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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na socioekonomický vývoj pohraničního města České 

Velenice mezi lety 1989 a 2004. Cílem práce je popsat, jaké šance městu přinesla po pádu 

železné opony bezprostřední blízkost Rakouska a jak tato poloha ovlivnila zdejší proces 

transformace. Bakalářská práce nejprve představuje socioekonomickou situaci v Českých 

Velenicích po roce 1989 a dále mapuje počátky vzájemné spolupráce s rakouskou stranou, 

věnuje se přitom i důležitosti znalosti němčiny pro vzájemné ekonomické styky. Ve druhé 

kapitole práce sleduje v rámci transformačního procesu změny v místní hospodářské 

struktuře a mapuje průběh a výsledky malé privatizace s přihlédnutím k poloze města při 

hranici s Rakouskem. Třetí kapitola je věnována ekonomickým aktivitám. Zde se práce 

zabývá lokálním i zahraničním trhem práce, kde sleduje uplatnění českých legálních i 

nelegálních pracovníků. Kapitola s ohledem na hraniční polohu města pojednává rovněž o 

podnikatelské činnosti v Českých Velenicích. Důkladněji se zabývá také bilaterálním 

projektem Hospodářského parku ACCESS a vstupem rakouských firem do českého 

pohraničí.  

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the socioeconomic development of the border town of 

České Velenice between 1989 and 2004. The aim of the thesis is to examine the 

opportunities the immediate proximity of Austria after the fall of the Iron Curtain provided 

the city with. The bachelor thesis first introduces the socioeconomic situation in České 

Velenice after 1989 and then delineates the beginnings of cooperation with the Austrian 

counterpart, while also focusing on the importance of knowledge of German language for 

mutual economic relations. In the second chapter, the thesis deals with the changes in the 

local economic structure as a part of the economic transformation and maps the process 

and results of the small-scale privatization with regard to the location of the town on the 

border with Austria. The third chapter is devoted to economic activities. Here the thesis 

deals with local and foreign labour market and addresses the activities of Czech legal and 

illegal workers in the Austrian labour market. With regard to the border location of the 

city, the chapter also deals with business activities in České Velenice. It covers the bilateral 

project of the Industrial park ACCESS and the entry of Austrian companies to the Czech 

border area. 
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Úvod 

Jihočeské pohraniční město České Velenice se po pádu železné opony v roce 1989 

ocitlo po desetiletích opět v kontaktu se svým dolnorakouským sousedem, městem Gmünd. 

Konec komunistického režimu v Československu umožnil městům opětovné navázání 

styků a zároveň představoval příležitost pro společné řešení problémů a (nejen) 

ekonomickou spolupráci. Devadesátá léta 20. století zde byla proto spojena s velkými 

očekáváními.   

Předložená práce se bude zabývat socioekonomickým vývojem Českých Velenic 

mezi lety 1989 a 2004, a to obzvláště s ohledem na pohraniční polohu města a jeho 

historickou provázanost s rakouským protějškem, městem Gmünd. 

Jaké šance představovala po roce 1989 blízkost Rakouska pro ekonomický rozvoj 

Českých Velenic? Jak byla tato šance využita, resp. nevyužita? Jaké důsledky plynuly ve 

zkoumané době pro České Velenice z jejich postavení při hranici s Rakouskem? Jaký efekt 

měla sousední země na trh práce ve městě? Jak se proměnil po roce 1989 zdejší průmysl? 

Na tyto a další otázky se v práci pokusím odpovědět. 

Na základě přečtené literatury pracuji v textu s hypotézou, že očekávání kulturního, 

ekonomického a především mezilidského propojení obou měst byla na počátku 

devadesátých let nerealistická a značně ovlivněná tehdy panující „porevoluční“ euforií. 

V předkládané práci se pokusím načrtnout možné příčiny nenaplnění těchto očekávání. 

V rámci práce hodnotím především charakter ekonomické výměny, která ve své intenzitě 

přeshraniční kulturní a mezilidskou výměnu významně předčila.
1
  

Motivací pro zpracování tématu rakouského pohraničí, konkrétně města České 

Velenice, pro mne byla v prvé řadě skutečnost, že část mé rodiny z tohoto města pochází. 

Město a jeho okolí jsem navštěvovala již odmala a mohla jsem tak na vlastní oči pozorovat 

jeho proměnu během devadesátých let a na počátku nového tisíciletí. Druhým důvodem 

k výběru tématu byla relativně malá četnost literatury k tématice česko-rakouského 

                                                 

1
 K podobnému závěru dochází např. Kateřina Papežová ve své diplomové práci, která se zabývá mj. touto 

problematikou, avšak v rámci celého českého pohraničí s Rakouskem. Viz Kateřina Papežová, „Spolupráce 

českých a rakouských příhraničních regionů po roce 1989“ (diplomová práce, Univerzita Karlova, 2015). 
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pohraničí
2
, tím méně pak právě k ekonomické transformaci po roce 1989 na lokální úrovni. 

Dalším motivem pro mne byla také samotná historie Českých Velenic a jejich unikátní 

poloha v rámci pohraničí – město plynule přechází do sousedního Gmündu, čímž města 

tvoří tzv. souměstí. Nejen toto specifikum z Českých Velenic činí vhodný předmět 

zkoumání. 

Historie města je úzce spojená s vybudováním Dráhy císaře Františka Josefa v roce 

1871. Na území dnešních Českých Velenic byly v této době postaveny rovněž centrální 

opravny kolejových vozidel (pozdější železniční dílny Československých státních drah a 

ŽOS České Velenice CZ a.s.) a přilehlé nádraží. Za prací se do tehdy ještě neexistujících 

Č. Velenic stěhovali dělníci především z českého vnitrozemí. První stavby tedy sloužily 

jako ubytovny pro pracovníky železničních opraven a tvořily jakési předměstí Gmündu.
3
 

Výstavba trati v dnešních Českých Velenicích tak v podstatě dala vzniknout samotnému 

městu a ovlivnila zaměření zdejšího průmyslu na více než sto dalších let. 

Jako samostatný územní celek vznikly Č. Velenice až v roce 1922, potom, co byly 

v rámci území Vitorazska na základě Saint-Germainské mírové smlouvy z roku 1919 

postoupeny poraženým Rakouskem nově vzniklému Československu.
4
 Po několik stovek 

let dlouhé společné existenci tak bylo město Gmünd rozděleno a přišlo o své předměstí 

včetně železničních dílen a nádraží. České Velenice odtržením ztratily náměstí, kostel a 

hřbitov. Absence plochy náměstí je ve městě patrná dodnes. 

Další zvrat pro obě města znamenal podpis Mnichovské dohody v září roku 1938 a 

následné zabrání Č. Velenic okupační armádou a jejich opětovné připojení ke Gmündu 

jako čtvrť Gmünd III. Kolosální škody vznikly městu a zdejším dílnám během druhé 

světové války při bombardování města v březnu roku 1945. Následný komunistický převrat 

v roce 1948 a s ním spojené uzavření státní hranice Československa pak obě města 

oddělily neprostupnou bariérou na více než 40 let. 

                                                 

2
 Uceleně současný stav historiografického bádání s těžištěm zájmu v oblasti česko-rakouského pohraničí 

zpracovala již zmíněná Kateřina Papežová. Viz Kateřina Papežová, „Od pádu železné opony k obnovení 

hraničních kontrol. Soudobý historiografický výzkum česko-rakouské hranice a jeho perspektivy“, Střed. 

Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století 2017, č. 1 (2017): 91-116. 

3
 Jiří Oesterreicher, Irena Kotrbová a Harald Winkler, Společná minulost: Gmünd a České Velenice: (nejen) 

průvodce vycházkovým okruhem (České Velenice: Město České Velenice, 2005), 25, 26. 

4
 Ibid., 22. 
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Existence obou měst se tedy během 20. století neustále prolínala a období 

společného soužití střídala období odcizení. Minulost v podobě odtržení oblasti Vitorazska, 

nacistické okupace či poválečného vysídlení sudetských Němců zanechala na obou 

stranách mnoho šrámů, které hrají svou roli, jak se zdá, ještě dnes a jsou i nyní důvodem 

k vzájemným resentimentům.
5
 

Vymezení tématu z hlediska časoprostoru 

Předkládaná bakalářská práce je studií mikrohistorického charakteru. 

Z teritoriálního hlediska je práce vymezena na zmiňované pohraniční město České 

Velenice, které leží v jihočeském okrese Jindřichův Hradec a spadá pod obec s rozšířenou 

působností (ORP) Třeboň. České Velenice a dolnorakouské okresní město Gmünd sdílí 

kromě komplikované minulosti také společné označení jako tzv. euroměsta
6
, tedy sousední 

města, která se vyznačují souvislou, státní hranice překračující zástavbou. Věnujeme-li se 

tedy Českým Velenicím, není možné město Gmünd zcela vynechat. 

Časově jsem práci ohraničila dvěma logickými body – pádem železné opony a 

následným otevřením hranic v roce 1989, které pro Č. Velenice ve vztahu k sousední zemi 

znamenalo velké změny, a vstupem České republiky do Evropské unie 1. května 2004, 

který však s ohledem na vzájemné vztahy představuje pro město mezník spíše symbolický. 

Vstup České republiky do schengenského prostoru v roce 2007 chápu v rámci práce jako 

                                                 

5
 Tématu dopadu historických událostí jako např. studená válka, vyhnání sudetských Němců aj. na obyvatele 

česko-rakouského pohraničí se věnovali historici Muriel Blaive a Berthold Molden ve své knize, která 

vznikla na základě terénního šetření v Č. Velenicích a Gmündu. Ačkoli se knize dá mnoho vytknout po 

formální stránce (viz např. recenze Davida Kovaříka), nabízí její autoři zajímavý pohled na problematiku. 

Viz Muriel Blaive a Berthold Molden, eds., Hranice probíhají vodním tokem: odrazy historie ve vnímání 

obyvatel Gmündu a Českých Velenic (Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 

2009). Recenze viz David Kovařík, „Dědictví (nejen) studené války na české a rakouské periferii“, recenze 

knihy Hranice probíhají vodním tokem: odrazy historie ve vnímání obyvatel Gmündu a Českých Velenic, 

Muriel Blaive a Berthold Molden, Soudobé dějiny 18, č. 1–2 (2011): 225–232. 

6
 Jinak také souměstí, tzv. twin cities nebo split-up cities či další výrazy. Viz Tomáš Havlíček, „Trends of 

depolarization and de-marginalization of space: an example of Euroregion Silva Nortica“ (příspěvek 

přednesený v rámci projektu České pohraničí po Schengenu při Univerzitě Jana Evngelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Karlovou Univerzitou v Praze, Malajsie, 

Shah Alam, Universiti Teknologi MARA, 6.–8. července 2009). Písemná forma poskytnuta autorce 

Tomášem Havlíčkem. 
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další důležitý krok ČR v evropské integraci, klíčový nejen pro pohraniční regiony, 

z důvodu rozsahu práce se mu však v textu nevěnuji. Další mezník pro téma práce 

představuje rok 2011, kdy došlo k uvolnění pohybu pracovníků uvnitř Unie a kdy 

Rakousko, které do té doby využívalo možnosti přechodného omezení pobytu cizích 

pracovníků, otevřelo svůj trh zahraniční pracovní síle. Pro obyvatele Českých Velenic 

znamenala liberalizace unijního pracovního trhu rozšíření dosavadních pracovních 

možností a výrazné zjednodušení administrativy při práci v zahraničí. 

Výzkumné otázky práce 

Tato bakalářská práce si primárně klade za cíl odpovědět na otázku, jaké šance 

přineslo otevření hranice s Rakouskem po roce 1989 pro sociálně ekonomický rozvoj 

Českých Velenic, tedy jak blízkost Rakouska ovlivnila např. ekonomickou transformaci Č. 

Velenic či lokální pracovní trh. V rámci této práce zodpovím rovněž následující otázky: 

Jak můžeme charakterizovat vzájemnou spolupráci mezi českou a rakouskou stranou a kdo 

byli jejími aktéry? Jak se v Č. Velenicích uplatnil proces ekonomické transformace ve 

smyslu změny vlastnické, odvětvové a velikostní struktury podniků? Jak se uplatnili čeští, 

resp. českoveleničtí pracovníci na rakouském trhu práce?  

Geografická blízkost sousedního Rakouska a transformace české ekonomiky během 

90. let představovaly šanci pro rozvoj oblasti pohraničí. Pád železné opony a přechod 

k tržnímu hospodářství umožnily vznik přeshraničního trhu, který nabízel jak potenciál 

v podobě nového odbytiště a bohaté klientely, tak i možnost realizace pracovních aktivit na 

rakouském, ekonomicky silnějším území. Využití těchto a dalších šancí na příkladu města 

České Velenice je předmětem zkoumání předložené práce. 

Struktura práce 

První kapitola shrnuje základní sociodemografické údaje o obyvatelstvu Českých 

Velenic a zasazuje je do širšího kontextu v rámci České republiky, popř. českého či 

rakouského pohraničí. Pomocí dostupných ekonomických ukazatelů se snaží o komparaci 

situace na obou stranách hranice. Kapitola na základě aspektů jakými jsou věková a 

vzdělanostní struktura obyvatelstva, míra nezaměstnanosti a strukturální problémy města 

nastiňuje výchozí pozici Českých Velenic pro transformační procesy 90. let a zároveň 

poukazuje na socioekonomickou proměnu města oproti konci 80. let. 



 

5 

 

Druhá kapitola se zabývá počátky přeshraničních politických a občanských styků, 

které v rámci práce chápu jako základ pro pozdější či paralelně probíhající ekonomické 

vztahy. Kapitola se věnuje aktérům přeshraniční spolupráce, její periodizaci a na 

mezilidské a jazykové úrovni sleduje rovněž vzájemné porozumění. Zde hodnotí úroveň 

znalosti němčiny v Českých Velenicích v 90. letech a především důležitost ovládnutí 

německého jazyka pro aktivní participaci v ekonomickém styku (jakou je např. účast na 

zahraničním pracovním trhu). 

Ve třetí kapitole jsou zpracovány ekonomické změny, ke kterým došlo na úrovni 

podniků v Českých Velenicích a přilehlém regionu Třeboňska po pádu komunistického 

režimu v roce 1989. Pozornost je zde věnována rovněž vlivu polohy města při hranicích 

s Rakouskem na tento proces. Samostatná podkapitola pojednává o přechodu majetku do 

rukou soukromých vlastníků metodou malé privatizace, přičemž rámcově hodnotí 

úspěšnost této metody a její uplatnění v rámci Českých Velenic s ohledem na blízkost 

Rakouska a možnost participace rakouských občanů, byť pouze omezeně, v procesu 

privatizace. 

Poslední, čtvrtá kapitola, je věnována českovelenickému trhu práce a legálním i 

nelegálním aktivitám českých pracovníků na trhu práce v Rakousku. V rámci lokálního 

trhu se kapitola zabývá Hospodářským parkem a podnikatelskou činností, s důrazem na 

aktivitu zacílenou na rakouskou klientelu, a to zejména ze strany obyvatel vietnamské 

národnosti. Závěrečná část kapitoly pak projednává vstup rakouských investorů na území 

regionu, motivaci k zahájení činnosti na jihočeské půdě a dále příliv přímých zahraničních 

investic ze strany Rakouska do oblasti, resp. do celé ČR. 

Zhodnocení pramenů a literatury 

Pro práci byla využita jak literatura sekundární, tak primární prameny. Sekundární 

literatura umožnila obecný vhled do situace v pohraničním regionu, naproti tomu pramenů 

bylo použito k získání přesnější představy o vývoji na konkrétním území a v konkrétní 

oblasti zkoumání. Hlavními pramennými zdroji byly především lokální tisk 

(Českovelenický zpravodaj, roky 1989–2004), regionální tisk (Štít: týdeník občanů 

Jindřichohradecka, rok 1992; a jeho nástupce Jindřichohradecké listy: týdeník občanů 

Jindřichohradecka, Třeboňska a Dačicka, rok 1993) a v neposlední řadě také rozhovory 

s místními, zaměřené na konkrétní zkoumané oblasti (celkem devět respondentů). 
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Lokálním tiskem v Českých Velenicích je Českovelenický zpravodaj. Ve většině 

zkoumaných let se jednalo o pravidelný měsíčník, popř. dvouměsíčník. Obsahově 

hodnotné byly především ve Zpravodaji uveřejňované nekrácené zápisy ze zasedání 

městské rady a zastupitelstva.  

V rámci regionálního tisku jsem pracovala s týdeníkem Štít, později vycházejícím 

jako Jindřichohradecké listy. Toto periodikum bylo přínosným zdrojem informací o dění 

v regionu a dobrým ukazatelem toho, co bylo v jindřichohradeckém okresu v exponované 

době předmětem diskuze. Týdeník Štít se soustředil především na dění ve větších městech 

okresu (Jindřichův Hradec, Třeboň či Dačice) a regionální záležitosti obecně, čímž 

umožnil postavení zkoumané problematiky do širších souvislostí.     

S oběma periodiky byly spojeny některé obtíže. Práci komplikovaly jak jednotlivé 

chybějící výtisky (Českovelenický zpravodaj
7
) a řada špatně sehnatelných ročníků 

(Týdeník Štít), tak především celková špatná dostupnost periodik. Práce se Zpravodajem 

tak byla možná jen díky tomu, že Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

potřebné ročníky Zpravodaje navzdory jejich prezenčnímu statusu na žádost zapůjčila.  

Díky vstřícnosti personálu městského úřadu mi bylo umožněno vypůjčit si také 

kroniku města České Velenice za období mezi lety 1989 a 1994. Kronika se však 

neukázala jako velmi přínosný zdroj. Jednotlivé zápisy nebyly řazeny přísně 

chronologicky, což autorku vede k domněnce, že byly dopsány později a že, pro podobnost 

jednotlivých zápisů článkům ve Zpravodaji, jejich obsah ze značné části vycházel právě z 

Českovelenického zpravodaje.  

 Pro účely předložené práce bylo provedeno také devět polostrukturovaných 

rozhovorů s místními
8
, kteří měli vždy zkušenost v některé ze zkoumaných problematik. 

                                                 

7
 Komplikací byla také absence číslování většiny ročníků Českovelenického zpravodaje. Pro účely citování 

v této práci jsem tedy za první stranu počítala právě tu, na které se jako první objevuje plnohodnotný článek. 

8
 Mgr. Miroslav Kotrč (1990–1994 starosta Českých Velenic). Osobní rozhovor s autorkou, 28. listopadu 

2018; Ing. Oldřich Kučera (od r. 1993 zástupce ředitele Integrované střední školy v Českých Velenicích, od r. 

1999 jejím ředitelem; 2008–? ředitel ZŠ a MŠ České Velenice). Osobní rozhovor s autorkou, 29. listopadu 

2018; Ing. Jaroslav Krivan (2001–? předseda představenstva Hospodářského parku ACCESS). Osobní 

rozhovor s autorkou, 29. listopadu 2018; Muž z Českých Velenic (1989–1991 řidič záchranné služby v Č. 

Velenicích). Osobní rozhovor s autorkou, 30. listopadu 2018.; Muž z Českých Velenic (dlouholetý 

zaměstnanec dílen ŽOS, předseda sportovního klubu v Č. Velenicích). Osobní rozhovor s autorkou, 28. 

listopadu 2018; Žena z Českých Velenic (v 90. letech působila ilegálně na rakouském pracovním trhu jako 
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Zjištěné informace pomohly k získání klíčových poznatků o nejdůležitějších otázkách 

práce. Místní byli vyhledáni a kontaktováni především na základě informací nalezených 

v Českovelenickém zpravodaji, na některé respondenty jsem získala kontakt metodou 

nabalování sněhové koule. Rozhovory probíhaly nejčastěji u dotazovaných na pracovišti či 

doma, přičemž některé byly vedeny v páru. Délka rozhovorů se pohybovala v průměru 

kolem 60 minut. Všem respondentům byl předán k podepsání informovaný souhlas 

s nahráváním a publikováním informací.
9
 

Úskalím práce s rozhovory je především vysoká míra subjektivity odpovědí. 

Období 90. let pro řadu respondentů představovalo dobu velkých osobních změn, což se 

v některých místech do jednotlivých rozhovorů promítlo. Pro práci bylo proto nezbytně 

nutné získané informace konfrontovat s dalšími prameny a sekundární literaturou.  

Rozsah sekundární literatury
10

, věnující se pohraničnímu regionu jižních Čech po 

roce 1989, byl velmi omezený. Pro sběr informací nejlépe posloužily vybrané kapitoly ve 

sbornících, které se zabývaly důsledky otevření hranic a přeshraniční spoluprací obecně.
11

 

Výzkumu pohraničí se věnovalo zejména roku 1993 vzniklé pracoviště Sociologického 

ústavu Akademie věd ČR v Ústí nad Labem, které na toto téma vyvíjelo bohatou 

                                                 

pomocná síla v domácnosti). Osobní rozhovor s autorkou, 28. listopadu 2018; Žena z Českých Velenic 

(účastnice středoškolského studijního programu v Gmündu; dlouhodobě zaměstnána v Rakousku). Osobní 

rozhovor s autorkou, 29. listopadu 2018; Muž z Českých Velenic (dlouholetý pracovník celní správy, 1998–

2005 vedoucí železniční celnice). Osobní rozhovor s autorkou, 12. prosince 2018; Žena z Českých Velenic 

(pracovnice celní správy před rokem 1989 i poté). Osobní rozhovor s autorkou, 12. prosince 2018. 

9
 Plné znění informovaného souhlasu viz Příloha č. 1. Informovaný souhlas převzat z velké části z 

„Dokumenty – Vzor informovaného souhlasu pro pamětníky“, Česká asociace orální historie, 

http://www.coha.cz/agenda/dokumenty/ (staženo 1. 3. 2019), dále upraveno autorkou. 

10
 Blaive a Molden, Hranice probíhají vodním tokem. František Svátek, Václav Bůžek a Andrea Komlosy, 

Kultury na hranici. Jižní Čechy – Jižní Morava – Waldviertel – Weinviertel (Vídeň: Promedia, 1995). Jiří 

Dvořák et al., eds., Tak blízcí, a přece tak vzdálení. Lidé v jižních Čechách a ve Waldviertelu 1945-1989 

(Jindřichův Hradec: Národní muzeum fotografie ve spolupráci s Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an 

der Thaya a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích., 2012). Oesterreicher, Kotrbová a Winkler, 

Společná minulost. 

11
 Výzkumu českého pohraničí a hranice se z geografického hlediska dlouhodobě věnují Milan Jeřábek, 

Jaroslav Dokoupil a Tomáš Havlíček. Viz např. Milan Jeřábek, Tomáš Havlíček a Jaroslav Dokoupil, České 

pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování? (Praha: Academia, 2004). 
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publikační činnost
12

 a rovněž Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
13

 

Z rakouské strany je dlužno zmínit především Waldviertelskou akademii, která se 

dlouhodobě snaží o pěstování kontaktů a společný dialog v oblasti česko-rakouského 

pohraničí. Jedním z jejích projektů byla např. v roce 1995 uskutečněná dvojjazyčná 

výstava Kultury na hranici, ke které byla rovněž v obou jazycích vydána doprovodná 

publikace.
14

 

Pro získání statistických dat
15

 pro účely práce posloužily ročenky Ministerstva 

práce a sociálních věcí
16

, publikace Českého statistického úřadu, výroční zprávy OECD, 

Trends in International Migration
17

 a studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
18

. 

                                                 

12
 Milan Jeřábek, Geografická analýza pohraničí České republiky (Praha: Sociologický ústav Akademie věd 

České republiky, 1999). Milan Jeřábek, Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky (Praha: 

Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001). 

13
 Milan Jeřábek a Martin Balej, eds., Pohraničí, přeshraniční spolupráce a euroregiony. Sborník 

tematického okruhu PSE . XX. jubilejní sjezd ČGS “Evropská integrace – česká společnost a krajina“: Ústí 

nad Labem 28.–30. 8. 2002 (Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002). František Zich, Přeshraniční 

vlivy v českém pohraničí: (přeshraniční spolupráce v pohraničí jako evropeizace zdola?) (Ústí nad Labem: 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007). František Zich, Přeshraniční vlivy působící na místní 

společenství pohraničí České republiky II., Sborník podkladových studií (Ústí nad Labem: Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně, 2005). František Zich, Přeshraniční vlivy působící v českém pohraničí (Ústí nad 

Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008). 

14
 Svátek, Bůžek a Komlosy, Kultury na hranici. 

15
 Tam, kde nebylo možné nalézt statistiky vztahující se přímo k prací vymezenému teritoriu, jsem používala 

údaje souhrnně pro celý region, resp. okres či kraj. 

16
 Statistická ročenka trhu práce v ČR 1995 (Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 

1996). Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 1993 (Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

České republiky, 1994). 

17
 Trends in International Migration 2002: Continuous Reporting System on Migration (Paris: OECD 

Publishing, 2003). Dostupné online: https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2002-en (staženo 3. 2. 2019). 

Trends in International Migration 2004 (Paris: OECD Publishing, 2005). Dostupné online: 

https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2004-en (staženo 3. 2. 2019). Trends in International Migration 1997: 

Continuous Reporting System on Migration (Paris: OECD Publishing, 1997). Dostupné online: 

https://doi.org/10.1787/migr_outlook-1997-en (staženo 4. 2. 2019). Trends in International Migration 1999: 

Continuous Reporting System on Migration (Paris: OECD Publishing, 1999). Dostupné online: 

https://doi.org/10.1787/migr_outlook-1999-en (staženo 3. 2. 2019). 

18
 Ivo Baštýř et al., eds. Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, 

trh práce a migraci. Závěrečná zpráva. Shrnutí, závěry a doporučení. Syntetická část - svazek 1a (Praha: 
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Cenné byly i informace získané z některých závěrečných prací, diplomových a 

bakalářských. Jejich význam spočíval především v terénních šetřeních, která byla v rámci 

prací provedena a která přinesla hodnotné výsledky.
19

 

1. Socioekonomická situace v Českých Velenicích po roce 

1989 

V následující kapitole se pokusím stručně nastínit socioekonomickou situaci 

Českých Velenic, která ve městě panovala během 90. let a s níž Č. Velenice rovněž 

vstoupily do procesu ekonomické transformace. Tuto výchozí pozici porovnám 

s postavením města Gmünd ve stejné době. Širší perspektivu poskytne také srovnání se 

situací v Českých Velenicích před rokem 1989. 

České Velenice, ležící na levém břehu řeky Lužnice, jsou dnes městem s 3 465 

obyvateli.
20

 Struktura obyvatelstva se však během 20. století několikrát výrazně proměnila, 

nejvýrazněji v období před a po druhé světové válce. Po válce bylo vyhnáno 

sudetoněmecké obyvatelstvo, většina českých starousedlíků však město opustila ještě před 

ní, v roce 1938, kdy se České Velenice staly součástí Německa. Do města se tak po druhé 

světové válce za levnými a dostupnými nemovitostmi stěhovali noví obyvatelé převážně 

z českého vnitrozemí. Zdejší společnost tudíž postrádala homogenitu a kontinuitu 

                                                 

VÚPSV, 2001). Ivo Baštýř, Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na 

zaměstnanost, trh práce a migraci. Migrační potenciál obyvatelstva České republiky (Model migračního 

potenciálu). Analýza vztahů a souvislostí. Analytická část svazek 1a (Praha: VÚPSV, 2001). Milada 

Horáková, Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a 

migraci. Migrační politika České republiky, Rakouska a Evropské unie. Charakteristika mechanizmů a 

postupů. Analytická část - svazek 6 (Praha: VÚPSV, 2000). 

19
 Anna Doležalová, „Geografická charakteristika průmyslu Třeboňska“ (bakalářská práce, Univerzita 

Karlova, 2009), Veronika Klečková, „Role euroregionu Silva Nortica v rámci přeshraniční spolupráce a při 

utváření regionální identity“ (diplomová práce, Univerzita Karlova, 2011) a Papežová, „Spolupráce českých 

a rakouských příhraničních regionů“. 

20
 „Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2018“, Český statistický úřad, dostupné v kapitole „Tab. 3 Počet 

obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2018“ z https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-

see2a5tx8j (staženo 15. 11. 2018). 
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společných tradic a sdílené minulosti a chyběla jí také jakási sousedská solidarita, založená 

na dlouholeté společné existenci.
21

  

Během komunistického režimu bylo město navzdory své poloze těsně u hranice s 

kapitalistickou zemí zachováno, leželo však v hraničním pásmu a místní obyvatelé byli 

podrobováni přísným kontrolám a nezřídka se sami aktivně podíleli na ochraně státní 

hranice.
22

 Proměna obyvatelstva po válce a stálá přítomnost množství členů pohraniční 

stráže v době komunistického režimu podmínily zdejší specifickou skladbu obyvatelstva. 

Tu výrazně ovlivnil i tehdejší největší lokální zaměstnavatel, železniční dílny 

Československých státních drah. 

V Českých Velenicích žije vietnamská minorita
23

, která je významně ekonomicky 

činná především v sektoru služeb. Učňové z Vietnamu však ve městě přechodně působili 

již od počátku 70. let, od 80. let zde Vietnamci vykonávali rovněž dělnické
24

 profese.
25

  

Po roce 1989 se České Velenice potýkaly s problémem etnické menšiny Romů
26

, 

která žije převážně v části města kvalifikované od roku 2006 jako vyloučená lokalita, 

                                                 

21
 Muriel Blaive, „Frontière idéologique ou nationale. České Velenice, ville tchèque à la frontière avec 

l'Autriche / České Velenice, a Czech City on the Austrian Border: A National or Ideological frontier?“ 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire 109, č. 1 (2011): 5, https://www.cairn-int.info/article-E_VIN_109_0129--

ceske-velenice-a-czech-city-on-the.htm (staženo 2. 10. 2018). 

22
 Ibid., 4. 

23
 V roce 2001 se v rámci Sčítání lidu, domů a bytů k vietnamské národnosti v Českých Velenicích přihlásilo 

celkem 56 osob, oproti tomu například k národnosti romské se ve stejném roce přihlásilo pouze 8 obyvatel. 

Viz „Sčítaní lidu, domů a bytů 2001, České Velenice“, Český statistický úřad, 

https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/obce/546089_opendocument (staženo 6. 12. 2018). 

24
 Např. v roce 1989 referuje kronika města o 30 nově zaměstnaných pracovnících ŽOS z Vietnamu, kteří 

mají v Československu pobývat 4 roky. Viz Kronika města České Velenice: 1989–1994. Kronikářka Jarmila 

Řebíková. 

25
 Muž z Českých Velenic (dlouholetý zaměstnanec dílen ŽOS, předseda sportovního klubu v Č. Velenicích). 

Osobní rozhovor s autorkou, 28. listopadu 2018. 

26
 Mapa sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR odhaduje 

počet obyvatel lokality v Č. Velenicích v roce 2005/2006 na 76–100 osob. V roce 2015 se podle odhadů 

Úřadu práce ČR ve vyloučených lokalitách v rámci Č. Velenic nalézalo 110–150 osob. Údaje z roku 

2005/2006 viz „Jihočeský kraj, České Velenice“, Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením 

ohrožených romských lokalit v České republice, https://www.esfcr.cz/mapa/int_jc3_2.html (staženo 20. 12. 

2018). Údaj z roku 2015 viz dokument „Situační analýza města České Velenice v Jihočeském kraji“, vydaný 
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přičemž míra nezaměstnanosti převážně romských obyvatel lokality je odhadem 90 %.
27

 

Před rokem 1989 se tento problém s nezaměstnaností Romů vzhledem k politice plné 

zaměstnanosti neprojevoval.  

Celková nezaměstnanost v Č. Velenicích činila v roce 2001 asi 2,7 %, což je 

v rámci okresu (3,1 %)
28

 i celé ČR (4,8 %)
29

 podprůměrná hodnota.
30

 Okres Jindřichův 

Hradec se dlouhodobě řadí mezi oblasti s nejnižší nezaměstnaností v ČR, její hodnota se 

od roku 1993 udržuje až na výjimky pod celorepublikovým průměrem.
31

 Na zaměstnanosti 

v Č. Velenicích a okolí měly před rokem 1989 a během 90. let klíčový podíl zdejší 

železniční opravny a strojírny (dále jen ŽOS), dařilo se zde především průmyslu. Tato 

situace přetrvává dodnes, dílny však nahradil nově vzniklý Hospodářský park ACCESS.  

Srovnáme-li nezaměstnanost v roce 2002 v okrese Jindřichův Hradec (6,7 %) se 

sousedními rakouskými okresy Gmünd (9,3 %) a Waidhofen an der Thaya (8,7 %), 

vychází ze srovnání jihočeský okres významně nejlépe.
32

 Rakouské pohraničí vykazovalo 

ve zkoumaném období kromě vyšší nezaměstnanosti také záporné migrační saldo.
33

 

České Velenice vykazovaly v letech 1989 až 2004 kladné migrační saldo (+114), 

kterýžto trend stále přetrvává. Jinak tomu ve sledovaném období bylo např. u počtem 

                                                 

Agenturou pro sociální začleňování v roce 2015, 28. Dostupné online: http://www.socialni-

zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-ceske-velenice (staženo 11. 11. 2018). 

27
 „Jihočeský kraj, České Velenice“, Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených 

romských lokalit v České republice, https://www.esfcr.cz/mapa/int_jc3_2.html (staženo 20. 12. 2018). 

28
 Dokument „Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001. Základní informace o obcích ČR. Okres Jindřichův 

Hradec.“, vydaný Českým statistickým úřadem v roce 2003, 15 a 67. Dostupný online: 

https://www.czso.cz/documents/11256/17984326/4108-03-3103.pdf/644909bd-d417-4888-9319-

e5f872339570?version=1.0 (staženo 1. 2. 2019). 

29
 Tabulka „Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, podle věku a podle pohlaví“, uveřejněná Českým 

statistickým úřadem, 3. Dostupné online: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536688/41320515.pdf/c165e3ef-19e2-4f2a-bc2b-

4f05dbea571a?version=1.0 (staženo 10. 3. 2019). 

30
 Uvedené údaje jsou převzaty ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (ČSÚ), to znamená, že se metodika 

výpočtů liší od metodiky používané Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Tuto variantu 

jsem zvolila kvůli dostupnosti dat za České Velenice. 

31
 Statistická ročenka trhu práce v ČR 1995, 18–20. 

32
 Igor Pleskot, „Zaměstnanost a její šance na české hranici“, in Přeshraniční vlivy působící v českém 

pohraničí, ed. František Zich (Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008), 106. 

33
 Jeřábek, Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky, 66–69. 
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obyvatel a příhraniční polohou srovnatelných Slavonic
34

 (−38) či Nové Bystřice (−1), která 

dlouhodobě zaznamenávají vyrovnané až záporné migrační saldo.
35

 To je dáno především 

nedostatkem pracovních příležitostí ve zmíněných městech a jejich okolí. Ve sledované 

době klesal počet obyvatel i v sousedním Gmündu, kde bylo v roce 1991 registrováno 

6 028 obyvatel. Toto číslo však vlivem migrace a stárnutí obyvatelstva kleslo na necelých 

5 900 v roce 2001 a dále se snižuje.
36

 V Českých Velenicích ve zkoumané době dosahoval 

podíl obyvatel v předproduktivním věku, tedy mezi 0 až 14 lety, vyšších hodnot než 

celorepublikový průměr, což je rovněž příznivým ekonomickým ukazatelem.
37

 V roce 

2001 zde děti do 14 let tvořily téměř 19 % celkové populace a osoby starší 65 let jen 13 % 

všech obyvatel.
38

 Naproti tomu v okrese Gmünd tvořil za rok 2001 podíl dětí pod 15 let 

                                                 

34
 Slavonice dokonce vykazovaly mezi roky 2005 a 2017 pouze záporný migrační přírůstek! Viz „Databáze 

demografických údajů za obce ČR“, Český statistický úřad, https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-

demografickych-udaju-za-obce-cr (staženo 31. 1. 2019) a vlastní výpočty.  

35
 Ibid. a vlastní výpočty. 

36
 „Gmünd: Bezirk in Niederösterreich“, City Population, https://www.citypopulation.de/php/austria-

niederosterreich_d.php?adm2id=309 (staženo 31. 1. 2019). 

37
 Podíl obyvatel mezi 0 až 14 lety věku tvořil v roce 2001 v Českých Velenicích 18,5 %, naproti tomu 

celorepublikově tato skupina představovala 16,2 %. Viz vlastní výpočty a dokument „Sčítání lidu, domů a 

bytů k 1. 3. 2001. Obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti. Česká republika.“, vydaný Českým statistickým 

úřadem v roce 2003, 21–23. Dostupný online: https://www.czso.cz/documents/11308/23212108/e-4103-

02.pdf/8ff9e2df-ec75-40d2-81c0-25e6d2acce2c?version=1.0 (staženo 1. 2. 2019). A dále dokument „Sčítání 

lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001. Základní informace o obcích ČR. Okres Jindřichův Hradec.“, vydaný Českým 

statistickým úřadem v roce 2003, 66. Dostupný online: 

https://www.czso.cz/documents/11256/17984326/4108-03-3103.pdf/644909bd-d417-4888-9319-

e5f872339570?version=1.0 (staženo 1. 2. 2019).  

38
 Vlastní výpočty a tabulka „České Velenice – 546089“, uveřejněná Českým statistickým úřadem, 1. 

Dostupné online: https://www.czso.cz/documents/10180/20555127/401808065.pdf/8a2a6a66-93ca-447b-

a745-

22d1c9faf928?redirect=https%3A%2F%2Fwww.czso.cz%2Fcsu%2Fczso%2Fdomov%3Fp_p_id%3D3%26p

_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_entryClassName%3D%26

_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3D%2522%25C4%258Desk%25C3%25A9%2520velenice%2522%25

20%26_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys%3D%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fs

earch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_formDate%3D1552730337320 (staženo 16. 3. 2019). 
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16 % obyvatelstva, zatímco podíl obyvatel starších 60 let dosahoval celých 26 %.
39

 Tento 

procentuální rozdíl se během sledovaného období v Gmündu ještě prohluboval 

v neprospěch mladšího obyvatelstva. 

České Velenice měly v roce 2001 mírně podprůměrný podíl ekonomicky aktivního 

obyvatelstva (EAO) v rámci okresu i celé ČR. Tento podíl činil za Č. Velenice 49,3 % 

oproti celorepublikovým 51,4 %.
40

 

Ve vzdělanostní struktuře obyvatel Českých Velenic převažovaly v roce 2001 

osoby vyučené nebo se středním odborným vzděláním bez maturity (43 %), dále obyvatelé 

se základním nebo neukončeným základním vzděláním (26 %). Vysokoškolského vzdělání 

zde dosáhly pouze 3 % obyvatel
41

, České Velenice se tak řadily mezi oblasti 

s podprůměrnou vzdělaností v rámci ČR a kopírovaly vývoj celého Jihočeského kraje.
42

 

Většina zmíněných demografických trendů v Č. Velenicích platí s mírnými odchylkami 

doposud. 

Tabulka níže vypovídá o proměně výše HDP
43

 na obyvatele, které dosahovala 

Česká republika vůči Rakousku. V roce 1990 činila v ČR míra HDP na obyvatele asi 64 % 

hladiny HDP na obyvatele sousedního Rakouska. V roce 1996 tato úroveň klesla na 59 % 

rakouské hodnoty HDP a roku 1999 až na 54 % rakouské úrovně.
44

 Teprve mezi lety 2000 

                                                 

39
 Dokument „Wohnbevölkerung – Struktur 2001: Gmünd“, vydaný Rakouskou hospodářskou komorou – 

Wirtschaftskammer Österreich. Dostupný online: 

https://wko.at/wknoe/stat/bezirke/bstruk2001/bs_gm_2001.pdf (staženo 1. 2. 2019). 

40
 Vlastní výpočty a dokument „Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001. Obyvatelstvo, byty, domy a 

domácnosti. Česká republika.“, vydaný Českým statistickým úřadem v roce 2003, 29. Dostupný online: 

https://www.czso.cz/documents/11308/23212108/e-4103-02.pdf/8ff9e2df-ec75-40d2-81c0-

25e6d2acce2c?version=1.0 (staženo 1. 2. 2019). Dále dokument „Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001. 

Základní informace o obcích ČR. Okres Jindřichův Hradec.“, vydaný Českým statistickým úřadem v roce 

2003, 15, 67. Dostupný online: https://www.czso.cz/documents/11256/17984326/4108-03-

3103.pdf/644909bd-d417-4888-9319-e5f872339570?version=1.0 (staženo 1. 2. 2019). 

41
 Ibid., 66. 

42
 Dokument „Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001. Obyvatelstvo. Česká republika.“, vydaný Českým 

statistickým úřadem v roce 2003, 14. Dostupný online: https://www.czso.cz/documents/11308/23212108/e-

4104-02.pdf/ab2727ec-7d8d-4b13-8b8a-8f0429183032?version=1.0 (staženo 1. 2. 2019).  

43
 Jedná se zde o hrubý domácí produkt (HDP) v paritě kupní síly. 

44
 Vlastní výpočty a Baštýř et al., Závěrečná zpráva, 4,5. 
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až 2004 vykazovala výše HDP ČR v přepočtu na obyvatele v poměru k výši HDP 

Rakouska stoupající tendenci.
45

  

 

Obrázek 1 

HDP ČR na obyvatele v paritě kupní síly v % k AUT = 100 % 

Rok 1990 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

HDP (%) 63,9* 54,3** 58,9* 54,1* 50,6 53,2 55,3 56,3 57,6 

Karel Hlavatý, „Ekonomika v pohraničí“ in Přeshraniční vlivy v českém pohraničí: (přeshraniční 

spolupráce v pohraničí jako evropeizace zdola?), ed. František Zich (Ústí nad Labem: Univerzita 

Jana Evangelisty Purkyně, 2007), 13. 

* Ivo Baštýř et al., eds., Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na 

zaměstnanost, trh práce a migraci. Závěrečná zpráva. Shrnutí, závěry a doporučení. Syntetická 

část – svazek 1a (Praha: VÚPSV, 2001), 4 a vlastní výpočty. 

** odhad 

 

Rovněž cenové úrovně Rakouska a ČR se v letech 1995–2004 pomalu přibližovaly, 

ještě v roce 2000 však komparativní úroveň cen v České republice dosahovala pouze 46,3 

% rakouské cenové úrovně. Od roku 1995, kdy cenová úroveň v ČR činila pouze 34,7 % 

úrovně rakouské, však došlo k výraznému přiblížení, a to až na 53,1 % úrovně cen 

v Rakousku v roce 2004.
46

  

Co se mzdové úrovně týče, patřil Jihočeský kraj během 90. let ke krajům s nejnižší 

průměrnou měsíční mzdou na osobu
47

, v rámci okresů se okres Jindřichův Hradec v roce 

1997 s průměrnou mzdou výše 8 783 Kč řadil rovněž k  nejslabším.
48

 Naproti tomu 

průměrná měsíční hrubá mzda činila v Rakousku v témže roce v přepočtu 46 660 Kč.
49

 

                                                 

45
 Karel Hlavatý, „Ekonomika v pohraničí“ in Přeshraniční vlivy v českém pohraničí: (přeshraniční 

spolupráce v pohraničí jako evropeizace zdola?), ed. František Zich (Ústí nad Labem: Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně, 2007), 13. 

46
 Ibid. a vlastní výpočty. 

47
 Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 1993, 12. 

48
 Jeřábek, Geografická analýza pohraničí České republiky, 108. 

49
 Ačkoli autorka měla k dispozici údaje za menší územní celky (Dolní Rakousko i okres Gmünd), lišila se 

metodika výpočtu hodnoty průměrné hrubé měsíční mzdy od té české natolik, že nebylo možné tato data 

využít. Do celkového souboru dat navíc nebyli započítáni úředníci státní správy a učňové. Viz Vojtěch 

Faltýn, „Srovnání mezd v ČR a zemích EU“ (bakalářská práce, Univerzita Pardubice, 2013), 31. 
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Otevření hranic v roce 1989 bylo pro Č. Velenice spojeno s nárůstem také 

některých negativních vlivů, jako např. kriminality
50

 či organizované a neorganizované 

prostituce
51

, nelegálního převádění osob do sousedního Rakouska nebo obchodu s drogami 

a gamblerství
52

, které v sledovaném období zatěžovaly správu města.
53

 

Z hlediska trestných činů dominovaly drobné krádeže. Českovelenický zpravodaj 

v roce 1990 referoval o tom, že oproti předchozím rokům došlo ve městě k nárůstu 

kriminality o přibližně 100 %.
54

 Kriminalita je v Č. Velenicích spojena s problémem 

dlouhodobého nedostatku policejních složek. V rámci okresu bylo především v 90. letech 

město České Velenice kriminalitou postiženo nadprůměrně. 

Před rokem 1989 představovala hlavní problém v Č. Velenicích obtížná dostupnost 

nemocniční zdravotní péče. Nejbližší nemocnice byla vzdálená asi 60 km odsud, 

v Jindřichově Hradci nebo v Českých Budějovicích. Během dlouhé přepravy sanitkou tak 

mnoho pacientů přišlo o život.
55

 Situaci po roce 1989 významně ulehčila dohoda 

s nemocnicí v sousedním Gmündu, která dovolovala zajištění naléhavých 

případů gmündskou záchrannou službou.
56

 Ve sledovaném období však Č. Velenicím 

                                                 

50
 Kriminalitě je na hranicích s Rakouskem připisován nejnižší zahraniční vliv z celého území českého 

pohraničí, opačně je tomu u prostituce, které je při rakouských hranicích připisován značný zahraniční vliv. 

Viz Petr Matoušek, „Vnímání a rozšíření sociálních deviací v prostoru pohraničí“, in Přeshraniční vlivy 

působící v českém pohraničí, ed. František Zich (Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem, 2008), 183–185. 

51
 Město České Velenice zakázalo provozování prostituce na veřejných prostranstvích v roce 2012 skrze 

obecně závaznou vyhlášku č.2/2012. Viz dokument „Situační analýza města České Velenice v Jihočeském 

kraji“, vydaný Agenturou pro sociální začleňování v roce 2015, 60. Dostupné online: http://www.socialni-

zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-ceske-velenice (staženo 11. 11. 2018). 

52
 Činnost heren ve městě omezil MěÚ v roce 2011 vyhláškou č. 4/2011. Viz ibid., 9. 

53
 Lokální specifika Českých Velenic zobrazuje i vizuálně a koncepčně působivý dokumentární snímek Jana 

Gogoly. Gogola se v něm věnuje jak negativním dopadům otevření hranic (prostituce atd.), tak i roli hranice 

v Českých Velenicích a komplexitě vymezení vlastní identity na úrovni menších územních celků. Viz Jan 

Gogola, „Accross the Border: Five Views From Neighbours. České Velenice evropské / České Velenice 

Infinity“, dokumentární snímek, říjen 2004. Ke zhlédnutí poskytnuto autorem. 

54
 „Rozbor kriminality v roce 1990“, Českovelenický zpravodaj, leden–únor 1991, 4. 

55
 Muž z Českých Velenic (1989–1991 řidič záchranné služby v Č. Velenicích). Osobní rozhovor s autorkou, 

30. listopadu 2018. 

56
 Mgr. Miroslav Kotrč (1990–1994 starosta Českých Velenic). Osobní rozhovor s autorkou, 28. listopadu 

2018. 
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částečně chyběla (a nadále schází) např. běžná občanská vybavenost (dětská hřiště, síť 

obchodů s potravinami, aktivity pro mládež) a ubytovací služby. 

Cílem této kapitoly bylo nastínit výchozí pozici Českých Velenic a jejich rakouské 

protistrany pro realizaci ekonomických aktivit v oblasti pohraničí. Z uvedených údajů 

v kapitole vyplývá, že výchozí pozice Č. Velenic byla v porovnání s rakouskou stranou pro 

budoucí rozvoj města lepší (podprůměrné hodnoty v celorepublikovém srovnání v úrovni 

nezaměstnanosti, nadprůměrné hodnoty v podílu osob v před- a produktivním věku, kladné 

migrační saldo), a to navzdory výrazně nižšímu HDP a mzdám. Z odlišné ekonomické 

úrovně naopak české pohraničí těžilo. 

 Ve vztahu k celostátní i regionální úrovni se větší rozdíly, jak bylo uvedeno, 

projevovaly v rakouském pohraničí, které ve zkoumané době vykazovalo rovněž záporné 

migrační saldo, vyšší nezaměstnanost a vysoký podíl obyvatelstva v poproduktivním věku, 

2. Počátky vzájemné spolupráce 

Pád železné opony znamenal především pro příhraniční oblasti prostor pro 

vzájemné poznávání se a budování sousedských vztahů přesahujících hranice. Setkávání 

Rakušanů a Čechů probíhala paralelně s prvními českými pokusy za hranicemi pracovat a 

uskutečňovala se také v obchodech a hospodách, kde mnohdy jeden plnil úlohu zákazníka 

a druhý úlohu prodejce. Vzájemné poznávání tak často bylo zároveň příčinou i důsledkem 

ekonomické spolupráce a přeshraniční kontakty se staly jakousi platformou pro 

hospodářské vztahy.  

Následující kapitola se bude zabývat počátky navazování kontaktů na úrovni 

komunální politiky, aktéry přeshraniční spolupráce, jejím vývojem a rovněž překážkám 

v její realizaci. Těm čelili obyvatelé pohraničí kvůli jazykové odlišnosti obou stran hranice 

i na úrovni vzájemné domluvy. Na následujících řádcích se proto pokusím posoudit rovněž 

důležitost ovládnutí němčiny pro účast na ekonomické výměně s Rakouskem.  

2.1 Rozvoj přeshraničních vztahů 

Faktické otevření hranic nastalo mezi Československem a Rakouskou republikou 4. 

prosince 1989 zrušením vízové povinnosti pro československé občany. Pád železné opony 

v pohraničí umožnil navázat kontakty s druhou stranou, a to jak na úrovni individuální, tak 
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na úrovni institucí, spolků či měst
57

. V rovině politických vztahů se budu věnovat 

především komunální politice, tedy roli městských národních výborů
58

, resp. městských 

úřadů.  

Politický vývoj pohraničí a s ním spojená obměna stávajících elit probíhala 

relativně pomalu
59

. Nejinak tomu bylo v Českých Velenicích, navzdory tomu, že místní 

frakce Občanského fóra zahájila činnost již koncem listopadu 1989.
60

 K rekonstrukci pléna 

a rady Městského národního výboru v Č. Velenicích však došlo až v březnu 1990, nový 

starosta města byl zvolen v listopadu téhož roku v komunálních volbách.
61

 Městský úřad 

fungoval po většinu 90. let jako nejdůležitější aktér zdejší přeshraniční politiky
62

. Byl jejím 

tvůrcem a zajišťoval její realizaci např. v oblasti hospodářské či kulturní. Komunální 

politika výrazně ovlivňovala ekonomické vztahy mezi Českými Velenicemi a rakouskou 

protistranou. Politické reprezentace různých úrovní (starostové, zastupitelé, výbory) 

jednaly např. o vybudování společné spalovny, zastřešení celního prostoru po obou 

stranách hranice
63

 či o výstavbě hraničního přechodu pro pěší a cyklisty
64

. Zhotoviteli 

takových projektů pak byly soukromé firmy vybrané ve veřejné soutěži, čímž politické 

vztahy otevíraly cestu pro uplatnění nejen lokálních firem. Politické a ekonomické vztahy 

na komunální úrovni se nedotýkaly záležitostí trhu práce. Mgr. Kotrč se v rozhovoru 

                                                 

57
 Samotnému otevření hranic předcházelo uzavření partnerství mezi Českými Velenicemi a Gmündem na 

počátku listopadu 1989. Mělo se soustředit především na kulturní spolupráci a spolupráci v oblasti sportu. 

Viz Thomas Samhaber, Franz Pötscher a Niklas Perzi, „1989–1994. Pět let otevřené hranice“, in Kultury na 

hranici. Jižní Čechy – Jižní Morava – Waldviertel – Weinviertel, eds. František Svátek, Václav Bůžek a 

Andrea Komlosy (Vídeň: Promedia, 1995), 83. 

58
 Do prosince roku 1990 správu měst zajišťovaly městské národní výbory, od roku 1991 to již byly městské 

úřady. 

59
 Také charakter Českovelenického zpravodaje se proměnil až s číslem z května–června 1990, ve kterém 

poprvé označil předchozí vládnoucí režim za špatný a přihlásil se k demokracii a neomezené politické 

pluralitě. Viz „Vážení čtenáři“, Českovelenický zpravodaj, květen–červen 1990, 1. 

60
 Kronika města České Velenice: 1989–1994. Kronikářka Jarmila Řebíková. 

61
 „Zprávy z MěstNV“, Českovelenický zpravodaj, květen–červen 1990, 1. 

62
 Od ledna 1991 probíhala pravidelná setkání starostů Českých Velenic a Gmündu, tzv. městské rozhovory. 

Během setkání se řešily společné záležitosti obou měst. Viz „Počátek soustavné spolupráce“, Českovelenický 

zpravodaj, leden–únor 1991, 2. 

63
 „4. pracovní setkání“, Českovelenický zpravodaj, září–říjen 1991, 2. 

64
 „5. pracovní schůzka zástupců měst Gmünd – České Velenice“, Českovelenický zpravodaj, listopad–

prosinec 1991, 2. 
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vyjádřil, že např. problém ilegálních českých pracovníků v Rakousku během jeho působení 

v čele městského úřadu nebyl předmětem komunální politiky.
65

  

Městský úřad poskytoval také finanční podporu v přeshraničních aktivitách 

ostatním subjektům ve městě.
66

 Takovými subjekty mohly podle Michelové být například 

sportovní a kulturní spolky, zájmová sdružení či školy. Dalšími významnými aktéry 

přeshraničního styku pak byly ve zkoumané době podle Michelové především 

euroregiony
67

, sdružení obcí či mikroregiony.
68

 V Č. Velenicích vyvíjely v přeshraniční 

spolupráci aktivitu zejména volnočasové spolky či školy. Euroregion Silva Nortica
69

 

v oblasti jižních Čech a Waldviertelu vznikl až v roce 2002, v počátcích vzájemného 

sbližování tak nehrál, ve srovnání se situací jinde v pohraničí
70

, žádnou roli. 

Paralelně s institucemi hráli v rozvoji přeshraničních vztahů klíčovou roli 

především jednotlivci, a to jak na úrovni politické, tak v jiných oblastech. Bývalý starosta 

Č. Velenic, Mgr. Miroslav Kotrč, vyzdvihl roli individuálních aktérů zejména na úrovni 

správy měst. Za českou stranu jmenoval spíše osobnosti komunální politiky, především 

Ing. Jiřího Poláka CSc., člena městské rady a vedoucího redakční rady Českovelenického 

                                                 

65
 Mgr. Miroslav Kotrč (1990–1994 starosta Českých Velenic). Osobní rozhovor s autorkou, 28. listopadu 

2018. 

66
 Ibid. 

67
 Pojem euroregion označuje spolupracující region, který svým vymezením překračuje státní hranici. Jeřábek 

euroregiony charakterizuje jako „místa setkávání existujících [územních] orgánů“. Viz Milan Jeřábek, 

„Pohraničí a přeshraniční spolupráce v regionálním rozvoji“, in České pohraničí – bariéra nebo prostor 

zprostředkování?, eds. Milan Jeřábek, Jaroslav Dokoupil a Tomáš Havlíček (Praha: Academia, 2004), 83.   

68
 Radka Michelová, „Úloha místních institucí a organizací v přeshraničních kontaktech a vztazích“ in 

Přeshraniční vlivy v českém pohraničí: (přeshraniční spolupráce v pohraničí jako evropeizace zdola?), ed. 

František Zich (Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007), 76, 77. 

69
 Euroregion Silva Nortica sdružuje pět okresů rakouského Waldviertelu a čtyři jihočeské. Od svého vzniku 

se soustředí na trvale udržitelný rozvoj česko-rakouského pohraničí a zejména na oblast infrastruktury, 

zemědělství, ochrany životního prostředí a na podporu cestovního ruchu. Viz „Základní informace o ERSN“, 

Euregio Silva Nortica, http://www.silvanortica.com/cs/section-1/zakladni-informace-o-ersn.htm?sub=2 

(staženo 4. 1. 2019).  

70
 Obzvláště srovnáme-li s euroregiony působícími při sasko-české či česko-německo-polské hranici, které 

vznikaly již zkraje 90. let. Euroregion Silva Nortica je stále poměrně neznámým euroregionem, a to i 

v oblastech, kde přímo působí. Jeho roli popsala na základě rozsáhlého terénního šetření Veronika Klečková 

ve své diplomové práci. Viz Klečková, „Role euroregionu Silva Nortica v rámci přeshraniční spolupráce a při 

utváření regionální identity“. 
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zpravodaje, který díky svým jazykovým znalostem a obeznámenosti s místní situací 

fungoval jako jednatel a prostředník mezi rakouskou a českou stranou. Za rakouskou 

stranu vyzdvihl Mgr. Kotrč především dlouholetého starostu města Gmünd Alfreda Dracha 

a dále osobnosti s širší sférou vlivu, méně lokální – poslance rakouské Národní rady 

Rudolfa Parnigoniho
71

, rodáka z Gmündu, a v neposlední řadě dolnorakouského zemského 

hejtmana Dr. Erwina Prölla
72

, který spoluinicioval řadu akcí v česko-rakouském pohraničí. 

Důležitost aktérů-jednotlivců zdůraznil také ředitel Základní a Mateřské školy České 

Velenice, Ing. Oldřich Kučera
73

, který v řídících funkcích ve školství v Č. Velenicích 

působí od počátku 90. let. Na poli spolupráce zdejší ZŠ se školami rakouskými podle něj 

hrál a stále hraje nejdůležitější roli osobní kontakt mezi řediteli. V tomto ohledu poukázal 

Ing. Kučera na křehkost spolupráce
74

 na takové bázi. 

Z  výpovědí respondentů můžeme tedy usuzovat velký vliv individuálních místních 

aktérů na přeshraniční styk a spolupráci. Zároveň odchod těchto nositelů spolupráce mohl 

částečně mít za následek postupné snižování intenzity přeshraničních kontaktů. 

Geograf Havlíček přeshraniční spolupráci v českém pohraničí diferencuje na 

několik fází. Období 90. let rozděluje na tři etapy. První fází rozumí roky 1989 až 1992, 

kdy spolupráce probíhala spíše neorganizovaně a spontánně, lokální iniciativou zdola. 

Během druhé fáze, mezi lety 1993 a 1996, už vstupovali do hry také větší, regionální 

aktéři. Vznikaly např. spolky sdružující pohraniční obce, nebo euroregiony. Třetí fáze 

kombinovala působení „zdola“ i „shora“, spolupráce byla koordinovanější a konkrétnější. 

Velký vliv v této poslední fázi měla Evropská unie, z jejíchž fondů začal v českém 

                                                 

71
 Poslanec Sociálně demokratické strany Rakouska (SPÖ) v Národní radě v letech 1983 až 2008, činný také 

v regionální politice SPÖ.  

72
 Zemský hejtman Dolního Rakouska mezi lety 1992 až 2017, politická příslušnost k Rakouské lidové straně 

(ÖVP). 

73
 Ing. Oldřich Kučera (od r. 1993 zástupce ředitele Integrované střední školy v Českých Velenicích, od r. 

1999 jejím ředitelem; 2008–? ředitel ZŠ a MŠ České Velenice). Osobní rozhovor s autorkou, 29. listopadu 

2018. 

74
 ZŠ v Českých Velenicích spolupracovala se ZŠ v Gmündu. Rakouská škola však zavedla personální změny 

spojené s odchodem ředitele do důchodu, následkem čehož se vzájemná spolupráce mezi školami znatelně 

utlumila. Viz ibid. 
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pohraničí působit mj. program CBC Phare
75

, zaměřený primárně na odstraňování 

negativního vlivu hranice na život v příhraničních oblastech.
76

 

Během první fáze přeshraničního styku se dařilo především spolupráci kulturní, 

sportovní a environmentálně zaměřené
77

, která pocházela téměř výhradně z iniciativy na 

úrovni komunální politiky. Zde měla původ i spolupráce ve vzdělání, realizovaná formou 

nabídky studia na středních školách v rakouském Gmündu žákům z Č. Velenic a okolí. 

Těm bylo počínaje školním rokem 1991/1992 umožněno navštěvovat nultý ročník na 

sousedních středních školách
78

 a později zde nastoupit k řádnému studiu. Zájem o studium 

                                                 

75
 Program CBC Phare (Cross Border Cooperation) fungoval jako přípravný projekt pro vstup do EU a 

soustředil se na přeshraniční spolupráci v pohraničí ČR. Projekty pod záštitou CBC Phare se uskutečnily v 

letech 1998–2006 a soustředily se primárně na oblast ochrany životního prostředí, růst cestovního ruchu a 

zlepšení infrastruktury. Celkem bylo skrze program CBC Phare mezi lety 1995 a 1999 na rakousko-české 

hranici podpořeno 99 projektů za 35,5 mil. eur, významně méně než při české hranici s Německem. 

Převažovaly projekty spadající do kategorie „technická infrastruktura, ekologie“ a dále „dopravní 

infrastruktura“. Po vstupu do EU byl program CBC Phare nahrazen projektem Interreg IIIA (ČR-Rakousko). 

Viz Milan Jeřábek, „Regionální rozvoj českého pohraničí“, in České pohraničí – bariéra nebo prostor 

zprostředkování?, eds. Milan Jeřábek, Jaroslav Dokoupil a Tomáš Havlíček (Praha: Academia, 2004), 191, 

dále Petr Rumpel, „Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie“, in České pohraničí – bariéra 

nebo prostor zprostředkování?, eds. Milan Jeřábek, Jaroslav Dokoupil a Tomáš Havlíček (Praha: Academia, 

2004), 160, 161 a Alice Reissová, „Vliv strukturálních fondů EU na rozvoj přeshraniční spolupráce“, in 

Přeshraniční vlivy působící v českém pohraničí, ed. František Zich (Ústí nad Labem: Univerzita J. E. 

Purkyně v Ústí nad Labem, 2008), 71–73. 

76
 Viz Tomáš Havlíček a Milan Jeřábek, „Přeshraniční spolupráce ve středoevropském prostoru“, in České 

pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování?, eds. Milan Jeřábek, Jaroslav Dokoupil a Tomáš Havlíček 

(Praha: Academia, 2004), 179, 180, nebo Tomáš Havlíček, „Přeshraniční spolupráce v česko-rakouském 

pohraničí“, in Pohraničí, přeshraniční spolupráce a euroregiony. Sborník tematického okruhu PSE . XX. 

jubilejní sjezd ČGS “Evropská integrace – česká společnost a krajina”: Ústí nad Labem 28.–30. 8. 2002, 

eds. Milan Jeřábek a Martin Balej (Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002), 9,10. 

77
 Mezi typické akce pořádané v první polovině 90. let patřila každoroční oslava prosincového otevření 

hranic, přeshraniční běžecké závody, utkání v kopané či volejbalu, koncerty, školní návštěvy a účast na 

četných ekologicky zaměřených seminářích a symposiích. 

78
 Tato možnost se týkala Spolkové obchodní akademie (HAK), Spolkové obchodní školy (HAS) a Spolkové 

školy pro hospodářská povolání (FSWB). Viz „Mladá generace se uchází o vzdělání u sousedů“, 

Českovelenický zpravodaj, březen–duben 1991, 2. 
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byl zprvu enormní, později však v souladu s celkovým vývojem vzájemných vztahů klesl
79

 

a některé roky tak nebyl pro nedostatek zájemců přijat žádný český student.
80

 

Tehdejší starosta zhodnotil období mezi lety 1990 až 1994 z hlediska spolupráce 

s rakouskou stranou na komunální úrovni jako období „upřímné, přátelské a velice 

poučné“.
81

 V literatuře o vývoji česko-rakouských vztahů po roce 1989 bývá tato doba 

příznačně nazývána obdobím euforie. Euforickou fázi však vystřídalo postupné 

„vystřízlivění“ a zklamání z oboustranného vývoje. Nakonec došlo k normalizaci 

vzájemných vztahů.
82

 Tento vývoj lze zřejmě částečně vysvětlit prostým opadnutím zájmu 

a nenaplněním počátečních vysokých očekávání, dále jazykovou bariérou a v neposlední 

řadě také politickými vztahy na celostátní úrovni a zažitými stereotypy, panujícími ve 

vztahu k obyvatelům druhé strany hranice. Tuto proměnu vzájemných vztahů ostatně 

potvrzuje i Českovelenický zpravodaj. Z něj je patrné, že se s časem intenzita 

přeshraničních kontaktů oproti počátku 90. let výrazně snížila
83

. A zatímco zkraje 

porevolučního období bylo Rakousko ve Zpravodaji vnímáno jako svého druhu „starší a 

zkušenější bratr“, tento postoj se asi v polovině 90. let výrazně změnil a byly zdůrazňovány 

zejména negativní důsledky pohraniční polohy Českých Velenic, jako např. prostituce.
84

 

Během první poloviny 90. let se především na rakouské straně změnil také důvod 

k cestování za hranici. Významně poklesl osobní účel cesty (návštěva přátel, příbuzných 

                                                 

79
 S menším zájmem ze strany českých žáků se potýkali v 90. letech také na dvojjazyčné Bikulturní obchodní 

akademii v rakouském Retzu a na dvojjazyčném česko-rakouském oboru na gymnáziu Dr. Karla Polesného 

ve Znojmě. Viz Papežová, „Spolupráce českých a rakouských příhraničních regionů“, 48–51. 

80
 Ve školním roce 2018/19 studuje na třech gmündských středních školách dohromady sedm žáků z Českých 

Velenic. Viz pedagožka a koordinátorka českých studentů při Schulzentrum Gmünd, e-mailová konverzace, 

20. prosince 2018. 

81
 Zkraje 90. let měl Mgr. Kotrč možnost zúčastnit se na pozvání i okresního sjezdu rakouské Sociálně 

demokratické strany. Mgr. Miroslav Kotrč (1990–1994 starosta Českých Velenic). Osobní rozhovor s 

autorkou, 28. listopadu 2018. 

82
 Viz např. Samhaber, Pötscher a Perzi, „1989–1994. Pět let otevřené hranice“, 84. 

83
 Od roku 1996 se také v Českých Velenicích neslavilo do té doby tradičně oslavované prosincové výročí 

otevření hranice.   

84
 Tento posun je obzvláště patrný právě z Českovelenického zpravodaje, který se od počátku vyjadřoval vůči 

Rakousku velmi nekriticky. Týdeník Štít se naopak soustředil spíše na ekonomické důsledky otevření se 

západnímu trhu pro domácí podniky, posun ve vnímání sousední země zde tedy není patrný. To je dáno 

rovněž zkoumanými ročníky 1992, 1993, kdy změna postoje ještě nebyla tak zřetelná. 
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atd.) do Čech, a to z 21 % v roce 1991 na 6 % v roce 1994. V roce 1991 byla na obou 

stranách hranice nejčastějším účelem cesty do sousední země turistika (u obou 

nadpoloviční většina), v roce 1994 vedly obdobnými podíly nákupy.
85

 

Paralelně k rozvoji nákupní turistiky se mezi rokem 1991 a polovinou 90. let 

proměnil také názor na sousední obyvatelstvo. Počáteční idealizovaná představa neustála 

konfrontaci s realitou a po čase se vytratila i zvědavost a prvek novoty, obklopující 

obyvatele sousedního státu. Změna poměrů v pohraničí, demonstrovaná mj. nárůstem 

kriminality, odlivem práce ve prospěch zahraničních pracovníků, nepřipraveností místní 

infrastruktury na nastalý čilý ruch, byla nezřídka připisována vlivu sousedního 

obyvatelstva.
86

 Na české, z hlediska HDP a kupní síly slabší straně, panovala frustrace 

z propastného rozdílu v životním standardu českých a rakouských obyvatel pohraničí. 

Osobní zkušenosti se sousedními obyvateli vedly ke generalizacím, zakrátko se v mnoha 

rakouských obchodech podél hranic objevily cedule varující české zákazníky před krádeží. 

Takto na dobu raných 90. let vzpomíná jeden z místních: „Když se pak otevřely hranice, 

tak to bylo ‚vítáme vás‘ a všechno možný, a uběhlo ani ne půl roku a už tam byly cedule 

‚Pozor na Čechy, kradou‘ a takovýhle. Někdo to pohnojil jako, vyloženě.
87

 Jiná 

respondentka se vyjádřila v podobném duchu: „U kasy tam taky bylo ‚Předložte tašky‘. To 

mě tak uráželo, že jsem si řekla, že tam ani chodit nebudu.“
88

 

                                                 

85 
Průzkum byl realizován v Českých Velenicích a Gmündu v letech 1991 a 1994. Viz Samhaber, Pötscher a 

Perzi, „1989–1994. Pět let otevřené hranice“, 86. 

86
 Tento postoj se odrážel ve výpovědích místních, lokálním i regionálním tisku i v sekundární literatuře. Viz 

například „Pohled k sousedům: Pracovníci načerno nežádoucí“, Českovelenický zpravodaj, září 1994, 7, 

„Městská policie informuje“, Českovelenický zpravodaj, červenec–srpen, 1996, 2, „Kdysi rozdělené na dvě 

půle, dnes žijící svým životem, ale stále pociťující tento zásah negativně“, Štít – Jinřichohradecké listy: 

týdeník občanů Jindřichohradecka, Třeboňska a Dačicka, 4. prosince 1992, 2 či Jiří Petráš, „Život na hranici 

dvou světů“, in Tak blízcí, a přece tak vzdálení. Lidé v jižních Čechách a ve Waldviertelu 1945–1989, ed. Jiří 

Dvořák et al. (Jindřichův Hradec: Národní muzeum fotografie ve spolupráci s Waldviertel Akademie ve 

Waidhofenu an der Thaya a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích., 2012), 350.    

87
 Muž z Českých Velenic (dlouholetý zaměstnanec dílen ŽOS, předseda sportovního klubu v Č. Velenicích). 

Osobní rozhovor s autorkou, 28. listopadu 2018. 

88
 Žena z Českých Velenic (v 90. letech působila ilegálně na rakouském pracovním trhu jako pomocná síla 

v domácnosti). Osobní rozhovor s autorkou, 28. listopadu 2018. 
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Obdobné zkušenosti s rakouskou stranou měli účastníci průzkumů autorů Blaive a 

Moldena a dalších.
89

 Z posbíraných informací vyplývá, že „vystřízlivění“ bylo patrné 

především na české straně hranice. Ještě v roce 1991 uvedlo pouze 1 % dotazovaných 

obyvatel Českých Velenic, že mají špatné zkušenosti s občany sousední země, zatímco 

v témže roce mělo celých 13 % dotázaných Rakušanů z Gmündu špatnou osobní zkušenost 

s Čechy. V roce 1994 už se výsledky průzkumu na české straně přiblížily těm 

rakouským.
90

 

Respondenti často vyjadřovali názor, že se Rakušané cítí nad Čechy nadřazeni, ve 

většině případů přitom ke znázornění vztahů Rakušan–Čech používali paralelu Čech–

Ukrajinec, kde se Čech cítí nadřazeně nad Ukrajincem. Ve stejném duchu se vyjadřovali 

také respondenti v knize Blaive a Moldena či v dvojjazyčně vydaném díle o obyvatelích 

jižních Čech a Waldviertelu, „Tak blízcí a přece tak vzdálení“.
91

 Přesvědčivě vysvětluje 

příčinu tohoto nerovnoměrného vztahu Perzi. Obyvatelé Waldviertelu, ve srovnání 

s vídeňskou metropolí poměrně chudého regionu s vyšší mírou nezaměstnanosti, se nyní 

ocitli ve vztahu k českému pohraničí v opačné situaci. Proto se tedy v 90. letech, jak píše 

Perzi, „komplexy méněcennosti obyvatelů Waldviertelu vůči obyvatelům vídeňské 

centrální oblasti kompenzovaly v pocitech nadřazenosti vůči severním sousedům.“
92

 

Vzájemnou nevraživost později podnítila také kauza Jaderné elektrárny Temelín. 

Na uvedení reaktoru prvního bloku do provozu reagovala část rakouských obyvatel 

protesty a blokádami hraničních přechodů.
93

 Ve spojitosti s chystaným vstupem ČR do 

                                                 

89
 Viz např. Blaive a Molden, Hranice probíhají vodním tokem, dále Samhaber, Pötscher a Perzi, „1989–

1994. Pět let otevřené hranice“ a Petráš, „Život na hranici dvou světů“, 313–368.    

90
 Samhaber, Pötscher a Perzi, „1989–1994. Pět let otevřené hranice“, 86. 

91
 Blaive a Molden, Hranice probíhají vodním tokem, 103–108, nebo Petráš, „Život na hranici dvou světů“, 

313–368. 

92
 „Die Waldviertel Minderwetigkeitskomplexe gegenüber Bewohnern des Wiener Zentralraumes wurden 

nun durch Überlegenheitsgefühle dem nördlichen Nachbarn gegenüber kompensiert.“ Viz Niklas Perzi, Franz 

Pötscher, Thomas Samhaber a Martin Kühne, „Die Partnerschaft zwischen Kautzen und Staré Město 

(Altstadt) – Überlegungen zu einem Versuch gelebter Nachbarschaft“, Das Waldviertel 42, č. 2 (1993): 148–

168. Citováno včetně českého překladu a německého originálu dle Papežová, „Spolupráce českých a 

rakouských příhraničních regionů“, 44. 

93
 Blokován byl i hraniční přechod Gmünd – České Velenice. Viz Milan Znoj, „Jaderná elektrárna Temelín. 

Obtížné téma v česko-rakouských vztazích.“, in Česko–Rakousko: rozděleni – odloučeni – spojeni. Sborník a 
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Evropské unie oživlo také téma tzv. Benešových dekretů, jejichž zrušení a navrácení 

majetku odsunutím zasaženým Rakušanům požadovala především Svobodná strana 

Rakouska. Kateřina Papežová ve své diplomové práci však došla k závěru, že se tyto 

neshody na úrovni státních politik přenesly do oblasti pohraničí jen zčásti a neznamenaly 

tak pro zdejší obyvatele takové zhoršení vzájemných vztahů, k jakému došlo na úrovni 

celostátní.
94

 

V pohraničí však na pozadí nově vytvořených osobních zkušeností, nedorozumění a 

frustrace z pomalého ekonomického vývoje prosáklo dávné nepřátelství, dříve posilované 

na jedné straně antikapitalistickou kampaní komunistického režimu a na straně druhé 

protikomunistickou rétorikou.
95

 Namísto očekávaného idylického sblížení panoval spíše 

oboustranný nezájem a rezervovanost. Spolupráce s rakouskou stranou tak nedosáhla a 

dlouhodobě nedosahuje svého potenciálu v žádné z oblastí, čímž zaostává například za 

spoluprací v regionu česko-bavorského příhraničí. Většina kooperace Českých Velenic se 

realizuje spíše mezi obcemi na české straně.
96

 

V kontrastu s postupným uvolňováním přeshraničního styku tak hranice v myslích 

zdejších obyvatel často přetrvala. „(…) A někdy jsem měla pocit, že jim dokonce 

chybí.“
97

, zhodnotila situaci Muriel Blaive. 

2.2  Znalost němčiny v Českých Velenicích a role jazyka v přeshraničních 

ekonomických stycích 

V této kapitole krátce zhodnotím znalost němčiny v Českých Velenicích a její 

vývoj během 90. let. Na základě rozhovorů s místními rovněž posoudím důležitost 

ovládnutí jazyka pro účast v přeshraničních ekonomických stycích, především na 

rakouském trhu práce. 

V budování nejen hospodářských, ale i mezilidských vztahů s rakouskou stranou 

byla přítomna potřeba navzájem se dorozumět. Před rokem 1989 bylo navštěvování 

                                                 

katalog Dolnorakouské zemské výstavy 2009, ed. Stefan Karner a Michal Stehlík et al. (Jihlava: Muzeum 

Vysočiny Jihlava, 2009), 149. 
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 Papežová, „Spolupráce českých a rakouských příhraničních regionů“, 74. 
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 Blaive, „Frontière idéologique ou nationale“, 6–12. 
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 Havlíček, „Přeshraniční spolupráce v česko-rakouském pohraničí“, 13, 14. 

97
 Blaive a Molden, Hranice probíhají vodním tokem, 122. 
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jazykových kurzů němčiny spíše sporadickou záležitostí, výuku jazyka zde 

zprostředkovával např. Závodní klub železničářů Revolučního odborového hnutí (ROH). 

Návštěvnost však byla spíše v řádu jednotek.
98

 Motivací k učení jazyka bylo v Č. 

Velenicích např. naladitelné vysílání rakouské televize, o systematičtější jazykové 

přípravě
99

 ještě před pádem režimu zde však nemůže být řeč. 

Po roce 1989 nastal boom jazykových kurzů na české a překvapivě i rakouské 

straně. Paralelně s ochladnutím počáteční euforie však ustal
100

 i nárůst ve zprvu rekordní 

návštěvnosti a počtu kurzů, a to zejména v Rakousku. Čeština byla pro Rakušany jazykem 

složitým, a ti se stále častěji spoléhali na znalost němčiny na české straně. Zároveň rostla 

důležitost angličtiny jako cizího jazyka.  

Úrovni znalostí sousední řeči se věnovali i autoři Samhaber, Pötscher a Perzi. Jejich 

výzkum ukázal, že se mezi lety 1991 a 1994 znalost němčiny v Českých Velenicích 

výrazně zlepšila.
101

 Vzhledem k informacím získaným z rozhovorů a další literatury se 

však domnívám, že je k výsledkům průzkumu nutno přistupovat s rezervou. Šetření se 

zakládalo na sebehodnocení respondentů, které je z podstaty věci velmi subjektivní. 

K určitému zlepšení jazykové situace bezpochyby došlo, především vlivem nárůstu 

přeshraničních kontaktů, ředitel ZŠ a MŠ České Velenice však tehdejší stav hodnotí 

střízlivěji: „No ten pocit nemám [že se po roce 1989 v Českých Velenicích úroveň znalosti 

němčiny výrazně zlepšila]. Já si myslím, že mnoho lidí využívalo té práce za hranicema 

kvůli lepším výdělkům, ale že bych v té souvislosti zaregistroval nějaký zvýšený zájem o 

výuku němčiny, to ne. A není to ani ze strany našich žáků, protože tu němčinu vyučujeme 

jako druhý cizí jazyk hodně dlouho a těžko motivujeme žáky. Oni si neuvědomují tu 

možnost, kterou mají, tam vedle třeba pracovat, a zatím je to nezajímá.“
102
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 Ing. Oldřich Kučera (od r. 1993 zástupce ředitele Integrované střední školy v Českých Velenicích, od r. 

1999 jejím ředitelem; 2008–? ředitel ZŠ a MŠ České Velenice). Osobní rozhovor s autorkou, 29. listopadu 

2018. 
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 To se samozřejmě netýká tehdy povinné výuky ruského jazyka.  

100
 Už v roce 1993 např. Českovelenický zpravodaj referoval o neotevření kurzu německé konverzace při ZŠ 

pro nedostatečný zájem. Viz „Ze ZŠ“, Českovelenický zpravodaj, září–říjen 1993, 3. 
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1999 jejím ředitelem; 2008–? ředitel ZŠ a MŠ České Velenice). Osobní rozhovor s autorkou, 29. listopadu 
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Na rakouské straně pak průzkum potvrdil očekávatelné, v letech 1991 a 1994 

uvedly pouze 3 % dotázaných, že česky umí dobře nebo velmi dobře.
103

 

Dnešní situace odpovídá přibližně té z poloviny 90. let. V Českých Velenicích je 

tendenčně znát větší vztah k němčině
104

, obecně však např. geograf Zeman hodnotí znalost 

německého jazyka v jindřichohradeckém okrese jako velmi slabou. S bližší vzdáleností 

k hranici se však její znalost zvyšuje.
105

 

Ovládnutí cizího jazyka se na první pohled může zdát podmínkou pro vstup na 

zahraniční trh práce. Mezi respondenty však panovala všeobecná shoda, že pro Čechy 

nejčastěji vykonávaná povolání na počátku 90. let, tedy méně kvalifikovanou či 

nekvalifikovanou práci, neznalost němčiny nebyla zásadní překážkou v rozvíjení 

ekonomické aktivity za hranicemi. Obyčejně stačily komunikační základy jazyka. 

Respondenti spíše akcentovali ochotu učit se novým věcem, spolehlivost a pracovitost, 

které jazykovou bariéru co do důležitosti často předčily a pomohly její dopady 

překlenout.
106

 Jeden příklad uvedla respondentka, která sama dlouhodobě pracuje 

v Rakousku: 

 

TAZATELKA: „A jak to bylo [s němčinou] v těch devadesátých letech?“ 

RESPONDENTKA: „No, to museli tak jako rukama, nohama, no. Moje známá tam 

pracovala, dělala tam od začátku, třicet let šéfku pomocnejch sil v kuchyni a vůbec neumí 

německy. Vždycky tam byl někdo, kdo jí to přeložil. Ona umí říct hrneček, sklenička, ale 

nedá dohromady větu.“
107
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 Samhaber, Pötscher a Perzi, „1989–1994. Pět let otevřené hranice“, 86–87. 

104
 Při výběru cizího jazyka tíhli žáci 4.–9. ročníků ZŠ k němčině spíše než k angličtině. Viz např. 

„Vzdělávací činnost“, Českovelenický zpravodaj, říjen 2001, 3. 
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 Karel Zeman, „Vliv hranice na příhraniční území na příkladu přeshraničních kontaktů obyvatel na 

Jindřichohradecku“, in Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Svazek 9, eds. 

Jaroslav Dokoupil, Pavel Mentlík a Marie Novotná (Plzeň: Západočeská univerzita, 2001), 258, 259. 
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 V souvislosti s překonáváním jazykové bariéry zmínil tehdejší starosta Č. Velenic Mgr. Kotrč roli 

univerzitního titulu a důležitost společenského vystupování, které podle jeho slov „otevíralo dveře“. Viz Mgr. 

Miroslav Kotrč (1990–1994 starosta Českých Velenic). Osobní rozhovor s autorkou, 28. listopadu 2018. 
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 Žena z Českých Velenic (účastnice středoškolského studijního programu v Gmündu; dlouhodobě 

zaměstnána v Rakousku). Osobní rozhovor s autorkou, 29. listopadu 2018. 
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Podobný názor, že se k tlumočení „vždy někdo našel“, zazníval z úst dotázaných 

poměrně často. Zajímavým příkladem role jazyka a jazykové bariéry v 90. letech je také 

případ tehdejšího starosty Českých Velenic, Mgr. Kotrče. Funkci starosty zastával od roku 

1990 do roku 1994 a jako starosta města se účastnil mnoha jednání s rakouskými zástupci, 

byl přítomen a často také zahajoval množství přeshraničních kulturních akcí. V rozhovoru 

mi však Mgr. Kotrč řekl, že němčinu neovládá a že veškerou komunikaci s rakouskou 

protistranou tlumočila jeho manželka, učitelka německého jazyka.  

Neznalost jazyka však mohla někdy tvořit bariéru mezi obyvateli obou stran 

hranice v obyčejném mezilidském kontaktu, kdy se nejčastěji Češi za svou neznalost 

styděli. I to mohlo být důvodem pro pocity méněcennosti vůči rakouským sousedům. 

Naopak při výkonu např. manuální práce nemusel odlišný jazyk nutně představovat 

problém. Nicméně při podnikání na české straně hranice označil naopak jeden 

z respondentů němčinu pro výkon svého povolání za klíčovou. Respondent až do 

důchodového věku pracoval v oblasti automobilového opravárenství a jeho klientelu tvořili 

převážně rakouští zákazníci, se kterými bylo potřeba dohodnout podrobnosti opravy, jazyk 

včetně odborné terminologie se tak musel respondent doučit.
108

 

Úlohu angličtiny v 90. letech popisovali dotazovaní jako zanedbatelnou. Její role se 

zvýšila až v souvislosti se vstupem obou zemí do EU. Ani dnes však angličtině 

nepřipisoval nikdo z respondentů větší význam. Její znalost od devadesátých let sice 

stoupla, podle ředitele školy však děti při realizaci společných přeshraničních projektů 

mezi sebou komunikují spíše v němčině. Nespornou výhodou angličtiny je však 

skutečnost, že umožňuje oběma mluvčím komunikovat na stejné úrovni, pro obě strany je 

jazykem cizím. 

Roli němčiny pro účast na rakouském pracovním trhu a v komunikaci se 

zahraniční klientelou v 90. letech tedy můžeme zhodnotit jako podléhající individuálním 

hlediskům. Obecně platí rovnítko – čím kvalifikovanější práce, tím spíše byla němčina 

k výkonu práce potřeba. Tam, kde se při vykonávání práce jednalo o kontakt s lidmi 

(zdravotní sestra apod.), bylo samozřejmě zvládnutí alespoň komunikačních základů 

nutností. Neznalost jazyka však řešili místní obyvatelé nejčastěji až teprve tehdy, když se 

v Rakousku ucházeli o práci, systematičtější průprava přitom byla výjimkou. 

                                                 

108
 Muž z Českých Velenic (v 90. letech působil ilegálně na rakouském pracovním trhu, od 2. poloviny 90. let 

aktivní v automobilovém opravárenství v Č. Velenicích). Osobní rozhovor s autorkou, 30. listopadu 2018. 
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3. Ekonomické změny v Českých Velenicích po roce 1989 

Přechod od centrálně plánované ekonomiky k systému tržnímu znamenal 

mnohavrstvý přerod dosavadního hospodářského zřízení. Proces transformace s sebou nesl 

kromě nezbytnosti komplexní přeměny právního řádu a soudního systému také následující 

reformy: liberalizaci cen, reorientaci zahraničního obchodu, uvolnění zakládání podniků, 

vznik trhu práce, vznik kapitálových a finančních trhů a liberalizaci soukromého 

vlastnictví.
109

 

Pro fungování celého trhu byly tyto změny životně důležité, pro účely této práce 

však není možné jejich průběh v Českých Velenicích a na celorepublikové úrovni 

zdokumentovat. Chod lokálního a přeshraničního pracovního trhu, na které se mj. tato 

práce soustředí, umožnily však právě ekonomické reformy formulované v rámci 

transformačního procesu České republiky.  

Důležitou ekonomickou změnu na lokální úrovni představovala proměna vlastnické 

struktury malých a středních podniků, která se realizovala mj. pomocí tzv. malé a velké 

privatizace. Tato proměna předznamenala možnost navázání ekonomické spolupráce 

s rakouskou stranou na úrovni jednotlivých podniků a rovněž potenciál případné orientace 

na export do sousední země. Tyto eventuality budou blíže popsány rovněž v kapitole 4, pro 

kterou je tato kapitola jakýmsi úvodem. 

Následující kapitola bude tedy věnována průběhu malé privatizace v Českých 

Velenicích a dalším změnám v majetkové, velikostní a odvětvové struktuře zdejších 

podniků. V této části práce se budu rovněž věnovat proměně hospodářské struktury města a 

významu hraniční polohy s Rakouskem pro lokální a regionální podniky ve vztahu k jejich 

velikosti. 

3.1  Změny v místní hospodářské struktuře 

Na území celé České a Slovenské federativní republiky, resp. pozdější České 

republiky, došlo počátkem 90. let k odklonu od průmyslu a současně nárůstu zaměstnanosti 

v sektoru služeb, který byl v Čechách do roku 1989 významně podreprezentován. Odklon 

od průmyslové výroby se dotkl především tradičních průmyslových odvětví, která 

dosavadní politický režim podporoval. Ústup od těchto odvětví se projevil i v oblasti 
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 Libor Žídek, Transformace české ekonomiky (Brno: Masarykova univerzita, 2006), 3. 
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Třeboňska a zde ležících Českých Velenic, kde právě tradiční odvětví dominovala. Po 

výrobcích podniků takových odvětví však často v tržním hospodářství nebyla dostatečná 

poptávka, což vedlo k poklesu výroby nebo jejímu úplnému ukončení a odchodu podniku 

z trhu. 

Úbytek výroby mj. následkem snížené konkurenceschopnosti se v okolním regionu 

Českých Velenic negativně dotkl především oděvního, sklářského, potravinářského a 

železničního průmyslu a měl tak zásadní dopad na zdejší tradiční průmyslová centra. 

Postupně docházelo k zavírání podniků, které nebyly schopné se včas přizpůsobit nové 

situaci a racionalizovat výrobu. Týdeník Štít v letech 1992 a 1993 podrobně informoval o 

prudkém poklesu výroby v některých závodech v okrese, za všechny např. nástrojárna 

LADA JH s.r.o.
110

, jejíž export směřoval především do Sovětského svazu a po jeho 

rozpadu firma upadala, nebo výrobní družstvo JAS ve Stráži nad Nežárkou, které 

v produkci dřevěných hraček drtila levnější asijská konkurence
111

. 

Likvidace závodů v blízkém okolí Českých Velenic ovlivnila i zdejší trh práce. 

Většina místních sice pracovala v Železničních opravnách a strojírnách, někteří však 

dojížděli za prací do přilehlých obcí. Významný pro zaměstnanost v regionu, resp. Č. 

Velenicích byl zejména krach sklářského závodu Český křišťál v Chlumu u Třeboně, který 

před rokem 1989 zaměstnával téměř 700 pracovníků
112

, a omezení výroby třeboňského 

oděvního gigantu Otavan, jenž měl pobočku i v Českých Velenicích.
113

 Dalším centrem 

zaměstnanosti v rámci ORP Třeboň byl Suchdol nad Lužnicí, kde působily Jihočeské 
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 „Damoklův meč nad Ladou“, Štít: týdeník občanů Jindřichohradecka, 29. května 1992, 1. 

111
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 Doležalová, „Geografická charakteristika průmyslu Třeboňska“, 37. 
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svou práci vlivem ekonomické transformace přišli, nebo naopak tací, kteří čekali až do doby po revoluci 

v roce 1989, aby mohli svobodně rozhodnout o své profesní dráze. Mezi popisovanými povoláními najdeme 
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jednotlivých vypravěčů. Viz Miroslav Vaněk a Lenka Krátká, eds., Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká 

společnost v období tzv. normalizace a transformace (Praha: Karolinum, 2014) a Miroslav Vaněk, ed., 
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dřevařské závody, které zkrachovaly. Za prací se z Českovelenicka vyjíždělo také do 

skláren v Nové Vsi nad Lužnicí a dnešních lázní Aurora v Třeboni.
114

 V roce 1991 podle 

údajů Českého statistického úřadu ze Sčítání lidu, domů a bytů za týž rok dojíždělo 

z Českých Velenic do práce v jiném městě celkem 437 osob z 1860 ekonomicky 

aktivních.
115

 

Z podniků činných v tradičních odvětvích na Třeboňsku doposud zachoval činnost 

pouze pivovar Regent v Třeboni, sklárna Skloform v Nové Vsi nad Lužnicí a betonárna 

v Majdaleně. Většina z nich však musela přistoupit na radikální snížení počtu 

zaměstnanců, reorientaci na nový trh a modernizaci výroby.
116

 

Postupně tak v regionu došlo k relokaci průmyslových center, což zanechalo řadu 

měst a obcí v setrvávajících strukturálních problémech. Před rokem 1989 k hlavním 

centrům výroby patřil na Třeboňsku mimo Třeboně také Chlum u Třeboně, který po zániku 

zdejší sklárny čelí mj. problémům s úbytkem a stárnutím obyvatelstva.
117

 České Velenice 

do roku 1989 představovaly centrum třeboňského průmyslu a svůj podíl na zaměstnanosti 

v regionu si na rozdíl od Chlumu u Třeboně udržely i za změněných podmínek, a to téměř 

výlučně díky Hospodářskému parku ACCESS, který zde vznikl jako průmyslová zóna po 

obou stranách hranice.
118

 Pro udržení kontinuity a rozvoj zdejšího hospodářství po roce 

1989 byla v Českých Velenicích klíčová především hraniční poloha města, která umožnila 

vzniku Hospodářského parku, a také rozvinutá železniční a silniční infrastruktura. 

                                                 

114
 Dnes se za prací dojíždí z Č. Velenic především do Suchdola nad Lužnicí, dále do Českých Budějovic a 

Nové Vsi nad Lužnicí. Do Nové Vsi n. L. pendleři jezdí za firmou Lasselsberger a.s. (dříve Calofrig a.s.) a 

výrobou sklářských forem Skloform a.s., zatímco v Suchdole n. L. je cílem výrobní závod Eaton 

Elektrotechnika s.r.o. Viz tabulka „Vyjíždějící do zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti, frekvence 

vyjížďky a času stráveného vyjížďkou a podle obce vyjížďky a obce dojížďky“, uveřejněná Českým 

statistickým úřadem, 1. Dostupné online: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20533974/dvok715_40304_jindrichuv_hradec.pdf/397900ab-2cfb-

4b24-a847-b98df47e4912?version=1.0 (staženo 27. 2. 2019). 

115
 Data z ČSÚ, získaná prostřednictvím e-mailové konverzace se zaměstnankyní, 27. února 2019. 

116
 Doležalová, „Geografická charakteristika průmyslu Třeboňska“, 32, 33. 

117
 Dokument o územním plánování „Chlum u Třeboně“, zveřejněný oficiálním portálem města Třeboň, 3. 

Dostupné online: https://www.mesto-trebon.cz/uploads/_mestsky-

urad/uzemni_planovani/ruru/ChlumuTrebone.pdf (staženo 12. 2. 2019). 

118
 Podrobněji se tématu Hospodářského parku ACCESS budu věnovat v kapitole 4.1. 
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Závodem, který se však nastalé situaci nedokázal pružně přizpůsobit, byly 

Železniční opravny a strojírny v Č. Velenicích, které se věnovaly opravám železničních 

vozů a parních lokomotiv a výrobě jejich součástek. Tuzemské železniční opravárenství 

však bylo v 90. letech značně naddimenzované, jeho kapacita byla až třikrát větší než 

potenciál zakázek od veškerých domácích dopravců.
119

 Problém dílen ŽOS podobně jako u 

některých dalších podniků ještě pravděpodobně prohloubila privatizace zaměstnanci dílen 

a následně neobratné vedení firmy. Podnik se po privatizaci v roce 1993 stal společností 

s ručením omezeným a na konci 90. let byl transformován na akciovou společnost ŽOS 

České Velenice CZ a.s. se čtyřmi vlastníky. V závodu ŽOS se během 90. let objevovala 

podobně jako v politice na lokální úrovni určitá kontinuita bývalých režimních elit
120

, které 

disponovaly znalostí místních poměrů a rozsáhlou sítí kontaktů. Ředitelem podniku ŽOS 

byl před rokem 1989 místní vysoký funkcionář komunistické strany, který ve funkci 

ředitele setrval i během raných 90. let. 

Dílny ŽOS byly i během 90. let závislé na zakázkách Českých drah, kvůli své 

zadluženosti však nemohly nadále dostávat zakázky a podnik tak spadl do dluhové 

spirály.
121

 Kritická situace panovala ve firmě od roku 2010, v květnu 2014 závod 

definitivně ukončil výrobu.
122

 Již v roce 2009 však bylo 90 % zaměstnanců dílen na 

nucené dovolené.
123

 Ještě v 90. letech přitom závod zaměstnával 800 lidí, ke konci svého 

působení, mezi lety 2009–2014 už to bylo jen 300 pracovníků, přičemž jejich počet stále 

klesal, až dosáhl jednotek.
124

  

                                                 

119
 „Opravnám vagónů ubývá práce“, Hospodářské noviny, https://www.m.ihned.cz/c1-13939540-opravnam-

vagonu-ubyva-prace (staženo 12. 2. 2019). 

120
 Viz např. Blaive a Molden, Hranice probíhají vodním tokem, 94–97. 

121
 Muž z Českých Velenic (dlouholetý zaměstnanec dílen ŽOS, předseda sportovního klubu v Č. 

Velenicích). Osobní rozhovor s autorkou, 28. listopadu 2018. 

122
 „Soumrak železničních opraven u hranic“, Jindřichohradecký deník.cz, 

https://jindrichohradecky.denik.cz/podnikani/soumrak-zeleznicnich-opraven-u-hranic-20140624.html 

(staženo 12. 2. 2019) a „Železniční opravny a strojírny jsou od ledna v úpadku“, Jindřichohradecký deník.cz, 

https://jindrichohradecky.denik.cz/podnikani/zeleznicni-opravny-a-strojirny-upadku20111101.html (staženo 

12. 2. 2019). 

123
 Doležalová, „Geografická charakteristika průmyslu Třeboňska“, 41, 42. 

124
 Muž z Českých Velenic (dlouholetý zaměstnanec dílen ŽOS, předseda sportovního klubu v Č. 

Velenicích). Osobní rozhovor s autorkou, 28. listopadu 2018. 
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Po revoluci dílny ŽOS vydělávaly mj. opravou starých parních lokomotiv a souprav 

soukromých dopravců z Česka i zahraničí (Švýcarsko, Německo, Rakousko), ke spolupráci 

např. s Rakouskými federálními dráhami
125

 však nedošlo. Problém by podle bývalého 

zaměstnance ŽOS tehdy vyřešila managementem odmítnutá reorientace výroby na jiné, 

v sousedním Rakousku žádanější zboží, např. produkci kovových součástek či dřevěných 

výrobků za pomoci obráběcích strojů a další techniky, kterou závody již disponovaly.
126

    

Propouštění pracovních sil z podniku ŽOS významně ovlivnilo regionální trh práce. 

Své zaměstnance závod tradičně rekrutoval z řad studentů českovelenického odborného 

železničního učiliště
127

, kde se pro tento účel vyučovaly specializované obory. V dílnách 

ŽOS byli často zaměstnáni oba manželé, úpadek podniku tak pro bývalé zaměstnance 

nezřídka znamenal velké existenční problémy a roky v evidenci na pracovním úřadě.
128

 Od 

prudkého nárůstu nezaměstnanosti vlivem úbytku pracovních míst v dílnách město 

zachránil nově vystavený Hospodářský park a v něm působící firmy Magna Cartech, spol. 

s r.o a Kinshofer CZ s.r.o., které byly schopny pojmout řadu bývalých zaměstnanců dílen 

ŽOS. Výstavba Parku byla v Č. Velenicích zrealizována především díky příhodné poloze 

města bezprostředně u státní hranice s Rakouskem. Po železničních dílnách však 

v Českých Velenicích zbyl rozsáhlý opuštěný komplex, tzv. brownfield zóna. 

Zaměstnanost z hlediska ekonomických sektorů se v Č. Velenicích od 90. let 

v souladu s vývojem regionu, potažmo i celé České republiky posouvá od sekundéru 

k sektoru terciárnímu (viz obrázky 1, 2 a 3), ačkoli prvně jmenovaný, jak můžeme vidět na 

obrázku 3 níže, stále poměrně výrazně převládá.
129

 Sousední Gmünd je naproti tomu město 

s tradičně rozvinutým terciérem, ve kterém je co do zaměstnanosti zastoupeno např. 

                                                 

125
 Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). 

126
 Muž z Českých Velenic (dlouholetý zaměstnanec dílen ŽOS, předseda sportovního klubu v Č. 

Velenicích). Osobní rozhovor s autorkou, 28. listopadu 2018. 

127
 Dnešní Střední škola České Velenice. 

128
 Dokument „Situační analýza města České Velenice v Jihočeském kraji“, vydaný Agenturou pro sociální 

začleňování v roce 2015, 36, 37. Dostupné online: http://www.socialni-

zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-ceske-velenice (staženo 11. 11. 2018). 

129
 „Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 – České Velenice“, Regionální Informační Servis, 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2001?zuj=546089 (staženo 17. 2. 2019) a 

„Sčítaní lidu, domů a bytů 2011 – České Velenice“, Regionální Informační Servis, 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2011?zuj=546089 (staženo 17. 2. 2019).  
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lázeňství, školství či městská správa.
130

 Obě města však charakterizuje nízká zaměstnanost 

v primárním sektoru, což je dáno především přírodními podmínkami, které zemědělské 

činnosti příliš nepřejí. 

 

Obrázek 2 

Procentuální zastoupení ekonomicky aktivního obyvatelstva v Českých Velenicích podle 

sektorů 1991 

 

Data z ČSÚ, získaná prostřednictvím e-mailové konverzace se zaměstnankyní, 15. února 

2019. 
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 Tomáš Havlíček, „Trends of depolarization and de-marginalization of space: an example of Euroregion 

Silva Nortica“ (příspěvek přednesený v rámci projektu České pohraničí po Schengenu při Univerzitě Jana 

Evngelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Karlovou 

Univerzitou v Praze, Malajsie, Shah Alam, Universiti Teknologi MARA, 6.–8. července 2009). Písemná 

forma poskytnuta autorce Tomášem Havlíčkem. 
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Obrázek 3 

Procentuální zastoupení ekonomicky aktivního obyvatelstva v Českých Velenicích podle 

sektorů 2001 

 

„Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 – České Velenice“, Regionální Informační Servis, 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2001?zuj=546089 

(staženo 17. 2. 2019) a vlastní výpočty. 

 

 

Obrázek 4 

Procentuální zastoupení ekonomicky aktivního obyvatelstva v Českých Velenicích podle 

sektorů 2011 

 

„Sčítaní lidu, domů a bytů 2011 – České Velenice“, Regionální Informační Servis, 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2011?zuj=546089 

(staženo 17. 2. 2019) a vlastní výpočty. 
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Charakter odvětvové struktury hospodářství Českých Velenic se ve sledované době 

rovněž proměnil. Během komunistického režimu zde převládalo lehké strojírenství, 

zejména pak železniční průmysl, významný byl také průmysl oděvní a textilní. V 90. letech 

došlo v Č. Velenicích k posunu k výrobně méně náročným odvětvím lehkého strojírenství 

jako např. průmysl kovodělný (Magna Cartech spol. s r.o.) a kovoobráběcí (AEMA CZ 

s.r.o.), dařilo se také opravárenství a obchodu obecně. Naproti tomu v rámci celého 

Třeboňska došlo od roku 1989 k posílení především elektrotechnického průmyslu (např. 

Eaton Elektrotechnika s.r.o. v Suchdole nad Lužnicí) a dalších technologicky náročnějších 

odvětví.
131

 

Posun nastal také v rámci velikostní struktury podniků v Českých Velenicích, resp. 

celé republice. Vliv menších a středních podniků na zaměstnanost v oblasti výrazně stoupl, 

oproti tomu podíl velkých firem na zaměstnanosti na Třeboňsku a v ČR klesl, což bylo 

lokálně způsobeno především zánikem některých velkých podniků.
132

 Situace v Českých 

Velenicích je však o to jiná, že zde v rámci Hospodářského parku působí firmy Magna 

Cartech spol. s r.o. a Kinshofer CZ s.r.o., které dohromady zaměstnávají stovky 

pracovníků, čímž pozici velkých firem na zdejším trhu práce upevňují. Přesto však i zde 

došlo k nárůstu počtu menších a středních podniků, které v oblasti sídlí zejména 

v Hospodářském parku. 

Přítomnost hranice s Rakouskem hraje v případě různě velkých firem odlišnou roli. 

Velké firmy v pohraničí těží zpravidla z levné pracovní síly a dobrého napojení na hlavní 

silniční tahy obou zemí. Většinou se jedná o firmy zahraniční, jejichž odbytový trh se 

nenachází v oblasti výroby a rovněž jejich dodavatelská síť nemá přímou vazbu na region, 

často ani na kraj či ČR (např. Magna Cartech spol. s r.o.
133

). Takové podniky jsou tedy na 

své poloze jen málo závislé a blízkost hranic u nich hraje velmi malou roli, oproti tomu 

lokální a často i regionální pracovní trh na těchto firmách mnohdy staví. Odchod takového 

podniku z oblasti by mohl v místě působení zapříčinit nárůst strukturální nezaměstnanosti. 

Zákazníky středně velkých firem jsou naopak často místní obyvatelé, provázanost 

                                                 

131
 Doležalová, „Geografická charakteristika průmyslu Třeboňska“, 33. 

132
 Aleš Kroupa a Martin Mácha, eds., Zpráva o lidském rozvoji 1999 (Praha: Výzkumný ústav práce a 

sociálních věcí, 1999), 76, 77. 

133
 Firma Magna Cartech spol. s r.o. odebírala v roce 2009 jen 10 % materiálu z území České republiky a 

pouze 15 % její celkové roční produkce mířilo na domácí trh, konkr. do ŠKODA AUTO a.s. Viz Doležalová, 

„Geografická charakteristika průmyslu Třeboňska“, 44. 
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takových podniků s konkrétním regionem je tedy větší, hraniční poloha na firmu však 

zpravidla nemá většího efektu. Poloha v pohraničí nejvíce ovlivňuje menší a drobné 

podniky se zaměstnanci v řádu jednotek. V zaměstnanosti v Českých Velenicích naopak 

tyto firmy zásluhou větších společností, působících v rámci Hospodářského parku, nehrají 

velkou roli. Výhodou pro drobné podniky v Českých Velenicích je především dvojí 

odbytový trh nebo dvojí klientela a jejich schopnost rychle a přímo reagovat na změny na 

trhu. Nejen v česko-rakouském pohraničí takové podniky a provozovny služeb přispěly 

k likvidaci dražší konkurence na druhé straně hranice.
134

 

V Českých Velenicích tedy během 90. let došlo k restrukturalizaci průmyslu, 

demonstrované především snížením zaměstnanosti v průmyslu a úpadkem tradičních 

odvětví. Nově příchozí i již etablované podniky čelily nutnosti optimalizace a automatizace 

výroby a reorientace na zahraniční trh. Č. Velenicím se nicméně podařilo upevnit svou 

pozici jednoho z regionálních center průmyslu, a to především v důsledku polohy města u 

hranice s Rakouskem, která dala vzniknout unikátnímu projektu Hospodářského parku 

ACCESS, který zabránil růstu nezaměstnanosti. 

3.2  Malá privatizace 

Malou privatizaci na celostátní úrovni upravovaly zákony 427/1990 Sb.
135

 a 

500/1990 Sb.
136

, které určovaly pravidla její realizace. Na celostátní úrovni byla malá 

privatizace zahájena v lednu 1991 a probíhala do roku 1993. O majetek se soutěžilo ve 

veřejných aukcích, které se konaly ve vybraných českých
137

 městech. Dražby o provozní 

jednotky se mohly zúčastnit pouze fyzické či právnické osoby československého státního 

občanství, a to s výjimkou opakované dražby, na které směly participovat i osoby cizí 

                                                 

134
 Alice Reissová, „Podnikatelský sektor v českém pohraničí“, in Přeshraniční vlivy v českém pohraničí: 

(přeshraniční spolupráce v pohraničí jako evropeizace zdola?), ed. František Zich (Ústí nad Labem: 

Univerzita J. E. Purkyně, 2007), 41–44. 

135
 „Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby“, 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, „Předpis 427/1990 Sb.“, 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=427&r=1990 (staženo 1. 3. 2019). 

136
 „Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na 

jiné právnické a fyzické osoby“, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, „Předpis 500/1990 Sb.“, 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=500&r=1990 (staženo 1. 3. 2019). 

137
 Průběhu privatizace na slovenské straně se práce z tematických důvodů nevěnuje. 
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státní příslušnosti. Vyvolávací cena byla určena na základě ceny pozemku a staveb, 

zařízení či strojů a dalších přidružených hmotných předmětů. Již v prvním kole dražby 

bylo možné cenu postupně o 10 % snižovat, do minimální výše 50 % původní ceny 

dražené jednotky.
138

 Předmětem dražby byly nejčastěji malé provozovny služeb, zahrnující 

převážně obchody a restaurační zařízení. Problém však představoval fakt, že se někdy 

jednalo pouze o dražbu nájemní smlouvy, nikoli celé nemovitosti, takže se faktický 

vlastník neměnil.
139

 Přesto však byla malá privatizace způsobem, jak se mohli řadoví 

občané dostat k soukromému vlastnictví nebo k zázemí pro vlastní podnikatelskou činnost, 

zaměřenou s ohledem na blízkost sousedního Rakouska na cizí klientelu. V opakovaných 

dražbách mohli nadto o majetek soutěžit rovněž rakouští občané. Z důvodů 

vyjmenovaných výše se v práci zaměřuji právě na malou privatizaci. 

Malá privatizace znamenala pro české obyvatelstvo jednu z prvních šancí 

k investování vlastních naspořených peněz, které nebylo do té doby možné zhodnotit. 

Úspory většiny domácností nicméně nebyly značné, ačkoli např. jihozápadní
140

 Čechy, kde 

leží i České Velenice, patřily tradičně k regionům, kde se spořilo nejvíce, tedy kde 

převažovaly vklady.
141

 Značná část vydražených jednotek však byla financována dluhově, 

skrze půjčky od bank či Fondu národního majetku, kam byly výtěžky z dražeb převedeny. 

Dluhové financování koupě či pronájmu provozních jednotek v rámci malé privatizace 

později přispělo k problémům bankovního sektoru, vzdor tomu však bývá proces malé 

privatizace obecně hodnocen kladně.
142

 

Institucionální rámec malé privatizace tvořil Fond národního majetku, který 

zajišťoval pouze provedení privatizačního procesu, a Ministerstvo pro správu národního 

majetku a jeho privatizaci, které o celém průběhu privatizace rozhodovalo.
143

 Za řízení 

                                                 

138
 „Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby“, § 2–4 a 

10, 13, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, „Předpis 427/1990 Sb.“, 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=427&r=1990 (staženo 1. 3. 2019). 

139
 Libor Žídek, Česká ekonomika v 90. letech (Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004), 79. 

140
 Zde je myšlena oblast NUTS 2 Jihozápad, která sdružuje Jihočeský a Plzeňský kraj. 

141
 „Úspory a zadluženost: ocitly se české domácnosti v dluhové pasti? – 2008“, Český statistický úřad, 

dostupné v kapitole „2. Úspory domácností“ z https://www.czso.cz/csu/czso/uspory-a-zadluzenost-ocitly-se-

ceske-domacnosti-v-dluhove-pasti-n-u4n4s1d3l6 (staženo 21. 1. 2019). 
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 Žídek, Česká ekonomika v 90. letech, 79. 
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 Libor Žídek, Transformace české ekonomiky: 1989–2004 (Praha: C. H. Beck, 2006), 162. 
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privatizace v okresech byly zodpovědné okresní privatizační komise, na úrovni měst 

činnost řídily místní privatizační sekce.
144

 České Velenice byly určeny jako jedno ze čtyř 

měst jindřichohradeckého okresu, kde se měla privatizace uskutečnit. První dražba se zde 

konala v červnu 1991.
145

 Všechny dražby, o kterých se Českovelenický zpravodaj 

zmiňoval, jsou rozepsány níže: 

 

Obrázek 5 

Jednotlivé dražby v rámci malé privatizace v Českých Velenicích 1991–1992 

Objekt dražby 

Pořadí aukce 

(datum 

průběhu) 

Vyvolávací 

cena (Kčs) 

Vydražená 

cena (Kčs) 
Nový majitel 

Kiosek v nádražní hale 1. (22. 6. 1991) 1 000 45 000 muž z Prahy 

Nádražní restaurace 

(pronájem), kiosek a 

cukrárna v nádr. budově 

1. 146 000 146 000 
Interprice century 

a.s., Č. Budějovice 

Prodejna potravin 

(vč. objektu) 
1. 293 000 430 000 muž z Č. Velenic 

Restaurace Espresso 2. (20. 7. 1991) 350 000 350 000 
Ameriguide a.s., Č. 

Budějovice 

Tři objekty nevydražené 2. nevydraženo nevydraženo nevydraženo 

Prodejna potravin 

(vč. zásob) 
3. (10. 8. 1991) 875 000 782 000 muž z Prahy 

Čerpací stanice Benzina 3. 376 000 376 000 

muž z Kamenného 

Újezdu u Č. 

Budějovic 

Jeden objekt nevydražený 3. nevydraženo nevydraženo nevydraženo 

Prodejna textilu 

(vč. zásob) 
4. (14. 9. 1991) 146 000 

opakovaně 

nevydraženo 

opakovaně 

nevydraženo 

Oděvy (vč. zásob) 4. 63 000 
opakovaně 

nevydraženo 

opakovaně 

nevydraženo 

                                                 

144
 „Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na 

jiné právnické a fyzické osoby“, § 1 a 5, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, „Předpis 

500/1990 Sb.“, https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=500&r=1990 (staženo 1. 3. 2019). 
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 „Privatizace“, Českovelenický zpravodaj, květen–červen 1991, 1. 
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Dvě auta 4. 22 000 127 700 muž z Č. Velenic 

Prodejna drobného zboží 

(vč. zásob) 
4. 37 000 37 000 ? 

Výrobna matrací (vč. 

objektu a zásob) 
5. (30. 11. 1991) 2 482 000 nevydraženo nevydraženo 

Prodejna oděvů (pronájem; 

vč. zásob) 
5. 63 000 nevydraženo nevydraženo 

Dům služeb (vč. zásob) 5. 779 000 1 000 000 muž z Č. Budějovic 

Truhlářská provozovna (vč. 

objektu a zásob) 
5. 1 310 000 1 310 000 

muž z Dobré Vody u 

Č. Budějovic 

Prodejna potravin (vč. 

zásob) 

6. 

(30. 5. 1992) 
1 780 000 5 000 000 muž z Prahy 

Pekárna (vč. zásob) 6. 2 373 000 2 500 000 
PEKSTRA s.r.o. 

Třeboň 

Českovelenický zpravodaj, vlastní zpracování. 

 

Z tabulky
146

 výše vyplývá, že poměr privatizujících občanů Českých Velenic oproti 

dražitelům odjinud byl dva ku devíti. Zároveň se zde i během prvních aukcí našlo poměrně 

velké množství nevydražených jednotek. Ačkoli se řada objektů v Č. Velenicích dražila až 

v dalších kolech, nevypovídají nalezená data o vydražení některého z objektů cizím 

státním příslušníkem. Struktura privatizovaných jednotek plně odpovídala dominantně 

zastoupeným draženým jednotkám v rámci jindřichohradeckého okresu v čele 

s prodejnami a dále pak provozovnami místního hospodářství a služeb.
147

 

Ze získaných dat lze vyvodit, že malá privatizace v Českých Velenicích 

představovala místními jen málo využívaný způsob, jak získat ke koupi či pronájmu 

provozní jednotku. Důvodem byla pravděpodobně nepřipravenost místních obyvatel, kteří 

v důsledku nízkých mezd nedisponovali velkými úsporami, a z různých důvodů bylo pro 

ně nereálné získat potřebný úvěr. Celý proces malé privatizace tak pro řadu z nich mohl 

přijít „příliš brzy“. 

                                                 

146
 V tabulce chybí údaje za dražené jednotky v okolních obcích (Rapšach, Nová Ves nad Lužnicí a Suchdol 

nad Lužnicí), které se dražily během českovelenických dražeb, nejsou však předmětem této práce. 
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 „Struktura privatizovaných jednotek podle druhu do června 1993“, Jindřichohradecké listy: týdeník 

občanů Jindřichohradecka, Třeboňska a Dačicka, 6. srpna 1993, 2. 
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Na základě informací z Českovelenického zpravodaje a zde otištěných znění 

jednání městské rady a zastupitelstva se domnívám, že obyvatelé spíše než metodu malé 

privatizace za účelem provozování podnikání volili možnost žádosti o pronájem či 

přidělení některé z městem vlastněných nebytových prostor. Právě takové žádosti plnily 

zkraje 90. let stránky místního Zpravodaje.
148

 Někteří občané také k nabytí majetku 

uplatnili svůj restituční nárok nebo skupovali či si pronajímali nemovitosti. 

Ačkoli mezi účastníky malé privatizace v Českých Velenicích patřili místní 

obyvatelé pouze zřídka, podařilo se ve městě i skrze tento privatizační způsob vytvořit 

dostačující obchodní síť. Majetek, který se nově dostal do rukou občanů, byl 

transformován v soukromé provozovny služeb či obchody, cílící nejčastěji na zahraniční 

zákazníky. Navzdory blízkosti sousedního Rakouska a možnosti se opakovaných dražeb 

v rámci malé privatizace jako dražitel, nebyl tento potenciál občany Rakouska využit. Lze 

jen odhadovat, že za touto skutečností pravděpodobně stála nedostatečná informovanost 

sousedních obyvatel. 

Kromě malé privatizace probíhalo odstátnění majetku také tzv. velkou privatizací, 

která využívala např. metody přímého prodeje konkrétnímu vlastníkovi, veřejné soutěže či 

aukce, přeměny na akciovou společnost a následného prodeje akcií a v neposlední řadě 

také metodu kupónové privatizace, přičemž tyto privatizační způsoby mnohdy 

kombinovala.
149

 

4. Ekonomické aktivity mezi Českými Velenicemi a 

rakouskou stranou 

V následující kapitole se budu zabývat ekonomickou výměnou a trhem práce, a to 

jak na české straně v Českých Velenicích, tak i v přilehlých oblastech rakouského 

pohraničí. 

Pro zaměstnanost ve městě hrál po roce 2000 ústřední roli Hospodářský park 

ACCESS, jehož fungování a přínos pro hospodářské vztahy v této části práce objasním. 

V rámci jedné z podkapitol zpracuji také téma dojížďky Čechů za prací do Rakouska a 

motivy k ní, další podkapitola pak bude věnována podnikání v Českých Velenicích, 
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 Viz např. „Zasedání městské rady a zastupitelstva“, Českovelenický zpravodaj, leden–únor 1992, 2. 
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 Žídek, Česká ekonomika v 90. letech, 80, 81. 



 

41 

 

zaměřenému na zahraniční klientelu. Poslední částí kapitoly bude vstup rakouských firem 

na pracovní trh ve městě a regionu. 

Na charakter pohraničních oblastí má podle Dokoupila zásadní vliv propustnost, 

resp. nepropustnost procházející hranice, od které se dále odvíjí povaha přeshraničního 

trhu. Hranici mezi Českem a Rakouskem mezi lety 1989–2004 hodnotí Dokoupil jako 

částečně propustnou, tedy částečně otevřenou, a to v místech hraničních přechodů, které 

umožňovaly pohyb zboží a osob, ale zároveň nenarušovaly vzájemnou nezávislost obou 

pohraničních území.
150

 V Českých Velenicích byly hraniční přechody tři – železniční, 

silniční a v roce 1994 byl otevřen také hraniční přechod výlučně pro pěší a cyklisty, čímž 

hranice v oblasti města získala na propustnosti. 

 Odlišnost ve vyspělosti obou příhraničních regionů a vzájemné využívání tohoto 

faktu propůjčovalo ve sledovaném období příhraničním oblastem Rakouska a Čech jistou 

nesouměrnost, hranici mezi těmito územími tedy můžeme podle Dokoupila označit za 

asymetrickou. Během 90. let změnilo pohraničí svoje postavení ve smyslu osy jádro–

periferie. Jinými slovy území, které místní obyvatelé před rokem 1989 vnímali jako „konec 

světa“, se po pádu režimu transformovalo v oblast využívající výhod blízkosti zahraničního 

trhu. Perifernost zdejšího území se tudíž snížila, neboť se utvořily nové, přeshraniční 

vztahy a struktury, které rovinu jádro–periferie transformovaly.
151

 

Pohraničí po roce 1989 můžeme v relaci k vzájemným přeshraničním kontaktům na 

úrovni hospodářské, sociální nebo jiné diferencovat na pohraničí odcizené, koexistenční, 

kooperační a integrační. Jeřábek ve sledovaném období řadí oblast při česko-rakouské 

hranici k pohraničí koexistenčnímu, kde styky probíhají omezeně, zatímco pohraničí 

česko-saskému, česko-bavorskému či česko-polskému přisuzuje kooperační charakter a 

česko-slovenské oblasti pohraničí považuje dokonce za integrační.
152

 

                                                 

150
 Jaroslav Dokoupil, „Hranice a hraniční efekt“, in České pohraničí – bariéra nebo prostor 

zprostředkování?, eds. Milan Jeřábek, Jaroslav Dokoupil a Tomáš Havlíček (Praha: Academia, 2004), 49, 50 

a dále Milan Jeřábek, „Typologie českého pohraničí – na pozadí teoretických přístupů a reálné situace“, in 

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky II., Sborník podkladových 

studií, ed. František Zich (Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005), 18. 
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Hranice tedy kromě své oddělující podstaty funguje i jako jakýsi determinant míry 

vzájemné (nejen) ekonomické spolupráce a hospodářské výměny a její charakter výrazně 

působí na trh po obou stranách hranice. 

4.1  Hospodářský park ACCESS České Velenice a další hospodářská 

spolupráce v oblasti 

Hospodářský park v Českých Velenicích je místem, které se od počátku svého 

založení podílelo na odbourávání bariérového hraničního efektu a které se zasloužilo o 

větší propustnost hranice. Samotné vyjednání existence Hospodářského parku 

symbolizovalo jakési překlenutí bariéry a krok k oboustranné iniciativě. Hospodářský park 

je doposud největším projektem ekonomické spolupráce s Rakouskem v oblasti. 

Hospodářský park ACCESS byl založen československo-rakouskou smlouvou 6. 

března 1990, která zavazovala ke vzniku přeshraniční průmyslové zóny.
153

 Celý projekt 

byl koncipován jako investiční vklad z obou stran, přičemž československá, resp. česká 

strana v rámci vkladu poskytla pozemky očištěné od veškerých restitučních nároků o 

hodnotě odpovídající 35 % vkladu a zbytek investičního podílu (65 %) ve formě kapitálu 

složila strana rakouská. Hospodářský park s plánovanými 83 hektary průmyslově 

využitelné plochy, 50 hektary na české a 33 hektary na rakouské straně, byl otevřen v roce 

1995 po dostavbě první části. Celý areál byl vystavěn jako greenfield, tedy tzv. na zelené 

louce.
154

 

Pro účely vzniku průmyslové zóny byla vypracována studie, která předpokládala 

možné využití Parku nadnárodními korporacemi jako sídla centrály pro střední a východní 

Evropu. Tato vize se však ukázala především kvůli poloze Parku mimo velká města jako 

nefunkční. Cílová skupina podniků vstupujících do Hospodářského parku se tedy od 

počátku 90. let oproti předpokladům výrazně změnila, od druhé poloviny 90. let však 

zůstává více méně totožná. Dlouholetý předseda představenstva Hospodářského parku Ing. 

Jaroslav Krivan cílovou skupinu podniků charakterizoval takto: „střední a malé 
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 „Až do současnosti“, oficiální stránky obce České Velenice, https://www.velenice.cz/mesto/informace-o-

meste/az-do-soucasnosti?search_query=hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BD%20park (staženo 27. 2. 

2019).  
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s autorkou, 29. listopadu 2018. 
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podnikatelské subjekty v klasických průmyslových odvětvích, tedy černá řemesla, 

strojírenství, zpracování dřeva, dřevoobrábění, obchod“.
155

 Z výroku vyplývá, že firma 

Magna Cartech spol. s r.o. v rámci Hospodářského parku z hlediska velikosti zde 

působících subjektů s více než tisíci zaměstnanci
156

 představuje spíše výjimku. Výhoda 

malých a středních podniků pro Hospodářský park spočívá také v jejich závislosti na 

lokálním trhu jako odbytišti vyráběného produktu, popř. poskytovaných služeb. Naproti 

tomu pro nadnárodní korporaci jakou je např. firma Magna Cartech spol. s r.o. není složité 

Hospodářský park opustit, drží ji zde zejména levná práce a zavedená výroba. 

Na počátku svého fungování Hospodářský park ovšem nezaznamenával velké 

úspěchy, do roku 1996 v české části působily pouze dvě firmy, Linasa Bohemia s.r.o. a 

zmiňovaná Magna Cartech spol. s r.o., které vytvořily dohromady pouze ani ne 200 

pracovních míst.
157

 Úskalí podle předsedy představenstva spočívalo především 

v nedostatečném počtu pracovních sil a dopravním spojení v kombinaci s nevhodně 

zvolenými formami marketingu.
158

 

Původně předpokládaný počet zaměstnanců, pohybující se kolem 3 000 pracovníků, 

tedy nebyl nikdy dosažen, průmyslové zóně se začalo dařit až především v souvislosti se 

vstupem ČR do Evropské unie, kdy Hospodářský park získal mediální pozornost. Některé 

další investory přilákalo také zdejší působení podniku Magna Cartech spol. s r.o. Od roku 

1999 zde na české straně sídlila rovněž strojírenská firma Mars
159

, jejíž mateřská pobočka 

Kinshofer Greiftechnik GmbH leží na straně rakouské. Podniky tak mohly využívat tzv. 

mimocelní přechod, který umožnil zjednodušený pohyb zboží a osob v rámci areálu. Obě 

firmy jsou doposud příkladem fungující přeshraniční spolupráce, která nadto v minulosti 

těžila také z výhod zvláštního celního režimu.
160
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 Ibid. 
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 Údaj z roku 2019. V tomto roce měl podnik Magna Cartech spol. s r.o. celkem 1 025 zaměstnanců. Viz e-

mailová korespondence s vedoucí personálního oddělení firmy Magna Cartech spol. s r.o., 18. 2. 2019. 
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Po roce 2004 se počet zaměstnanců celého Hospodářského parku zvýšil na více než 

dvojnásobek, a to především díky přílivu zaměstnanců z kolabujících železničních 

opraven. Současně se však vytrácely výhody pro další zájemce o vstup do Hospodářského 

parku, spojené s celními úlevami. Tím celý koncept Parku ztrácel na své výjimečnosti a 

výhodnosti. Momentálně (listopad 2018) je v Hospodářském parku zaměstnáno přes 1 400 

pracovníků, a to více než 1 200 na české a téměř 200 na rakouské straně. Největší podíl na 

zaměstnanosti má zmíněný podnik Magna Cartech spol. s r.o. a dále Kinshofer CZ, s.r.o. 

na české straně, na straně rakouské dominuje Österreichische Post AG se 60 zaměstnanci. 

Momentálně zde působí 14 firem na rakouské straně Parku a 18 na straně české
161

, ještě 

v roce 2003 však celkový počet podniků činných v Hospodářském parku dosahoval pouze 

14.
162

 Navzdory zvýšení počtu zaměstnanců kapacita Hospodářského parku stále není 

naplněná a při vstupu větší firmy na zdejší trh není koho zaměstnávat. Značnou úlevu pro 

lokální trh práce však Hospodářský park představoval především kolem roku 2010, kdy byl 

schopen vytvořit pracovní místa pro bývalé zaměstnance dílen ŽOS, čímž zamezil 

prudkému nárůstu nezaměstnanosti v oblasti.  

Ekonomická spolupráce mimo Hospodářský park se týkala převážně malých firem 

a živnostníků. Můžeme ji označit za institucionálně nezastřešenou a neorganizovanou a 

probíhající pouze na bázi osobních kontaktů. Za všechny je možné zmínit např. lokální 

autolakovnu a opravnu aut ALZ spol. s r.o., která pro rakouskou firmu na optické kabely 

NBG Systems GmbH prováděla zámečnické práce.
163

  

4.2 Češi na rakouském trhu práce 

Nárůst a zjednodušení přeshraniční mobility přineslo také zvýšení přeshraniční 

pracovní migrace.
164

 České Velenice v tomto ohledu těžily ze své polohy těsně přiléhající 

                                                 

161
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Univerzita J. E. Purkyně, 2007), 53. 
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k hranici s větším, rakouským městem, proto již zkraje 90. let využila řada místních 

možnosti práce v zahraničí. 

Vstup cizinců na rakouský trh práce byl ošetřen pracovními povoleními, kvótně 

omezenými pro jednotlivé profese a typy pracovní činnosti. Existovala provázanost mezi 

udělenými povoleními k pobytu a povoleními k práci, bez povolení k pobytu nemohlo být 

vydáno pracovní povolení. Na rozdíl od jiných zemí neuzavíralo Rakousko žádné 

mezinárodní smlouvy o zaměstnávání
165

, přednost na trhu práce měli rakouští občané a 

dále občané členských států Evropské unie (po vstupu Rakouska do EU), nejednalo se zde 

tedy o žádnou formu ekonomické spolupráce. Před přijetím zaměstnance-cizince muselo 

být prověřeno, zda není možné na konkrétní pracovní pozici obsadit rakouského občana či 

jinou upřednostňovanou osobu. Pokud tomu tak nebylo a zároveň vyhověl-li pracovník 

kvótám, obdržel cizinec nepřenosné pracovní povolení s maximální platností jednoho roku, 

vztahující se po tuto dobu pouze na konkrétní pracovní místo. Jednotlivá pracovní povolení 

se rozlišovala také podle předpokládané délky pracovního úvazku. Dojíždějícím za prací 

byla udělována zvláštní pracovní povolení, která je naopak opravňovala k získání povolení 

k pobytu. Cizinec zaměstnaný v Rakousku, a tedy držící zároveň povolení k pobytu, 

požíval stejných výhod rakouského systému sociálního zabezpečení, a to po roce 

zaměstnání.
166

 

Silné restrikce vůči zaměstnávání cizinců z nečlenských států EU zapříčinily 

postupný pokles těchto zahraničních pracovníků v Rakousku. Restriktivní opatření byla 

rovněž motivována odmítavými postoji obyvatelstva – pro omezení zaměstnávání cizinců 

se v Dolním Rakousku během průzkumu v roce 2004 vyslovilo přes 42 % obyvatel.
167

 K 
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působící na místní společenství pohraničí České republiky II., Sborník podkladových studií, ed. František 

Zich (Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005), 201. 
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obavám z nedostatku pracovních příležitostí se v rakouském pohraničí přidaly obavy ze 

zahraničních pracovníků
168

, ochotných pracovat za podstatně nižší mzdy. To však pouze 

upevnilo nízkou mzdovou úroveň v odvětvích, kde se cizí pracovní síla uplatňovala 

nejčastěji, tedy především ve výrobním odvětví, průmyslu, stavebnictví a dalších.
169

 Ze 

strany zaměstnavatelů zpočátku o zahraniční pracovníky panoval velký zájem.
170

 

Počty českých legálních pracovníků v Rakousku lze přibližně odhadovat podle 

počtu vydaných povolení k práci, i tak se však údaje v jednotlivých zdrojích liší. V roce 

1999 např. Český statistický úřad (ČSÚ) udával více než dvojnásobně nižší počet českých 

pracovníků v Rakousku oproti statistikám Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (OECD), konkrétně 1600 oproti 3 900. V témže roce uvedl rakouský Úřad práce 

(AMS) celkových 4 149 pracovních povolení vydaných Čechům.
171

 Rozdílnost v počtech 

způsobilo pravděpodobně také rozdělení Československa, neboť i poté stále platila 

povolení k práci některým občanům, kteří však byli často evidováni souhrnně jako 

Čechoslováci. Zdá se však, že se zdroje shodují alespoň na tom, že počet pracovních 

povolení českým občanům s časem klesal. Čeští pracovníci kromě toho v Rakousku 

netvořili významný podíl cizí pracovní síly, v té výrazně převažovali zaměstnanci z bývalé 

Jugoslávie a dále Turkové.
172

 

Ještě v roce 1995, jak informovala výroční zpráva za rok 1997 Trends in 

International Migration při OECD, docházelo v Rakousku k bezpříkladnému nárůstu cizí 

pracovní síly, která v tomto roce dosáhla 9,8 % celkové zaměstnanosti v zemi. Zpráva 

hovořila o kumulaci zahraničních pracovníků v zemědělství, oděvním průmyslu, turismu a 
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úklidových službách.
173

 V množství české pracovní síly v Rakousku během druhé poloviny 

90. let však docházelo k poklesu, ovlivněnému především popsanými restrikcemi 

přijímající země a také zlepšením situace na domácím trhu práce ve formě většího 

množství pracovních příležitostí a pomalého nárůstu mezd. Vzhledem k těmto okolnostem 

se pro řadu lidí dojížďková migrace do Rakouska s ohledem na vzdálenost od bydliště, 

podstoupený risk a vydělanou sumu stala koncem 90. let neatraktivní.
174

 

Rozsáhlejší kategorii alespoň z počátku 90. let tvořili Češi působící na rakouském 

trhu práce nelegálně. Jelikož se jednalo o práci neevidovanou, lze jejich počet odhadovat 

pouze obtížně. Během rozhovorů se místní shodovali na intenzivním využívání polohy 

Českých Velenic v blízkosti hranice českými pracovníky, počet takových pracovníků, 

aktivních, převážně ilegálně, na rakouském trhu práce, však není možné ani orientačně 

odhadnout
175

. Jednalo se však přitom spíše o muže, a to především do 39 let.
176

 Aktivita se 

realizovala zejména formou pendlerství, tedy denní, popř. týdenní dojížďky, přičemž se 

často jednalo o jakousi sousedskou výpomoc za finanční protihodnotu, především v době 

sezónních prací. Charakteristická byla pro dojížďkovou pracovní migraci zkraje 90. let 

zejména její dočasnost spojená hlavně s účelem naspořit si peníze.
177

 

Převažující motivací pro práci za hranicemi bylo finanční ohodnocení.
178

 „Pull“ 

faktorem mohlo být také ovládnutí cizího jazyka či získání určitého know-how.
179

 Rozdíl 

ve výši mezd v okrese Gmünd a na Jindřichohradecku však byl především zkraje 90. let 
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kolosální. Hodinová mzda
180

 za práci v Rakousku činila na počátku 90. let kolem 40–50 

šilinků, později to v závislosti na zkušenostech pracovníků bylo i 70–80 šilinků, často se 

podařila vyjednat mzda i přes 100 rakouských šilinků
181

 za nelegálně vykonávanou 

řemeslnou práci.
182

 Pro srovnání, v Jihočeském kraji se v letech 1991–1993 průměrná 

měsíční nominální mzda pohybovala od 3 150 až do 5 418 Kčs, resp. Kč, to znamená, že 

hrubá hodinová mzda v těchto letech činila 19 až 33 Kčs, resp. Kč.
183

 Ještě v roce 2001 se 

průměrná reálná úroveň mezd v Rakousku rovnala trojnásobku průměrného českého 

platu.
184

 Baštýř ve své studii Migrační potenciál obyvatelstva České republiky stanovuje 

mzdovou hranici pro motivaci k dojížďce za prací – dosahuje-li čistá nominální mzda na 

domácím trhu práce méně než 50 % mzdy zahraniční, je motivace k dojížďce intenzivní.
185

 

Finanční motivace zde byla natolik velká, že byli českoveleničtí pracovníci mnohdy 

ochotni pracovat i na pozicích pod úrovní své kvalifikace. Jeden z respondentů k tehdejší 

rozdílné mzdové situaci uvedl: „V tej době, když se to otočilo, v devětaosmdesátým, jsme 

[měsíčně] brali dva a půl tisíce korun [v Československu], když jsem šel jeden den do 

Rakouska, tak jsem si vydělal tisíc, šel jsem dva dny, měl jsem dva tisíce. Chodil jsem tady 

celej měsíc do práce a dostal jsem dva a půl tisíce. (…) Takže bylo jasný, co má člověk 

dělat. (…) Já jsem si dvacetkrát došel do Rakous, měl jsem dvacet tisíc a měli jsme 

volno.“
186

 Zahraničním ilegálním pracovníkům však hrozil zákaz vstupu na území 

Rakouska na dobu až několika let, rakouským zaměstnavatelům zase při najímání pracovní 

síly bez povolení k práci hrozily přísné pokuty. Jeden z respondentů v rozhovoru popsal 

situaci, do které se během své nelegální pracovní činnosti v Rakousku dostal: „Jeden můj 

spolužák mě udal, že tam jezdím fušovat, tak se po mně podívali. Byla tam taková skladová 
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budova a tam byly pytle s [ovčí] vlnou. (…) Já byl zrovna u tý vlny a najednou koukám a 

vidím dva majáčky, to byli ty rakouský policajti. Postavili jejich auto za moje, (…) tak si 

říkám ‚tak ty mě hledaji‘, (…), a šli do budovy. (…) Já jsem zalez‘ pod těma pytlema, jak 

had jsem se prosoukal až do konce. A oni šli a začli ty pytle přesouvat a hledali, jestli tam 

někde nejsem. Tři metry ode mě skončili.“
187

 Nakonec se respondent musel dostavit na 

policejní stanici, kam přijel se svým rakouským známým. Ten mu potvrdil, že se do 

Rakouska k němu jezdí pouze učit němčinu, aby pokud dostane pracovní povolení, mohl 

zahájit legální pracovní činnost v Rakousku. „Od tý doby jsem tam už nejezdil každej den a 

oni mě pak sledovali.“
188

 Preventivní protekcionismus, který nezřídka ústil v honičky 

s policií a rozsáhlé zátahy, byl hlavním důvodem úbytku českých nelegálních pracovníků 

v Rakousku.  

Tyto zvýšené kontroly datovali respondenti do doby vstupu Rakouska do EU 

(1995) a do schengenského prostoru (1997), což skutečně odpovídá postupnému 

zpřísňování politiky zaměstnávání cizinců. O problému ilegální pracovní migrace referoval 

i Zpravodaj, v roce 1990 nadto podle něj mělo být v gmündském okrese evidováno celkem 

130 oficiálních zahraničních pracovníků.
189

 Místní podle výpovědí dotazovaných svou 

nelegální pracovní aktivitu nejčastěji vydávali za návštěvu známých a přátel či nákupní 

výlet. Kromě toho se také pracovalo v civilu, aby nelegálně zaměstnané neodhalil pracovní 

oděv např. v kufru od auta. 

Ilegální čeští pracovníci však zkraje 90. let většinou usilovali o získání pracovního 

povolení, to byl i případ respondenta citovaného výše: „Já jsem se tam od začátku chtěl 

dostat ofiko, ale oni udělali kvóty na pracáku a směli zaměstnat třeba 90 Čechů tady na tej 

oblasti Gmündsko. To bylo naplněný za první dva měsíce a pak už neotevřeli jediný místo. 

(…) Do roka, než ses rozkoukala, to bylo takhle. (…) Mělo o mě na pracáku zažádáno 

několik firem, ale nikdy jsem ho [pracovní povolení] nedostal.“
190

 

Ke konci 90. let na hranicích s Rakouskem většinu pracovníků tvořili evidovaní 

pendleři, kteří působili převážně na nízko kvalifikovaných postech ve stavebnictví a 
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terciérním sektoru.
191

 Postupně se změnila také struktura pracovních míst, kam byli 

obsazováni zahraniční pracovníci. Zatímco nekvalifikovaná práce byla výsadou první 

poloviny 90. let, po roce 2000 se jednalo spíše o kvalifikované posty jako např. zdravotní 

personál.
192

 Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo k některým umírněním 

v rakouské politice zaměstnávání cizinců z nově přistoupivších zemí, k datu 1. května 2011 

pak nastalo úplné otevření pracovního trhu Rakouska českým pracovníkům.
193

   

4.3  Podnikání v Českých Velenicích 

Na počátku 90. let se v Českých Velenicích v souvislosti s transformací 

ekonomického systému rozvinulo podnikání. Jeho šíře a nabídka byla částečně důsledkem 

nákupní turistiky rakouských občanů. Nejvyhledávanějšími byly ze strany rakouských 

návštěvníků především obchody, pohostinská zařízení, nehtové a vlasové salony a erotické 

služby.
194

 Markantní rozdíl v kupní síle obyvatelstva obou států a s ním spojená nízká výše 

cen na české straně umožnily některým domácím provozovnám postupem času téměř 

zlikvidovat určitý segment
195

 maloobchodní sítě v přilehlém rakouském pohraničí.
196

 

Příhraniční poloha Českých Velenic usnadňovala podnikatelům přístup k zahraniční 

klientele, a to jak v nabízeném zboží, tak i v poskytovaných službách (s tím souvisel i 

prudký nárůst prostituce a počtu nočních klubů a heren). Vedlejším efektem této orientace 

a zahraniční klientelu pak bylo zvyšování hladiny cen spotřebního zboží, které místní 

obyvatelé nesli velmi nelibě.
197

 Stížnosti, hojně se objevující v Českovelenickém 
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zpravodaji
198

 asi od poloviny 90. let, byly vyslovovány zejména na adresu vietnamských 

prodejců, kteří po otevření hranic v roce 1989 prodávali na hlavní třídě v Českých 

Velenicích na rozkládacích campingových stolcích cigarety.
199

 

Aktivita cizinců na českém trhu práce byla oproti situaci v Rakousku jen velmi 

málo regulovaná a celková politika zaměstnávání zahraničních pracovníků značně 

liberální. Baštýř situaci v letech 1993–1997 hodnotí jako „neregulovaný masivní příliv 

legální i nelegální [pracovní] migrace cizinců“
200

, zasahujících svou aktivitou často do 

sféry šedé až černé ekonomiky, kdy pracující cizinci oficiálně vystupovali jako majitelé či 

společníci právnických osob, ale fakticky vykonávali práci v zaměstnaneckém 

postavení.
201

 

Během 90. let tak v Českých Velenicích vznikla rozsáhlá síť provozoven obchodu, 

služeb či pohostinství, soustředěných primárně na zákazníky z Rakouska a provozovaných 

převážně Vietnamci, kteří byli schopni pohotově reagovat na měnící se poptávku.
202

 

Hlavatý nabídl vysvětlení úspěšnosti zahraničních (např. vietnamských) obchodníků 

v pohraničních oblastech: jedná se o etnika, která na tomto území nemají na rozdíl od 

Čechů historickou kontinuitu, jejich vztahy s obyvateli sousední země tak nejsou zatíženy 

dějinnými rozepřemi.
203

 Krom toho je možné obchodní úspěchy vietnamských prodejců 

patrně přičítat také větším zkušenostem s obchodováním a podnikáním, daným životem 

v jiné zemi a v rámci jiné kultury. Rozsah znalostí německého jazyka a jeho souvislost 

s úspěchem v podnikání se v případě vietnamských podnikatelů nepodařilo pro náročnost 

takového výzkumu doložit.   
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Před rokem 1989 pracovalo zdejší vietnamské obyvatelstvo převážně v dílnách 

ŽOS, zkraje 90. let se věnovalo stánkařskému prodeji. Podle Českovelenického zpravodaje 

bylo v roce 1993 improvizovaných stánků až 11, přičemž prodávané zboží tvořily téměř 

výhradně cigarety „za ceny, které odvádějí zákazníky místním podnikatelům“.
204

 V dalších 

číslech Zpravodaje vyjadřovali občané města znepokojení nad nekulturností takového 

prodeje, nízkými hygienickými standardy, krácením daní a prodejem padělků značek. 

Legální stánkařský prodej na hlavní třídě města byl v odpovědi na četné stížnosti zrušen a 

vietnamští a další obchodníci si místa pro stánkový prodej hledali u soukromníků, čímž se 

možnost jejich prodej regulovat výrazně snížila (byli povinni pouze nahlásit umístění 

stánku a datum začátku prodejní činnosti).
205

 V konečné fázi vietnamští obchodníci 

přesunuli svou činnost do pronajatých či zakoupených objektů bývalých provozoven 

obchodu či služeb, kde však často vyměnili původní sortiment za zboží typu zahradních 

trpaslíků a dalších dekorací a levných bot či oblečení. Jejich počet se až doposud stále 

zvyšuje, přičemž většinu tvoří restaurační zařízení, kadeřnictví, nehtová studia a 

maloobchod ve formě supermarketů s širokým sortimentem zboží, vč. alkoholických a 

tabákových výrobků.
206

 Tento segment obchodu v Českých Velenicích zcela ovládli. 

Část českovelenických podnikatelů se k podnikání na domácí půdě dostala po 

neúspěšném žádání o povolení k práci v Rakousku. Tím, že nelegální práce za hranicemi 

byla stále přísněji postihována, představovaly výjezdy za prací do Rakouska čím dál tím 

větší risk. Podobně se k podnikání dostal i jeden z respondentů, který si v Českých 

Velenicích založil autoopravárenskou firmu. Jeho klientelu tvořili z 95 % cizinci, kteří za 

levnými a kvalitními opravárenskými službami neváhali jet i několik stovek kilometrů. 

Obecně však platí, že oblíbenost a četnost nákupní turistiky stoupala s bližší vzdáleností 

výjezdní obce od českých hranic.
207

 V posledních letech však, jak se zdá, vliv zahraničních 

turistů na obchod v rakouském pohraničí klesá. Při expertních rozhovorech, které byly 

provedeny v příhraniční oblasti s Rakouskem v roce 2005, se 14 % respondentů vyjádřilo, 
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že se vliv rakouských turistů na zdejší podnikání snižuje, v pohraničních oblastech 

s dalšími sousedními zeměmi ČR naopak respondenti ohodnotili sousední vliv jako 

vzrůstající.
208

 

Možnosti financování domácí podnikatelské činnosti byly v 90. letech různé, 

někteří obyvatelé si alespoň část našetřili prací v zahraničí, jiní využili bankovních úvěrů, 

které však mnohdy nabízely půjčky s obrovskými úroky. Další možností bylo půjčit si od 

přátel nebo známých. Jeden z respondentů si v polovině 90. let půjčil milion korun od 

Čecha dlouhodobě žijícího v Rakousku, který v jindřichohradeckém okrese hledal, jak by 

mohl pomocí poskytování úvěru zhodnotit své peníze.
209

 Někteří podnikatelé si půjčili 

prostředky např. v rakouské pobočce Waldviertler Sparkasse, kde byla úroková sazba 

zpravidla nižší než v českých pobočkách této banky. Obecně informace získané od 

respondentů vypovídají o značné náročnosti sehnání bankovního úvěru. Jeden 

z dotázaných např. získal půjčku v jindřichohradecké filiálce Waldviertler Sparkasse přes 

opakovanou žádost až díky známosti z Rakouska, úrok přitom při půjčení 2,5 milionů činil 

12 %.
210

 Vysoké úrokové sazby představovaly pro začínající podnikatele značnou zátěž, 

jejich splácení bylo často otázkou mnoha let a podnikání se kvůli nim rozvíjelo pomalu. 

Uvedené problémy se získáním bankovního úvěru částečně vysvětlují i nízký zájem 

obyvatel Č. Velenic o malou privatizaci, jak bylo uvedeno v kapitole 3.2. Přesto se však ve 

městě počet podnikatelů průběžně zvyšoval. V roce 1991 zde bylo podle Českovelenického 

zpravodaje registrováno kolem 270 podnikatelů
211

, ČSÚ však udává čísla výrazně nižší – 

od počátečních 191 podnikatelských subjektů v roce 1993 až po dosažení počtu nad 400 

subjektů v roce 1997. V roce 2001 se zde podle ČSÚ nalézalo 530 evidovaných podniků, 

přičemž číslo dále stoupalo.
212

 

Dlouhodobě se však České Velenice potýkají s problémem nedostatečné nabídky 

služeb pro obyvatele z českého vnitrozemí, které sem tak nic neláká. To je způsobeno 

především periferní pozicí města ve vztahu k vnitrozemským jádrům (perifernost tohoto 
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území se od roku 1989 sice zlepšila, to však zejména vlivem reorientace na oblast Dolního 

Rakouska). 

4.4  Rakouské firmy v jihočeském pohraničí 

Během 90. let docházelo občasně k relokaci výroby rakouských firem do oblasti 

českého pohraničí a dále na východ.
213

 Nejčastějšími důvody k přesunům byly nízké 

mzdové úrovně na české straně, liberálnější legislativa a menší náklady na provoz firem. 

Mechanismem, který měl zahraniční investory do České republiky přilákat, se staly tzv. 

investiční pobídky, které byly zavedeny roku 1998 a fungovaly na principu žádosti o dotaci 

u agentury CzechInvest, která v tomto vztahu vystupovala jako prostředník mezi investory 

a příslušnými českými ministerstvy. Dotace se uskutečňovaly především formou slev na 

daních z příjmů, výhodné nabídky odkoupení pozemku pro podnikání nebo finanční 

podpory rekvalifikace pracovníků či vzniku nových míst.
214

 

„Pull“ faktory pro vstup zahraničních investorů do ČR mohla být kromě výše 

zmíněných také stabilita české měny a nízká míra inflace, odstředivě naopak působila 

nedostatečná dopravní síť nebo malé množství dopravních přechodů mezi Rakouskem a 

Českou republikou.
215

  

Jihočeský kraj co do množství zahraničních investic hodnotí jeden zdroj jako velmi 

slabý, v přepočtu na obyvatele na přelomu tisíciletí dosahoval nejnižších hodnot přímých 

zahraničních investic (PZI) z celé ČR. Naproti tomu Baštýř posuzuje úspěšnost kraje 

opačně a udává počet 2 700 firem s majoritní zahraniční účastí v Jihočeském kraji ve stejné 

době, drtivá většina z nich však pocházejících z Německa.
216

 Na základě průzkumu mezi 

představiteli firem v jižních Čechách konstatuje též Baštýř, že 28 % respondentů 
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ohodnotilo míru rakouského podnikání v českém pohraničí za zanedbatelnou.
217

 

Českovelenický zpravodaj v roce 1993 informoval o odhadech Rakouské hospodářské 

komory (Wirtschaftskammer Österreich), že celkový počet podnikatelů, kteří si v jižních 

Čechách zřídili dceřiné společnosti, nebo se staly spoluvlastníky českých podniků, 

dosahoval v témže roce 40–50.
218

 

Rakousko co do zahraničního obchodu s ČR obsazovalo během zkoumaného 

období přední příčky, umisťovalo se pravidelně za Německem a Slovenskem.
219

 Množství 

PZI přicházejících do České republiky se postupem času zvyšovalo, v roce 1997 

dosahovalo 41 251,4 milionů Kč, v roce 1998 už to byl téměř dvojnásobek roku 

předešlého, 81 947,5 mil. Kč, rakouský podíl přitom tvořil 11,5 % (po SRN a 

Nizozemí).
220

 

Výhodou příchodu rakouských investorů do České republiky bylo zvyšování 

zaměstnanosti vytvářením nových pracovních míst a zaváděním nových technologií 

výroby. V oblasti Třeboňska se investice z Rakouska koncentrovaly zejména v podnikání 

se štěrkopísky a elektrotechnickém průmyslu, např. rakouská firma Lasselsberger Holding-

International, která vstoupila do borovanského podniku Calofrig či firma Eaton 

Elektrotechnika s.r.o. působící v Suchdole nad Lužnicí.
221

 

Závěr 

Otevření hranic s Rakouskem postavilo České Velenice do zcela jiné 

geoekonomické pozice – rakouské firmy nově představovaly šanci na hospodářskou 

spolupráci či uplatnění se na zdejším trhu práce, rakouští obyvatelé zase lákavou platící 

klientelu při nákupech a turistice. Blízkost hranice s sebou nesla rovněž potenciál rozvoje 

individuálních mezilidských vztahů. Jakkoli však prvotní situace vypadala optimisticky, 

došlo později k oboustrannému ochladnutí zájmu a panující lhostejnosti, způsobené zřejmě 
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částečně pomyslným „vystřízlivěním“, a dílem také prudkou, a ne vždy pozitivní, změnou 

místních poměrů, kterou na obou stranách obyvatelé přičítali cizímu vlivu (nárůst 

kriminality a prostituce, konkurence na trhu práce aj.). Svou roli sehrála patrně i vzájemně 

nepřátelsky laděná rétorika „předrevolučních“ let. Vzájemný nezájem pak trval po zbytek 

zkoumaného období, přičemž míra spolupráce ČR s Rakouskem byla vzhledem ke 

spolupráci s ostatními sousedními zeměmi Česka nejnižší.
222

 

Během 90. let se vzájemná spolupráce mezi Českými Velenicemi a rakouskou 

stranou na úrovni komunální politiky soustředila na sféru kultury, školství, sportu a 

ekologie a řešila rovněž společné infrastrukturní problémy. Podle respondentů klíčovou 

roli v přeshraniční spolupráci a kontaktech hráli určití činní jedinci, kteří fungovali jako 

nositelé a iniciátoři vzájemné spolupráce. Tato skutečnost však znamenala vysokou 

vázanost přeshraniční výměny na těchto několik málo osob. V souladu s postupným 

„vystřízlivěním“ se vzájemné vztahy utlumily a spolupráce stagnovala na ojedinělých 

přeshraničních projektech, zaštítěných jak jednotlivci, tak institucionálními aktéry. 

Blízkost Rakouska zpočátku 90. let nastartovala ekonomický rozvoj Českých 

Velenic – když majetek odstátněním ve formě malé privatizace přešel do rukou 

soukromých vlastníků, zřizovali zde místní obyvatelé provozovny služeb a obchodu, cílící 

na rakouskou klientelu, která ve zkoumaném období disponovala výrazně větší kupní silou. 

Na úrovni drobného podnikání v Českých Velenicích tedy došlo k přizpůsobení nabídky 

zahraniční poptávce. V tom výrazně vynikali především obyvatelé vietnamské národnosti, 

kteří byli obchodně činní již od počátku 90. let a kteří svou aktivitu směřovali téměř 

výlučně na rakouské zákazníky. Důvodem pro jejich úspěchy mohla být jednak větší 

zkušenost s obchodováním, daná životem v jiné zemi, píle a pracovitost a také fakt, že zde 

toto etnikum postrádalo historickou kontinuitu osídlení, takže nebylo ovlivněno předsudky 

a sváry sahajícími do minulosti. Kromě toho byli také vietnamští obchodníci schopní 

neobyčejně rychlé reakce na poptávku na trhu. 

Především v první polovině 90. let profitovala řada českovelenických pracovníků z 

vyšších mezd na rakouském trhu práce, kde tito pracovníci působili převážně načerno. 

Jednalo se nejčastěji o nekvalifikovanou nebo méně kvalifikovanou manuální práci, při 

které nebyl větší kontakt s lidmi potřeba, nezvýšila se tedy významně ani motivace k učení 

německého jazyka, ani jeho zdejší znalost, ačkoli v prvních měsících po otevření hranic 
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došlo k boomu jazykových kurzů. Primární motivací pro účast na rakouském trhu práce 

přitom byla výrazně vyšší mzdová úroveň.  

Nelegální dojížďková migrace za prací klesla v polovině 90. let zejména 

v návaznosti na tvrdé restrikce v rakouské politice zaměstnávání cizinců. Češi, dříve 

pracující v Rakousku, se vrátili zpět domů a často začínali, obohacení vydělanými penězi a 

pracovními zkušenostmi ze zahraničí, podnikat či pracovat. Příležitostí k uplatnění byl i 

v polovině 90. let vybudovaný Hospodářský park, který zde vznikl jako bilaterální projekt 

iniciativou obou vlád a během své existence pohltil zaměstnance zkrachovalých 

železničních dílen, čímž zamezil nárůstu nezaměstnanosti v oblasti. Jinak však 

hospodářská spolupráce na lokální úrovni ustrnula a objevovala se pouze příležitostně. 

Charakterizoval ji přitom neorganizovaný ráz. Opačně tomu bylo naopak na celostátní 

úrovni, kde se vzájemné hospodářské spolupráci dařilo, a to nezávisle na sporech o 

temelínskou jadernou elektrárnu či Benešovy dekrety.
223

 

Během 90. let docházelo k přesunu některých rakouských firem do českého 

pohraničí, motivovanému nižšími provozními náklady, levnější pracovní silou a možností 

přístupu k dvojí klientele. 

Během transformace došlo v Českých Velenicích k odlivu části pracovních sil do 

sektoru služeb, dominantním však zůstal i nadále průmysl. Pro získání prostoru pro své 

podnikání využili místní spíše než metodu malé privatizace pronájem obchodních prostor 

od městského úřadu či nákup nemovitostí. Důvodem pro to byla zřejmě nedostatečná 

připravenost zdejšího obyvatelstva v době malé privatizace, a to jak z hlediska 

informovanosti a zkušeností s podnikáním, tak i stran úspor domácností, které zřejmě 

v důsledku nízkých mezd nedosahovaly potřebných hodnot. V malé privatizaci v Českých 

Velenicích se tak uplatnilo spíše obyvatelstvo odjinud, které disponovalo většími úsporami 

a obchodní obratností, místní obyvatelé proto často začínali s podnikáním se zpožděním. 

České Velenice stály v 90. letech před výzvou spojenou s možností většího 

přeshraničního propojení a spolupráce, které s sebou však nesly i některé negativní 

důsledky. Zprvu se vzájemnému dialogu a spolupráci dařilo, postupem času však 

přeshraniční spolupráce ochladla a zůstává dlouhodobě za svým potenciálem. Město je 

stále orientováno především na ekonomickou spolupráci s českým vnitrozemím. Za 

úspěšný lze považovat bilaterální projekt Hospodářského parku ACCESS, který ač stále 
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není zcela zaplněn, ve městě vytvořil nová pracovní místa a zamezil nárůstu 

nezaměstnanosti po krachu dílen ŽOS. Hraniční poloha Českých Velenic ovlivňuje ve 

městě zejména nabídku sítě služeb, která svým sortimentem láká téměř výhradně 

zahraniční klientelu.  

Pokud by vzájemné mezilidské kontakty v budoucnu zesílily a neustrnuly pouze na 

nákupní turistice, mohly by pomoci vytvořit pevný základ pro organizovanou 

ekonomickou spolupráci. 

Summary 

The opening of the border with Austria put České Velenice in a completely 

different geoeconomic position – Austrian companies newly represented a chance for 

economic cooperation or participation in the local labour market, while Austrians 

constituted attractive clientele. The proximity of the border also brought the potential to 

develop interpersonal relationships. However, although the initial situation seemed 

optimistic, there was a mutual loss of interest and prevailing indifference after some time, 

caused, perhaps, partly by an imaginary 'sobering up' and partly by the abrupt, though not 

always positive, change in local circumstances attributed on both sides of the frontier to 

foreigners (increase in crime and prostitution, competition in labour market etc.). The 

mutually hostile rhetoric of the “pre-revolutionary” years also played a role. The lack of 

interest on both sides then lasted for the remainder of the period under review, while the 

Czech Republic's cooperation with Austria was the lowest compared to that with its other 

neighbouring countries. 

During the 1990s, mutual cooperation between České Velenice and its Austrian 

counterpart at the level of municipal politics focused on the sphere of culture, education, 

sports and ecology and also addressed common infrastructural problems. According to the 

respondents, a key role in cross-border cooperation and contacts played active individuals 

who acted as bearers and initiators of mutual cooperation. That means, however, that the 

cross-border exchange was to some extent reliant on those few individuals. In line with the 

gradual 'sobering up' in the interpersonal relations, the cross-border relationships faltered 

and cooperation stagnated on sporadic cross-border projects, backed by both individuals 

and institutional actors. 

The proximity of Austria in the early 1990s has triggered economic development of 

České Velenice – when the state property was sold to new owners during small-scale 
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privatization, local residents set up small service establishments and private businesses 

targeting Austrian clients, who in the period under review possessed significantly greater 

purchasing power. At the level of small business in České Velenice, the supply was 

adjusted to foreign demand. This was particularly evident in the case of Vietnamese 

retailers, who had been in business since the early 1990s and focused their activities almost 

exclusively on Austrian customers. The reason behind their success could be greater 

experience with business, given their lives in another country, diligence and 

industriousness, and the fact that this ethnic group lacked the historical continuity of the 

settlement, so it was not affected by prejudice and historical discord. In addition, 

Vietnamese traders were able to respond quickly to market demands. 

Especially in the first half of the 1990s, many of the workers from České Velenice 

benefited from higher wages in the Austrian labour market, where they worked mostly 

illegally. They largely occupied positions which involved unskilled or less skilled labour 

and where there was no need for communication with people; therefore neither the 

motivation to learn the German language nor its knowledge increased significantly after 

the fall of the Iron Curtain, although there was a boom in language courses in the first 

months after the border was opened. The primary motivation for participation in the 

Austrian labour market was a significantly higher wage rate. 

Commuting to work on the Austrian side of the frontier decreased in the mid-

1990s, mainly due to severe restrictions within Austrian foreign employment policy. The 

Czechs previously working in Austria returned home with earned money and new work 

experience from abroad and started to run their own businesses or to work. The Industrial 

park ACCESS, which was established as a bilateral project by both governments, helped 

create job vacancies in the mid-1990s and absorb employees of bankrupt repair plant for 

rail vehicles, thus preventing the rise in unemployment in the area. Otherwise, however, 

the economic cooperation at the local level has stagnated and only occurred occasionally, 

conducted in an unorganized manner. At the national level, on the other hand, mutual 

economic cooperation was successful, regardless of the disputes over the Temelín nuclear 

power plant or the 'Beneš Decrees'. 

During the 1990s, some Austrian companies moved to the Czech borderland, 

motivated primarily by lower operating costs, cheaper workforce and access to clientele 

from both countries. 



 

60 

 

During the transformation process, a part of the labour force in České Velenice 

went over to the tertiary sector, industry, however, remained dominant. In order to gain 

property to start a business, rather than participating in the small-scale privatization, the 

locals opted for the rental of retail property from the municipal office or for the purchase of 

the real estate. The reason for this was probably the unpreparedness of the local population 

during the period of the small-scale privatization, both in terms of information and 

experience with business and regarding the household savings, which apparently did not 

reach the necessary rate due to low wages. In the small-scale privatization in České 

Velenice participated mostly bidders from elsewhere, who had greater savings and more 

skill in conducting business at their disposal. The locals, therefore, often started their 

businesses with delay. 

In the 1990s, the town of České Velenice was faced with a challenge and an 

opportunity of greater cross-border interconnectedness and cooperation, which, however, 

produced negative consequences as well. At first, mutual dialogue and cooperation 

flourished, but over time, cross-border cooperation faltered and remains beyond its 

potential. The city is still oriented primarily on economic cooperation within the Czech 

inland. The bilateral project of the Industrial park ACCESS, which, although not fully 

taken advantage of, has created new jobs in the area and prevented an increase in 

unemployment following the collapse of the repair plant for rail vehicles and can thus be 

deemed successful. The location of the city at the border with Austria influences mainly 

the supply of network of services that attracts almost exclusively foreign clients. 

If interpersonal contacts in the future intensified and did not remain at the level of 

reciprocal shopping excess, they could help establish a solid basis for organized economic 

cooperation. 
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