odborové 
činnosti „Význam odborů v průmyslu, ale i ve 
společnosti podstatně vzrostl. Proces hledání 
konsenzu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, je 
kontinuální, nikdy nekončící a musí respektovat 
měnící se podmínky ve společnosti.  Hlavním 
posláním je i nadále ochrana a prosazování zájmů 
a potřeb členů svazu především v pracovněpráv-
ní, mzdové a sociální oblasti, včetně bezpečnosti 
práce a zlepšování pracovních podmínek. 
Srovnávat dosažené výsledky se situací před 
třiceti let, nejde.“ Odbory se staly součástí 
firemní reality, i když pořád se nepovedlo 
odstranit bariéry, jakými jsou nedůvěra či 
neochota ze strany zaměstnavatelů spolupracovat 
s odbory, tak jak je tomu například ve vyspělých 
západních zemích. Je nutno také říct, že ochota 
lidí se angažovat ve svých právech by mohla být 
větší a hlavně u mladé generace se projevují 
někdy rozpaky se zapojit v odborové práci. 
Překonávání těchto bariér je klíčovou rolí 
moderních odborů a základem budoucích 
úspěchů při naplnění hlavního poslání odborů 
a odborového hnutí v podmínkách České 
republiky.

Za jeden z největších úspěchů považuji dohodu  
se zaměstnavatelem Siemens, který v době před 
více než deseti lety ukončil činnost u nás a nám 
odborářům se podařilo vyjednat pro zaměstnance  
vysoké odstupné. Dále bych chtěl také připome-
nout protest ve Škoda Auto, který vedl 
k úspěšnému výsledku v kolektivním vyjednává-
ní a tuto akci také  podpořil OS KOVO  i KS  
Praha a Středočeský kraj.

Vyzdvihněte dvě události, které se vám nejvíce 
vtiskly do paměti, při kterých jste se cítil hrdý, 
že jste kovák…

roce 1989 v Mf Dnes („Zlepšovák na revoluci“), 
ale i v kováckém tisku. V průběhu roku 1989 se 
objevila petice Několik vět, kterou jsem spolu s 
několika kolegy v Tesle dával k podpisu 
zaměstnancům naší firmy. To nakonec neušlo 
pozornosti STB, která petici zabavila. Nejprve 
jsem byl vyslýchán na STB, pak věc byla 
předložena formálně k vyšetřování na SNB, kde 
se výslech opakoval. Nakonec jsem byl předán k 
trestnímu stíhání právě v době listopadových 
událostí (zastaveno bylo až v průběhu roku 
1990). S několika přáteli jsme se již dříve 
účastnili nepovolených demonstrací v Praze 
(např. i s dnešním spoluzaměstnancem 
OS KOVO Zdeňkem Řehákem) i té jediné 
povolené ke dni lidských práv v Praze na 
Škroupově náměstí. Takže po 17. listopadu jsme 
logicky začali působit i v naší firmě, rozdávali 
jsme a vylepovali informace o průběhu situace. 
Kolem 20. listopadu se konala výroční schůze 
ROH, kde se připravovala kandidátka pro volby 
závodního výboru na další období. Na této schůzi 
jsem vystoupil a přednesl návrh, aby z kandidát-
ky byli vyškrtnuti členové KSČ, kterých bylo 
99 %, a aby byli nahrazeni těmi, které si přejí 
zaměstnanci. Což bylo účastníky schůze 
přivítáno velmi pozitivně. Shodou okolností 
zrovna po tomto projevu si pro mne na schůzi 
přišli mí nadřízení a odvedli mne přede všemi 
pryč. Následně mi sdělili, že jsem s okamžitou 
platností převeden z funkce technologa 
k nádvorní četě (v důsledku trestního stíhání za 
šíření petice Několik vět). Volby pak byly 
odloženy. Byl jsem také členem podnikového 
stávkového výboru a OF, spolu s budoucím 
předsedou odborů v Tesle Pavlem Hurychem 
jsem se zúčastnil prvního jednání Sdružení 
stávkových výborů v Poldovce na Kladně, kde se 
začalo jednat o přechodu od ROH na svobodné 
odbory, což vyústilo ve vznik dnešní ČMKOS. 
Z tehdejších účastníků jednání na Kladně si 
vybavuji např. Honzu Uhlíře, Igora Pleskota či 
Ladislava Lise. Tehdy o přerodu v demokratické 
odbory jednal např. i budoucí protivník odborů 
JUDr. Bořivoj Šubrt.

Vyzdvihněte dvě události, které se vám nejvíce 
vtiskly do paměti, při kterých jste si řekl, že 
jste hrdý na to, že jste kovák…

Tak jsem se ocitl kromě jiných svých aktivit 
v odborech, neboť následovaly svobodné volby 
do závodního výboru a já byl zvolen členem 
výboru. Následně jsem byl na schůzi zástupců 
odborů navržen za Pardubický okres do Ústřední-
ho výboru Československého svazu pracovníků 
v kovoprůmyslu a na historickém sjezdu zvolen.

Těch drobných událostí bylo samozřejmě více, 
těžko vybrat jen dvě. Ale první zvolím historicky 
‒ bylo to v době, kdy se podařilo přeměnit ROH 
na demokratické odbory, a vznikl nezávislý 
Odborový svaz KOVO. Nebo když chtěl 
v Gillette Jevíčko zaměstnavatel vystěhovat 
předsedu odborů Petra Benycha z kanceláře 
a členové základní organizace tomu spolu s námi 
fyzicky zabránili. Druhou událost zvolím ze 
současnosti ‒ spolu s Výborem seskupení členů 
ve firmě Amcor Nový Bydžov se nám podařilo 
v roce 2019 přesvědčit dostatečný, zákonem 
předepsaný počet zaměstnanců k písemnému 
souhlasu se stávkou za uzavření první kolektivní 
smlouvy ve firmě. Což se nakonec v důsledku 
společného tlaku nejen členů odborů, ale 

i nečlenů po ročním vyjednávání podařilo, včetně 
všech postupných kroků dle zákona 
o kolektivním vyjednávání.

Mezi naše dlouholeté kolegy patří i Petr 
Jungmann, který nám odpověděl na následují-
cí otázky.

Mohl byste zhodnotit, jak jsou na tom odbory 
dnes a jak na tom byly před třiceti lety?
Jednoduše lze konstatovat, že početní silou jsou 
na tom odbory v současnosti mnohem hůře než 
před třiceti roky. V roce 1990 bylo v Českoslo-
vensku mnoho průmyslových podniků s mnoha 
zaměstnanci. To byla pro odbory živná půda. 
V důsledku privatizace mnoho podniků zaniklo 
včetně s nimi spojených odborových organizací 
zaměstnanců. To bylo pro početní stav odborů 
devastující. Navzdory této nepřízni však odbory 
nezanikly, naopak posílil jejich význam při 
obhajobě zaměstnaneckých zájmů. Při zpětném 
ohlédnutí nelze opomenout, jak byly ještě 
v počátku 90. let odbory vnímány. ROH naučilo 
lidi vnímat odbory jako organizaci sloužící 
k jejich obdarování, pokud budou hodní. Byla to 
součást politiky vládnoucí komunistické strany 
v předchozím státním režimu. To však silně 
pokřivilo význam odborů. Období 90. let, kdy 
došlo k rozdělení Československa, privatizaci 
státních podniků a devastaci početního stavu 
odborů, pokřivené vnímání odborů změnilo 
a zaměstnanci pochopili jejich význam 
a potřebnost. 

Zlom státního režimu v roce 1990 byl pro odbory 
hektickým revolučním obdobím. Tak jako 
v jiných podnicích došlo ke změnám odborových 
organizací v podniku PAL. Podnikový výbor 
ROH byl vystřídán nově vzniklým koordinačním 
výborem základních organizací OS KOVO. 
Dřívější funkcionáře ROH vystřídali zaměstnan-
ci, kteří se angažovali v občanské iniciativě 
zaměstnanců PALu v roce 1989. Pracoval jsem 
tehdy v nástrojárně a občanských aktivit jsem se 
účastnil. Mé názory spoluzaměstnanci znali 
a zvolili si mne do funkce předsedy základní 
organizace v závodě Vývoj (provozní část 
podniku), kam spadala i nástrojárna. 
V kováckém koordinačním výboru základních 
organizací v PALu jsem jeden rok zastupoval tuto 
základní organizaci, poté došlo v pražské části 
podniku ke změně. Jednotlivé základní organiza-
ce v pražském PALu se spojily v jednu základní 
organizaci tvořící součást koordinačního výboru 
základních organizací působících v podniku PAL 
(pražský závod a pobočné podnikové závody), 
jehož předsedou byl František Jenčík. Kolegy 
jsem byl zvolen do funkce místopředsedy této 
základní organizace. Když se v roce 1992 
rozhodl předseda Jenčík k odchodu z podniku 
a odstoupil z funkce, byl jsem následně zvolen, 
abych jej v této funkci nahradil.

Můžete stručně popsat vznik novodobých 
odborů před třiceti lety, jak to probíhalo 
a jak jste se v této akci angažoval?

Vyzdvihněte dvě události, které se vám nejvíce 
vtiskly do paměti, při kterých jste se cítil hrdý, 
že jste kovák…
Nejsem schopen specifikovat dvě události, 
kterými bych vyjádřil svoji kováckou odborář-
skou hrdost. V průběhu třiceti let bylo mnoho 

takových událostí, které se v mé mysli slévají 
v oblak zavanutých vzpomínek. Vážím si svého 
členství v OS KOVO, považuji je za významné 
a jsem na ně stále hrdý. Snažím se být nadále ku 
prospěchu naší základní organizaci dle svých 
schopností a možností.

     

Mezi další kováky určitě patří i Stanislav 
Tomášek. Ptali jsme se i jeho.

Vyzdvihněte dvě události, které se vám nejvíce 
vtiskly do paměti, při kterých jste se cítil hrdý, 
že jste kovák…
Na to, že jsem kovák, jsem hrdý stále, protože 
jsme a vždy jsme jako kováci byli tahouni 
ČMKOS, i když jsme se s některými jinými 
svazy dostávali do sporu. V paměti mám stále 
„rozdělovací sjezd v Brně“, kde jsme se důstojně 
rozdělili s kamarády ze Slovenska. Popravdě 
řečeno nejsem dodnes spokojen s rozdělením 
Československa. Co mne vždy v odborové práci 
povzbudilo, byly demonstrace, při kterých jsme 
jako kováci hráli klíčovou roli, i když jsme 
mnohdy pomáhali hlavně svazům, které působí 
ve státních organizacích. Zástupců těchto svazů 
bylo na akcích vždy nejméně, i když po nich 
nejvíce volali. Prokázali jsme jim velkou 
solidaritu, která se z druhé strany až tak neproje-
vovala.
Velmi rád také vzpomínám na nezapomenutelné 
večery po zasedání RAD OS KOVO 
a Předsednictva, kdy jsme nejen diskutovali 
o problematice odborů, ale také navazovali 
přátelství, která trvají dosud.

ANKETA - ZEPTALI JSME SE ZA VÁS / FOTOGALERIE
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