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Abstrakt 

Ve své práci se představuji dnes již neexistující podnik Liberecké automobilové závody. Na 

základě dostupných pramenů popisuji okolnosti provázející jeho vznik, postupný rozvoj 

v jeden z nejvýznamnějších podniků v socialistickém Československu a na příčiny jeho 

neúspěšné adaptace na transformaci centrálně plánovaného hospodářství v tržní ekonomiku, 

která postupně vedla k jeho konečnému zániku. Kombinací metody orální historie a studia 

pramenů písemné povahy zachycuji každodenní pracovní život pamětníků z řad bývalých 

zaměstnanců závodu v Mnichově Hradišti a zjišťuji, jak z dnešní perspektivy vzpomínají na toto 

své životní období. 

 

Klíčová slova: LIAZ, orální historie, podnik, závod, socialistické soutěžení 

 

 

 

Abstract 

In this thesis, I present the now non-existent company Liberecké automobilové závody. Based 

on available sources, I describe the circumstances surrounding its creation, gradual 

development into one of the most important enterprises in socialist Czechoslovakia, and the 

reasons for its unsuccessful adaptation to the transformation of a centrally planned economy 

in a market economy, which gradually led to its eventual demise. By combining the method of 

oral history and the study of written sources, I capture the daily working life of witnesses – 

the former employees of the plant in Mnichovo Hradiště, and find out how, from today's 

perspective, they remember this period of their lives. 

 

Key words: LIAZ, oral history, enterprise, plant, socialistic competiton 
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Motto: 

„Velká část liazáků, i když tam chodila jenom jako do nějaké takzvané robotárny, tak stejně se 

jim ten LIAZ nějakým způsobem dostal pod kůži.“ 1 

„Vlastně to byla člověka druhá rodina, protože tam ráno přišel, odcházel ve tři a dennodenně 

s těmi lidmi a pětadvacet let na jednom místě.“ 2 

 

 

1. ÚVOD 

Podnik Liberecké automobilové závody (LIAZ) patřil k významným tuzemským strojírenským 

podnikům. Byl největším výrobcem těžkých silničních nákladních automobilů 

v Československu, a to jak počtem vyrobených jednotek, tak šíří sortimentu. Vyráběly se zde 

tahače pro mezinárodní kamionovou přepravu, sklápěče, valníky, speciální vozy (hasičské, 

silničářské, lesnické, zemědělské) a podvozky pro autobusy.3  

Podnik LIAZ patřil k největším exportním podnikům v rámci celé Rady vzájemné 

hospodářské pomoci (RVHP). Vznikl v roce 1951, resp. 1953, a postupně se rozrostl v celek 

deseti závodů, které byly rozesety po celém území republiky. Ještě na konci 90. let LIAZ 

produkoval 18 tisíc vozů a 27 tisíc motorů ročně, v jeho závodech pracovalo přes 12 tisíc 

zaměstnanců. Po roce 1989 však nezvládl transformaci na tržní hospodářství, nedokázal čelit 

konkurenci západních výrobců a započal jeho postupný úpadek, který management podniku 

nedokázal zastavit. 

Jedním ze závodů podniku LIAZ byl závod 02 v Mnichově Hradišti, ve kterém pracovali 

oba moji rodiče. LIAZ proto zprostředkovaně určitým způsobem ovlivnil mé dětství a 

dospívání. Kdykoliv nyní projíždím kolem areálu bývalého mnichovohradišťského závodu, 

vybaví se mi vzpomínky, které s ním mám spojené: pionýrské tábory, podnikové rekreace, 

lyžařské zájezdy, první dovolená u moře, kancelář konstrukce, kde pracovala moje matka. 

Nikdy jsem však s rodiči nehovořila o tom, jaké pro ně bylo pracovat v LIAZu a jak na toto 

 

1 Digitální sbírky Pracoviště Orální historie – soudobé dějiny, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova 
(dále jen: OH-SD FHS UK). Rozhovor s Čeňkem Štučkou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 29. 9. 2019. 
2 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Janou Adamovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 13. 9 2019. 
3 Do roku 1962 se v LIAZu vyráběly celé autobusy, pak byla výroba kabin a jejich montáž na dodávané podvozky 
převedena do podniku Karosa Vysoké Mýto. 
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období vzpomínají. Nevěděla jsem nic o historii podniku – kdy byl založen, proč se jeden z jeho 

závodů nacházel právě v Mnichově Hradišti. Neznala jsem podrobněji okolnosti, které vedly 

k jeho zániku, přestože jsem byla svědkem doby, kdy k němu došlo.  

 Cílem této práce je analýza dějin podniku LIAZ a každodenního pracovního života 

zaměstnanců mnichovohradišťského závodu. Mým původním záměrem bylo zaměřit se pouze 

na závod v Mnichově Hradišti, během výzkumu jsem si však uvědomila, že není možné oddělit 

jeden závod od podniku, se kterým je tak těsně propojen. Dalším důvodem komplexního pojetí 

bylo, že neexistuje žádná odborná publikace, která by se tomuto tématu věnovala. Nepodařilo 

se mi nalézt ani žádnou kvalifikační práci nebo odbornou studii.4 Informace o LIAZu lze 

dohledat jen v archivních pramenech, podnikových novinách nebo dobovém tisku. Mnoho 

z nich je však uchováno pouze ve vzpomínkách pamětníků – bývalých pracovníků LIAZu – 

kterých bohužel postupně ubývá.  

 Práce je rozdělena na metodologickou a analytickou část. V metodologické části 

seznamuji s metodou orální historie. Popisuji způsob získání narátorů, průběh rozhovorů a 

neopomíjím ani etické otázky výzkumu. Dále se věnuji použitým písemným pramenům a 

zdrojům. Analytická část se dělí na čtyři kapitoly. V první kapitole seznamuji s historií podniku 

LIAZ do roku 1989. Ve druhé kapitole se zaměřuji na mnichovohradišťský závod v témže 

období. Prostřednictvím vzpomínek narátorů se snažím zachytit různé aspekty, které 

ovlivňovaly jejich každodenní pracovní život. Ve třetí kapitole se věnuji postupnému úpadku 

LIAZu, který započal po roce 1989. Ve čtvrté kapitole popisuji, jak toto období reflektují 

pamětníci – bývalí pracovníci závodu v Mnichově Hradišti. 

 

 

 

 

 

 

 

4 V repozitářích kvalifikačních prací se nacházejí práce zabývající se transformací českého hospodářství, 
případně automobilového průmyslu po roce 1989, ve kterých je LIAZ stručně zmíněn jako jeden z příkladů 
neúspěšné transformace. Obdobně zaměřené jsou i studie, které se mi podařilo dohledat. 
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2. METODOLOGICKÁ ČÁST 

Data pro svou práci jsem získala kvalitativní výzkumnou strategií5, při které jsem kombinovala 

metodu orální historie se studiem pramenů a zdrojů písemné povahy.  

Podstatou orální historie je nahrávání rozhovorů s účastníky historických událostí 

(narátoři) a jejich následné zpracování.  Umožňuje nám získat nové informace a poznatky, 

které obohacují nebo korigují dosavadní poznání.6 

Orální historie využívá paměť, která není pasivní úschovnou faktů, ale aktivním 

procesem utváření významů. Lidská paměť je značně selektivní, ale selektivitu vykazují i 

tradiční historické prameny, protože byly sepsány za určitým účelem a na rozdíl od orálních 

pramenů je není možné verifikovat prostřednictvím žijících pamětníků.7  

Orální prameny jsou subjektivní – rozhovory o minulých událostech jsou ovlivněny 

časovým odstupem, prostředím, ve kterém rozhovory vznikají, a účelem, kvůli kterému jsou 

realizovány.8 To samé ale platí i o písemných pramenech, které jsou navíc často 

zaznamenávány lidmi, kteří nebyli účastníky těchto událostí.9 

Orální prameny mají oproti písemným pramenům výhodu, že u nich není pochybnost 

o jejich autorství. Psané dokumenty mohou být výsledkem práce jiných jedinců než těch, kteří 

jsou považováni za jejich autory.10 

Rozhovor je určitým druhem sociální interakce, při které tazatel svými otázkami 

ovlivňuje narátorovo vyprávění a spolupodílí se tak na vzniku orálního pramene. Proto je 

nezbytné, aby dal tazatel přednost tomu, co si narátor přeje říct, před tím, co on chce slyšet.11  

 

5 Při kvalitativní výzkumné strategii probíhá zkoumání v přirozených podmínkách. Výzkumník se snaží 
porozumět zkoumanému problému prostřednictvím analýzy textů a názorů účastníků výzkumu. Tato strategie 
umožňuje získat velké množství informací od malého počtu jedinců. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní 
metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 50-55. 
6 VANĚK, Miroslav. O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty. Praha: Centrum orální historie Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 9, 25. 
7 PORTELLI, Alessandro. What makes oral history different. In: PERKS, Robert and Alistair THOMPSON., Alistair 
(eds.). The Oral History Reader. London, New York: Routledge, 1998, s. 66-69. 
8 VANĚK, Miroslav. O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty, s. 20-21. 
9 PORTELLI, Alessandro. What makes oral history different, s. 68. 
10 HOFFMAN, Alice. Reliability and Validity in Oral History. In: DUNAWAY, David K. and Willa K. BAUM. Oral 
History. An Interdisciplinary Anthology. Lanham: Altamira Press, 1996, s. 91. 
11 PORTELLI, Alessandro. What makes oral history different, s. 70. 
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2.1 Orálněhistorické rozhovory 

2.1.1 Výběr narátorů 

Výběr narátorů jsem provedla metodou sněhové koule. Moje matka, která byla jednou z mých 

narátorek, mi zprostředkovala kontakty na další bývalé zaměstnance mnichovohradišťského 

závodu LIAZ. Ti mi doporučili další potenciální narátory.12 

 Celkem jsem oslovila 15 bývalých zaměstnanců LIAZu.13 Jeden z nich mě odmítl 

z důvodu neuspokojivého zdravotního stavu. Další dva sice přislíbili svou účast, ale bohužel se 

nepodařilo rozhovor uskutečnit. Přestože se jednalo o starobní důchodce, byli velmi pracovně 

vytíženi. Situaci komplikovalo i moje zaměstnání, které mi neumožňovalo být 100% časově 

flexibilní, a také nutnost za narátory dojíždět. Nakonec se mi podařilo získat 13 narátorů, 

s nimiž jsem v období od září do října 2019 realizovala 17 rozhovorů v celkové délce 29:48 

hodin. S každým z narátorů jsem uskutečnila jeden až dva rozhovory. Jejich počet se odvíjel od 

časových možností a také komunikativnosti narátorů. Mezi mými narátory se vyskytovaly dva 

manželské páry. V těchto případech jsem realizovala rozhovory s oběma partnery najednou. 

Byla to pro mě velmi zajímavá zkušenost, která se ukázala být přínosem i pro mou práci, 

protože tito narátoři se vzájemně doplňovali a upřesňovali své vzpomínky. 

Dva rozhovory s dalším narátorem jsem získala od pracovníků Muzea města Mnichovo 

Hradiště. Celková délka těchto dvou rozhovorů je 01:08 hod. Byly realizovány v rámci projektu 

zaměřujícího se na uchování audiovizuálního dědictví města. 

2.1.2 Informace o narátorech 

Mým záměrem bylo získat vzorek vyvážený z hlediska genderu a pracovního zařazení. 

Genderové hledisko se mi podařilo splnit částečně. Mezi nárátory bylo 5 žen a 8 mužů. 

Rovnoměrné zastoupení dělníků a technickohospodářských pracovníků (THP) se mi bohužel 

 

12 Hovořím-li o narátorech a narátorkách jako o skupině osob, používám pro jejich označení mužský rod. V 
případě, že zmiňuji konkrétní narátorku/narátorky, používám rod ženský. Obdobně pracuji s pojmy pracovník, 
zaměstnanec, kolega. 
13 Původně jsem plánovala požádat o rozhovor i mého otce, který prožil celou svou pracovní kariéru v závodu 
LIAZ. Bohužel jeho zdravotní stav neumožnil, aby se výzkumu zúčastnil. Jeden z mých příbuzných mi nabídl 
zprostředkování rozhovoru se svým známým, který se jako zaměstnanec LIAZu několikrát zúčastnil zahraničních 
montáží. K tomuto setkání však nedošlo z důvodu opatření vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR 
v souvislosti s pandemií Covid-19. 
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nepodařilo splnit. Ve vzorku byli pouze 2 dělníci 14 a 11 THP. Dva z narátorů, kteří pracovali 

jako THP, byli po svém nástupu do LIAZu několik let zaměstnáni v dělnických pozicích. Na 

výsledky výzkumu však nerovnoměrné zastoupení dělníků a THP nemělo zásadní vliv, protože 

jsem nezkoumala aspekty, které by souvisely s vykonávanou prací. 

 Kritériem pro zařazení narátorů do vzorku bylo, aby v LIAZu pracovali před rokem 1989 

i po něm. Jednotliví narátoři nastoupili v rozmezí let 1951 a 1967, odešli mezi lety 1991 a 2002. 

Délka jejich pracovních poměrů byla 18-43 let.  

Věk narátorů a jejich vzdělání nebyly pro zařazení do vzorku důležité. Jen pro úplnost 

uvádím, že nejstarší narátor se narodil v roce 1936, nejmladší v roce 1959. Ve skupině byli 

2 narátoři se základním vzděláním, 2 vyučení, 5 středoškoláků a 4 vysokoškoláci. 

2.1.3 Etika výzkumu 

Každý badatel, především ten, který využívá metodu orální historie, musí při svém výzkumu 

dodržovat etické zásady. Orální historie se řídí pravidly stanovenými dvěma mezinárodními 

organizacemi, jimiž jsou Mezinárodní asociace orální historie (International Oral History 

Association – IOAH) a Americká antropologická asociace (American Anthropology Association 

– AAA).15 V českém prostředí vytváří etický kodex Česká asociace orální historie (Czech Oral 

History Association – COHA).16 

 V souladu s požadovanými zásadami jsem narátory seznámila s účelem a cílem 

výzkumu a s jeho průběhem, s plánovaným výstupem výzkumu a s budoucími možnostmi jeho 

využití, se způsobem uložení a použití nahraných rozhovorů. 

Po skončení rozhovorů jsem narátorům předložila Informovaný souhlas ke zpracování a 

zpřístupnění osobních a citlivých údajů, vysvětlila jim jeho obsah a požádala je o jejich podpis. 

Zároveň jsem je použila o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat. Žádný z narátorů 

nepožadoval svou anonymizaci, vyžadovali však anonymizaci osob zmíněných v rozhovoru. 

Někteří narátoři požadovali autorizaci přepisu před publikací v případě využití rozhovorů 

dalšími subjekty v rámci jiných výzkumů. 

 

14 Tři z oslovených narátorů, se kterými jsem z výše uvedených důvodů rozhovory nerealizovala, pracovali jako 
dělníci. 
15 VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2., přepracované a 
doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 228-229. 
16 HLAVÁČEK, Jiří. Etický kodex České asociace orální historie. Česká asociace orální historie [online]. Praha: 
COHA, 2019 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: <http://www.coha.cz/wp-content/uploads/2019/10/Eticky_kodex-
COHA_2019.pdf> 
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 Od narátora, s nímž vedli rozhovor pracovníci mnichovohradišťského muzea, nemám 

k dispozici podepsaný informovaný souhlas. Proto jej ve své práci uvádím pouze pod jeho 

iniciálami. 

2.1.4 Průběh rozhovorů a zpracování nahrávek 

Při prvním oslovení potenciálních narátorů, kdy jsem zjišťovala jejich ochotu zapojit se do 

výzkumu, naprostá většina z nich reagovala pozitivně. Na některých bylo pozorovatelné, že se 

na rozhovor těší. Výjimkou byla narátorka, která mi sdělila, že na léta strávená v LIAZu 

nevzpomíná ráda. Přesto s rozhovorem souhlasila. Druhou výjimkou byl již výše zmíněný 

bývalý zaměstnanec, který se nechtěl výzkumu zúčastnit kvůli zdravotním obtížím. 

 Při tomto prvním setkání jsem narátory seznámila se záměrem své práce a popsala jim 

způsob, jakým bude rozhovor probíhat. Zároveň jsem si s nimi domluvila termín a místo 

realizace rozhovoru. 

Rozhovory probíhaly většinou v domovech narátorů. Výjimkou byly dva rozhovory 

s toutéž narátorkou – první se uskutečnil v restauraci, ve které pro nás zajistila uzavřený 

salónek, druhý v kanceláři na jejím pracovišti, kde jsme také měly soukromí. Rozhovor s jedním 

nrátorem jsem realizovala v bytě mé matky (rozhovor proběhl bez její přítomnosti). 

Před začátkem rozhovoru jsem každého narátora seznámila s etickými zásadami 

výzkumu a s tím, že mohou odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku, případně rozhovor 

kdykoliv ukončit. Také jsem se jich zeptala, zda smím rozhovor nahrávat na záznamník 

v mobilním telefonu, s čímž všichni souhlasili. 

Narátory jsem požádala, aby rozhovor započali stručným biografickým úvodem. Tímto 

způsobem jsem chtěla docílit, aby se co nejvíce uvolnili a zvykli si na nahrávací zařízení.  

Při sběru dat jsem využila polostrukturovaný rozhovor. Předem jsem si připravila 

seznam tematických okruhů, který mi pomohl dodržet určitou strukturu a neopomenout 

žádné z témat. Při realizaci rozhovorů samozřejmě není možné vždy postupovat přesně podle 

tohoto seznamu. Výhodou polostrukturovaných rozhovorů je, že narátorovi i výzkumníkovi 

umožňují určitou flexibilitu. Výzkumník může své dotazy rozvíjet, upřesňovat a doplňovat. 

Narátorovi poskytuje možnost hovořit volně a co nejlépe formulovat své myšlenky.17  

Rozhovory probíhaly ve velmi přátelské atmosféře. Všichni narátoři byli velmi otevření 

a neodmítli odpovědět na žádnou z položených otázek. Dle mého názoru k tomu přispěla 

 

17 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum, s. 174. 
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skutečnost, že všichni znají buď mou matku a/nebo dobře znali mého otce, na kterého řada 

z nich během rozhovorů vzpomínala. Někteří z nich mě znají od mých dětských let18, což 

pravděpodobně podpořilo jejich důvěru vůči mně. 

Nejkratší rozhovor trval necelou čtvrthodinu19, nejdelší přes 5 hodin20. Narátoři se 

občas odchýlili od tématu, nesnažila jsem se je však přerušovat, protože jsem to považovala 

za nezdvořilé. Dalším důvodem bylo, že většinou hovořili o příhodách, které dokreslovaly 

danou dobu, a přestože jsem některé z nich ve své práci nevyužila, mohou být přínosem pro 

případné další badatele. Po těchto odbočeních se sami vrátili k původně probíranému 

tematickému okruhu. 

Na závěr rozhovoru jsem narátorům poděkovala a nabídla jim možnost autorizovat a 

okomentovat výsledný text. Žádný z nich autorizaci nepožadoval. Zároveň jsem je požádala o 

podpis výše uvedeného Informovaného souhlasu. Všem narátorům jsem přislíbila předání 

výtisku finální verze mé diplomové práce. O její doručení mě požádala i ředitelka Muzea 

v Mnichově Hradišti, jehož archiv jsem navštívila v rámci studia archivních pramenů. 

Nahrávky jsem zpracovala do kondenzovaných přepisů včetně časové stopy. Tyto 

přepisy mi usnadnily následnou orientaci v nahraných rozhovorech. 

Všechny citace z rozhovorů použité v této práci jsem převedla do spisovné češtiny a 

vynechala jsem všechna vycpávková slova, opakující se výrazy, nadbytečná ukazovací zájmena, 

nedokončené věty.  Při tom jsem se snažila nepozměnit význam narátorova sdělení. Veškeré 

slangové a expresivní výrazy jsem v citacích ponechala. 

V případě citací z rozhovorů s manželskými páry uvádím při odkazování jako prvního 

toho narátora, kterého cituji. Jméno druhého z partnerů je v závorce. 

Během rozhovorů narátoři důsledně rozlišovali mezi pojmy podnik (tzn. podnikové 

vedení celého LIAZu) a závod, zároveň používali výhradně název LIAZ, přestože se oficiální 

název od 2. poloviny 90. let měnil a přestože se z mnichovohradišťského závodu stala akciová 

společnost. Tuto terminologii jsem se snažila dodržet a oficiální názvy používám pouze tehdy, 

je-li to nezbytné. 

 

18 Z tohoto důvodu mi někteří narátoři tykali. 
19 Jednalo se o rozhovor zaměřený na biografický úvod, který se uskutečnil v rámci společného rozhovoru 
s jedním z manželských párů. 
20 Narátor byl velice komunikativní, má velký všeobecný přehled a dar velmi poutavě vyprávět. 
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2.1.5 Problematika rozhovorů s blízkými narátory 

Výzkum realizovaný ve známém prostředí a rozhovory vedené s blízkými osobami, či jedinci, 

které zná badatel již z minulosti, přináší určité výhody i nevýhody. Již v úvodu této části jsem 

zmínila, že během rozhovorů dochází mezi tazatelem a narátorem ke vzájemným interakcím. 

Vznikají mezi nimi sympatie nebo antipatie, které mají vliv na celý výzkumný proces. S blízkými 

a známými osobami však tyto vztahy máme utvořené již z minulosti. Mohou ještě více zvýšit 

již existující subjektivitu orálněhistorických pramenů, kterou do výzkumu vnáší badatel i 

narátor. Pro výzkumníka je nezbytné si tuto subjektivitu uvědomovat a pracovat s ní 

s maximální možnou objektivitou.  

 K výhodám rozhovoru s blízkými/známými osobami patří snadnější získání důvěry, 

která přispívá k jejich větší otevřenosti a uvolněnosti. Badatel však může mít tendenci vyhýbat 

se tématům, se kterými mají narátoři spojený traumatizující zážitek, který je výzkumníkovi 

znám. Dle mého názoru by měl tazatel zvážit, zda je rozhovor o tomto zážitku pro zaměření 

jeho práce nezbytný a jakým způsobem ho případně otevřít, aby narátorům nezpůsobil 

emocionální újmu. 

 Při výzkumu ve známém prostředí se badatel ocitá v pozici insidera. Moje znalost 

tohoto prostředí, byť pouze částečná a zprostředkovaná, mi pomohla při sestavování 

tematických okruhů pro rozhovor. Jelikož jsem v LIAZu nikdy nepracovala, byla jsem v rámci 

tohoto výzkumu zároveň outsider. Narátoři neočekávali, že danou problematiku dobře znám 

a neměli tendenci vynechat detaily, které by insider znal.  

 Jednou z nevýhod rozhovorů tohoto typu může být sklouzávání od orálněhistorického 

interview k přátelskému povídání. Tento nešvar se paradoxně projevoval nejméně při 

rozhovorech s mou matkou. V případě dalších narátorů jsem se občas přistihla, že jejich 

vzpomínky doplňuji vzpomínkami svými. Po uvědomění si této chyby jsem se snažila do 

vyprávění narátorů zasahovat co nejméně. 

2.2 Písemné prameny a zdroje 

2.2.1 Archiválie 

Nejobsáhlejší sbírka pramenů tohoto typu se nachází ve Státním okresním archivu v Mostě, 

který je součástí Státního oblastního archivu v Litoměřicích. K dispozici jsou zde dokumenty 
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různorodé povahy – socialistické závazky podniku i jednotlivých závodů, organizační směrnice, 

zápisy z porad, kolektivní smlouvy, účetní knihy a mnoho dalších. 

Další archivní zdroje jsou dostupné v Muzeu města Mnichovo Hradiště. Tamější sbírka 

není tak bohatá jako v mosteckém archivu, přesto se mi v ní podařilo nalézt cenné archiválie, 

jako např. kolektivní smlouvu, závodní socialistický závazek a tři kroniky brigád socialistické 

práce působících v mnichovohradišťském závodu.  

Jednu kroniku brigády socialistické práce mi zapůjčil jeden z mých narátorů, pan 

Jaroslav Koloc. Tato kronika pro mě byla z osobních důvodů nejcennější, protože jejím členem 

byl i můj otec. 

2.2.2 Publikace o LIAZu 

Podnik LIAZ je mezi historiky opomíjeným tématem. Jedna z publikací o LIAZu, kterou se mi 

podařilo nalézt, je dílem bývalého dlouholetého zaměstnance mnichovohradišťského závodu 

Ing. Karla Václavíka21, který společně se svým synem Karlem Václavíkem ml. napsal třídílnou 

monografii ŠKODA a LIAZ. Nákladní automobily a autobusy po roce 1945. Tato monografie je 

zaměřená především na vývoj jednotlivých typových řad nákladních automobilů a ostatních 

výrobků LIAZu, je zde uvedeno mnoho různých technických údajů, nákresů a fotografií 

automobilů, ale stručně nastiňuje i historii podniku.  

Další publikace vydal při různých příležitostech přímo podnik nebo mnichovohradišťský 

závod LIAZ. Všechny byly vydány před rokem 1989, proto je nezbytné k nim přistupovat 

kriticky a mít na paměti, že byly ovlivněny dobovou propagandou. 

2.2.3 Písemné vzpomínky pamětníků 

Velmi užitečným zdrojem informací byly troje písemné vzpomínky bývalých dlouholetých 

pracovníků LIAZu. Jedny z nich napsal v roce 2007 zaměstnanec mnichovohradišťského závodu 

Ing. Vratislav Šverma, který byl zároveň mým narátorem. Ten mi poskytl také vzpomínky doc. 

Ing. Jana Šálka, CSc. z roku 2009, který zastával řídicí hospodářskou funkci ve vedení podniku. 

Poslední ze vzpomínek jsou dostupné v archivu Muzea města Mnichovo Hradiště. Pochází 

z roku 2004 a jejich autorem je Zdeněk Pelikovský, který pracoval na dělnické pozici 

v mnichovohradišťském závodu. 

 

21 V LIAZu pracoval ve funkci vedoucího útvaru vývoje vozů (tzv. šéfkonstruktér). 
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2.2.4 Závodní a podnikové noviny a časopisy 

Bylo běžné, že všechny větší závody a podniky vydávaly své vlastní noviny nebo časopisy. 

Nejinak tomu bylo i v LIAZu. Články zveřejňované v liazáckých novinách a časopisech byly 

ovlivněny tehdejší dobou propagandou, ale přinášely také řadu informací souvisejících 

s výrobou, plněním plánů, pracovními úspěchy jednotlivých zaměstnanců nebo celých 

kolektivů. Byly v nich i zprávy o rozličných kulturních a sportovních akcích organizovaných 

závodem nebo podnikem apod. 

Koncem 50. let začal závod v Mnichově Hradišti vydávat časopis s názvem Hlas práce. 

Vycházel jednou týdně ve formátu velikosti A3 a obsahoval pouhé 2 strany. Vydavatelem byly 

celozávodní výbor Komunistické strany Československa (KSČ), Revoluční odborové hnutí 

(ROH), Československý svaz mládeže (ČSM) a vedení závodu. Zaměstnanci si mohli jednotlivá 

čísla koupit za 20 haléřů. Obdobná situace byla i v ostatních závodech podniku LIAZ. V roce 

1966 byly časopisy a noviny jednotlivých závodů zrušeny a začleněny do podnikových novin 

My z Liazu vydávaných celozávodním výborem KSČ, podnikovým výborem ROH a vedením 

podniku. Jednalo se o čtyřstránkový týdeník formátu A3, cena jednoho čísla byla 40 haléřů. Od 

ledna 1967 tyto noviny vycházely pod názvem Jiskra LIAZ. Rozsah stran zůstal zachován, cena 

se snížila na 20 haléřů, v roce 1973 se opět zvýšila na 40 haléřů za výtisk. Od počátku roku 

1989 se z těchto novin stal čtrnáctideník, který byl zaměstnancům k dispozici zdarma. 

V souvislosti se změnou politické situace v Československu se od roku 1990 na vydávání 

podnikových novin přestal podílet celozávodní výbor KSČ a podnikový výbor ROH a jediným 

vydavatelem zůstalo vedení státního podniku LIAZ, resp. od května 1992 vedení akciové 

společnosti Škoda LIAZ. Poslední čtyři čísla Jiskry LIAZ vyšla v roce 1997.22 V roce 1999 byly 

vydávány podnikové noviny Škoda Truck – čtyřstránkový čtrnáctideník poskytovaný 

zaměstnancům zdarma.23 

2.2.5 Další zdroje 

Informace o LIAZu v porevolučním období jsem získala především z různých dobových 

periodik. 

 

22 V roce 1997 vyšla jednotlivá čísla v květnu, srpnu, září a říjnu. 
23 Pozn.: Titulní strany těchto podnikových/závodních periodik viz Příloha č. 1 – Příloha č. 4. 



13 

 

Od roku 2006 se každou třetí sobotu v září v rámci Evropského týdne mobility 

v některých městech České republiky konají sousedské slavnosti s názvem Zažít město jinak. 

Hlavním organizátorem je spolek AutoMat, který pomáhá místním organizátorům s celkovou 

koordinací. Cílem akce je sblížit sousedy a oživit veřejný prostor ve městech.24 V Mnichově 

Hradišti se tyto slavnosti konají na Masarykově náměstí a v okolních ulicích pod názvem Zažít 

Hradiště jinak. Jedna z doprovodných akcí bývá věnována LIAZu. Návštěvníci si mohou naživo 

prohlédnout rozličné typy nákladních automobilů různého roku výroby. Součástí výstavy 

bývají také informační panely o historii podniku, především mnichovohradišťského závodu, 

z nichž jsem čerpala při psaní této práce. 

Využila jsem též odbornou literaturu. Jednalo se o publikace věnující se kvalitativnímu 

výzkumu a metodě orální historie a dálo o publikace historické, které se zaměřují na období, 

které jsem zkoumala.  

Při své práci jsem samozřejmě používala také internetové zdroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Pro více informací o těchto oslavách viz: Zažít město jinak. AutoMat [online]. Dostupné z: <https://auto-
mat.cz/projekt/zazitmestojinak> 

https://auto-mat.cz/projekt/zazitmestojinak
https://auto-mat.cz/projekt/zazitmestojinak
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1 Historie podniku LIAZ do roku 1989 

3.1.1 Příčiny vzniku podniku LIAZ 

Pro objasnění okolností provázejících vznik podniku LIAZ je nezbytné vrátit se do období po 

skončení 2. světové války. V říjnu 1945 vydal československý prezident dekrety, na jejichž 

základě došlo ke znárodnění klíčového průmyslu a peněžnictví.25 Součástí první vlny 

znárodnění se stal i koncern Škoda. Z něj byla vyčleněna mladoboleslavská automobilka, ze 

které na základě vyhlášky ministerstva průmyslu vznikly Automobilové závody, národní podnik 

(AZNP).26 Její součástí se stala i znárodněná Avia nacházející se v pražských Letňanech. 

Automobilka v Mladé Boleslavi se specializovala na výrobu osobních automobilů, výroba 

nákladních automobilů a autobusů se přesunula do Avie, která po skončení války disponovala 

volnými výrobními kapacitami, protože se očekávalo snížení potřeby letecké výroby.27 

V souvislosti s rozpoutáním studené války a převedením licenční výroby sovětských letadel 

Iljušin a MiG do Československa však na začátku 50. let 20. století znovu vyvstala potřeba zvýšit 

leteckou výrobu. Proto bylo nezbytné uvolnit výrobní kapacity podniku Avia a pro výrobu 

nákladních automobilů nalézt jinou lokalitu. Volba padla poměrně nelogicky na Liberecký kraj, 

který byl v té době charakteristický sklářským a textilním průmyslem. Nenacházely se zde 

továrny s odpovídajícím strojním vybavením, nebyl zde dostatek pracovníků disponujících 

zkušenostmi nezbytnými pro výrobu nákladních automobilů. Jedním z důvodů, proč vládní a 

stranické orgány zvolily Liberecký kraj, mohla být jejich snaha změnit strukturu průmyslu 

 

25 RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 
2010, s. 38. 
26 V roce 1895 byla v Mladé Boleslavi založena továrna na výrobu jízdních kol, motocyklů a automobilů 
s názvem Laurin & Klement. V roce 1925 se stala součástí plzeňského podniku Škoda a o pět let později došlo 
k jejímu přejmenování na Akciovou společnost pro automobilový průmysl (ASAP). Více viz NERMUT, Martin. 
Laurin & Klement – první boleslavská automobilka, historie 1895-1925. Třebešín Technology Tour [online]. 
14. 3. 2011 [cit. 2020-03-05]. Dostupné z: <http://www.technologytour.cz/index.php/ttt-made-in-
czechoslovakia/item/76-laurin--klement-prvn%C3%AD-boleslavsk%C3%A1-automobilka-historie-1895-1925> a 
NERMUT, Martin. Škoda – ASAP – AZNP – Automobilová a.s., historie 1925-1991. Třebešín Technology Tour 
[online]. 13. 3. 2011 [cit. 2020-03-05]. Dostupné z: <http://www.technologytour.cz/index.php/ttt-made-in-
czechoslovakia/item/84-%C5%A1koda-asap-aznp-automobilov%C3%A1-as-historie-1925-1991> 
27 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz: nákladní automobily a autobusy po roce 1945. 1. díl. 
Chyňava: SAXI, 2010, s. 9-11. 

http://www.technologytour.cz/index.php/ttt-made-in-czechoslovakia/item/76-laurin--klement-prvn%C3%AD-boleslavsk%C3%A1-automobilka-historie-1895-1925
http://www.technologytour.cz/index.php/ttt-made-in-czechoslovakia/item/76-laurin--klement-prvn%C3%AD-boleslavsk%C3%A1-automobilka-historie-1895-1925
http://www.technologytour.cz/index.php/ttt-made-in-czechoslovakia/item/84-%C5%A1koda-asap-aznp-automobilov%C3%A1-as-historie-1925-1991
http://www.technologytour.cz/index.php/ttt-made-in-czechoslovakia/item/84-%C5%A1koda-asap-aznp-automobilov%C3%A1-as-historie-1925-1991
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v tomto regionu a posílit tamější dělnickou třídu.28 První jednání o přemístění výroby proběhla 

na generálním ředitelství všeobecného strojírenství v Praze v červnu 1951.29 Ministr těžkého 

průmyslu vydal osobní příkaz adresovaný řediteli AZNP, na jehož základě vznikly k 1. říjnu 1951 

tři pobočné závody AZNP.  Tyto závody byly umístěny do bývalých továren TONAK a Elektro-

Praga v Mnichově Hradišti, Pojizerské závody bavlnářské v Loukově u Mnichova Hradiště30, 

Elektro-Praga v Rýnovicích31 a Rotex v Liberci – Hanychově.32 Do Rýnovic byla umístěna 

finalizace autobusů a výroba převodovek a dílů pro motory, do Hanychova výroba motorů a 

do Mnichova Hradiště finální montáž vozů a podvozků a výroba náprav.33 Jedinými objekty, 

které alespoň částečně splňovaly podmínky pro náročnou automobilovou výrobu, byly 

Elektro-Praga v Rýnovicích a poměrně dobře vybavená nástrojárna podniku Elektro-Praga 

v Mnichově Hradišti.34  

Součástí výše uvedeného rozhodnutí ministerstva byl pokyn, že převedení výroby se 

musí obejít bez větších investic nejen do staveb, ale i do strojního vybavení, které bylo 

převzato z Avie a částečně z AZNP. Tento pokyn však nebylo možné dodržet. Například v 

Mnichově Hradišti bylo nutné postavit novou montážní halu a provizorní lakovnu. Ještě před 

dokončením těchto objektů v nich byla zahájena sériová výroba, což s sebou přinášelo 

poměrně značné výrobní potíže. Stav všech tří závodů podniku LIAZ zůstal dlouhá léta 

naprosto neuspokojivý.35 

Značná část pracovníků nově vzniklých pobočných závodů pocházela z akce 77 tisíc do 

výroby.36 Tito pracovníci absolvovali v Avii pouze několikatýdenní zaškolení. To v kombinaci 

s nedostatečným výrobním vybavením a nedokončenou investiční výstavbou při již naplno 

rozjeté sériové výrobě mělo vliv na snížení kvality výrobků, která přetrvávala až do roku 

 

28 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, Liberec, 2009, nestr. 
29 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz. 2010, s. 11. 
30 Provozovna v Loukově byla organizačně součástí závodu v Mnichově Hradišti. 
31 Rýnovice byly v té době samostatnou obcí. K Jablonci nad Nisou byly připojeny v roce 1962. 
32 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, 2007, Veselá u Mnichova Hradiště, nestr. 
33 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz. 2010, s. 15. 
34 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, nestr. 
35 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz. 2010, s. 15. 
36 Tuto akci schválilo komunistické vedení 25. června 1951. Přesunem 77 tisíc úředníků do výrob měl být 
vyřešen problém nedostatku pracovních sil v průmyslové výrobě. Komunisté ji však využili i k politickým 
čistkám. „Nespolehliví“ lidé museli přejít do dělnických profesí a na jejich místa byli dosazování politicky 
„správně smýšlející“ soudruzi. Tímto způsobem se i na důležité řídicí pozice dostali lidé bez odpovídající 
odborné kvalifikace. Více viz např.: Když se úředníci přesouvali do výroby. Před 58 lety vrcholila „akce 77 tisíc“. 
Hospodářské noviny [online]. 24. 7. 2009 [cit. 2020-01-12]. Dostupné z: <https://ihned.cz/c3-37893440-
000000_d-37893440-kdyz-se-urednici-presouvali-do-vyroby-pred-58-lety-vrcholila-akce-77-tisic>  

https://ihned.cz/c3-37893440-000000_d-37893440-kdyz-se-urednici-presouvali-do-vyroby-pred-58-lety-vrcholila-akce-77-tisic
https://ihned.cz/c3-37893440-000000_d-37893440-kdyz-se-urednici-presouvali-do-vyroby-pred-58-lety-vrcholila-akce-77-tisic
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1957.37 „Za daných podmínek však bylo zahájení výroby v nových lokalitách Libereckého kraje 

v roce 1952 téměř zázrakem a zasluhuje mimořádné ocenění.“ 38 

V mnichovohradišťském závodě vznikla ústřední konstrukce, která se později stala 

základem vývojového oddělení celého budoucího národního podniku LIAZ.39 

3.1.2 Národní podnik LIAZ 

Samostatný národní podnik Liberecké automobilové závody (LIAZ, n. p.) vznikl 1. ledna 1953. 

Tvořily ho tři výše zmíněné závody, tzn. Rýnovice, Liberec – Dolní Hanychov a Mnichovo 

Hradiště40. Vedení podniku se nacházelo v Mnichově Hradišti, po převedení této obce 

z Libereckého do Středočeského kraje se v roce 1962 podnikové vedení přestěhovalo do 

Rýnovic. Konstrukce a vývoj vozů a motorů zůstaly i nadále v Mnichově Hradišti.41 K přesunu 

vývoje motorů do Rýnovic došlo až v roce 1968.42 

Již v průběhu roku 1953 v LIAZu proběhla organizační změna – v říjnu se osamostatnil 

závod v Mnichově Hradišti, v listopadu závod v Hanychově. Pro všechny tři samostatné 

podniky zůstaly společné např. ústřední konstrukce v Mnichově Hradišti, kolegium zástupců 

ředitelů, ochranná známka atd.43 Důvody tohoto rozdělení se dnes již nepodaří objasnit. 

Příčinou mohla být snaha podnikového ředitele rozdělit, resp. snížit svoji odpovědnost, vliv 

mohlo mít též úsilí závodních organizací KSČ v Liberci, Rýnovicích a Mnichově Hradišti dostat 

se co nejvýše v řídicí hierarchii. Vznik tří samostatných podniků, které se i nadále podílely na 

jednom finálním výrobku, však značně zkomplikovalo řízení a koordinaci výroby. Proto se 

v roce 1958 opět spojily do jednoho podniku. Zároveň byl připojen i další závod – slévárna 

v Liberci – Ostašově. V roce 1960 byly do podniku začleněny opravny v Přerově a ve 

slovenském Zvolenu. Oba tyto závody byly značně technologicky a stavebně zanedbané. 

V roce 1965 došlo k připojení n. p.  České loděnice v Mělníku, koncem roku 1968 v Jablonci 

nad Nisou vznikl Stavebně inženýrský závod (SIZ). V 60. letech se uskutečnila poměrně velká 

stavební a strojní investice do rýnovického závodu. Rozšiřování podniku však probíhalo pouze 

 

37 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz.2010, s. 15. 
38 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, nestr. 
39 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz. 2010, s. 17. 
40 V době založení LIAZu se všechny tři závody nacházely na území tehdejšího Libereckého kraje – odtud název 
Liberecké automobilové závody. Na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, bylo v roce 1962 
Mnichovo Hradiště začleněno do Středočeského kraje.  
41 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, nestr. 
42 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz.2010, s. 17. 
43 Tamtéž, s. 19. 
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připojováním dalších závodů, které byly pro výrobu automobilů stavebně a technologicky 

naprosto nevhodné. Navzdory tomu se podařilo zlepšit kvalitu výrobků.44 

V průběhu 60. let se výrazně zvýšil počet pracovníků LIAZu, a to nejen jako důsledek 

připojování dalších závodů, ale i nárůstem počtu zaměstnanců v původních závodech. 

Zvýšenou potřebu nových pracovních sil nebylo možné pokrýt obvyklým náborem, proto byly 

vytvořeny podmínky pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu. LIAZ v Rýnovicích vybudoval 

věznici s výrobní halou, zároveň se část vězňů dovážela na dvě směny do Mnichova Hradiště a 

do Loukova. Zde pracovali v prostorách oddělených od ostatních zaměstnanců. V roce 1967 

postavil závod Mnichovo Hradiště vlastní mechaniku u věznice v Ostrově nad Ohří – 

Vikmanově. Jednalo se však o velmi drahou pracovní sílu, pro kterou byla charakteristická 

minimální produktivita práce, velká spotřeba nářadí a nástrojů, vysoká zmetkovitost a 

poškozování strojního zařízení.45 

3.1.3 Období tzv. normalizace 

Vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 zmařil veškeré naděje na 

společenské a ekonomické reformy, zrušení cenzury, uvolnění tuhého centralizmu a možnost 

pracovních kolektivů výrazněji se podílet na vedení podniků. Nastalo období tzv. 

normalizace.46 V roce 1970 byly zahájeny politické čistky a prověrky47, které se nevyhnuly ani 

LIAZu. Z vedení podniku museli odejít ředitel podniku, řada náměstků, vedoucích odborů i 

nižších vedoucích pracovníků. Obdobná byla situace v jednotlivých závodech – výjimkou byli 

závodní ředitelé, kteří kromě jednoho z nich48 prověrkami úspěšně prošli a svá místa si udrželi. 

V této souvislosti je zajímavá vzpomínka Jana Šálka na shromáždění vedoucích pracovníků, 

které se zúčastnil v dubnu 1969. Tehdy v televizi vystoupil prezident Ludvík Svoboda a oznámil, 

 

44 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, nestr. 
45 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, nestr. 
46 Nejednalo se o návrat k normálu, ale o snahu KSČ obnovit politické a celospolečenské poměry, které 
panovaly před rokem 1968. Proto historici uvádí tento pojem jako tzv. normalizace nebo jako „normalizace“. Za 
její počátek označují někteří historici 21. srpen 1968, jiní nástup Gustáva Husáka do funkce generálního 
tajemníka ÚV KSČ. Ukončení tzv. normalizace se datuje do roku 1989. Více o tzv. normalizaci viz např. RATAJ, 
Jan a Přemysl HOUDA. Československo v proměnách komunistického režimu nebo KALINOVÁ, Lenka. Konec 
nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969-1993. Praha: Academia, 2012. 
47 Více o politických čistkách a prověrkách viz např. MAŇÁK, Jiří. Čistky v Komunistické straně Československa v 
letech 1969-1970. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 1997 nebo ČERNÁ, Marie a Jaroslav CUHRA. Prověrky a 
jejich místo v komunistickém vládnutí: Československo 1948-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2012. 
48 Bohužel se mi nepodařilo zjistit, o kterého ředitele se jednalo. Nebyl to však ředitel mnichovohradišťského 
závodu, protože v této funkci tam působil v letech 1968-1975 tentýž člověk. 
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že do funkce generálního tajemníka byl jmenován Gustáv Husák, který nahradil Alexandra 

Dubčeka. Všichni ředitelé závodů, kteří byli přítomni na tomto shromáždění, přijali tuto zprávu 

s viditelnou nelibostí. Za necelý rok titíž ředitelé při prověrkách vyjádřili svůj souhlas se 

vstupem vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR a invazi hodnotili jako nezbytnou bratrskou pomoc, 

která pomohla zabránit kontrarevoluci.49  

Ve druhé polovině 70. let do vrcholných řídicích pozic v LIAZu nastupují noví pracovníci 

s vysokoškolským vzděláním a nezbytnými znalostmi. Dochází též k určitému uvolnění nákupu 

některých speciálních technologií, začíná se dovážet odborná zahraniční literatura.50 

V roce 1970 byla ve Velkém Krtíši na Slovensku zahájena výstavba nového závodu. 

Jednalo se o jedinou stavbu na zelené louce za celou historii podniku LIAZ. Podnik tvořilo 10 

závodů51, které zaměstnávaly celkem více než 12 tisíc pracovníků.52 V první polovině 70. let 

byly uvolněny investice do modernizace některých závodů podniku LIAZ. V Holýšově se 

investovalo do staveb, technologií a energetického hospodářství. V Hanychově byla postavena 

nová průmyslová hala. Modernizovány byly i opravny ve Zvolenu a v Přerově.53  

V roce 1974 se LIAZ stal prvním výrobcem nákladních vozidel s přeplňovanými motory 

ve východní Evropě. Předběhl dokonce i některé západoevropské firmy, např. Daimler-Benz 

AG zahájil výrobu těchto motorů až o rok později.54 

3.1.4 Export a mezinárodní kooperace 

Veškerý export uskutečňoval LIAZ prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Motokov. 

Podstatnou část vývozu tvořily dodávky do členských zemí Rady vzájemné a hospodářské 

pomoci (RVHP).55 Mezi největší zákazníky LIAZu patřila Bulharská lidová republika (BLR) a 

Polská lidová republika (PLR).56 

 

49 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, nestr. 
50 Tamtéž, nestr. 
51 Pozn.: Seznam jednotlivých závodů a jejich výrobní program viz Příloha č. 5. 
52 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz. 2010, s. 91. 
53 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, nestr. 
54 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz: nákladní automobily a autobusy po roce 1945. 2. díl. 
Chyňava: SAXI, 2012, s. 89. 
55 RVHP byla obchodní unie bývalého východního bloku. Vznikla v roce 1949 na pokyn J. V. Stalina. Její sídlo se 
nacházelo v Moskvě, rozhodující roli v ní měl Sovětský svaz. RVHP určovala, jaké zboží bude ten který stát 
vyrábět. Měla vliv na to, že se československá výroba zaměřila především na těžký průmysl. RVHP nebyla 
schopna vytvořit efektivní hospodářské mechanismy a nemohla dostatečně konkurovat vyspělejším a 
technologicky rozvinutějším západním státům. Zrušena byla v červnu 1991. Více viz např.: KAPLAN, 
Karel. Československo v RVHP 1949-1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995 nebo KAPLAN, 
Karel. Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957-1967. Praha: Karolinum, 2002. 
56 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, Liberec, 2009, nestr. 
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Na přelomu let 1961 a 1962 byla na základě dohody mezi náměstky ministrů 

všeobecného strojírenství ČSSR a PLR vytvořena společná Československo-polská konstrukční 

skupina (polsky Polsko czechosłowacka grupa konstrukcyjna). Dostala za úkol konstrukci 

nákladních automobilů o nosnosti 8-10 tun, jejichž výroba měla být realizována v obou zemích. 

Tato skupina byla umístěna do oddělení hlavní konstrukce, které se nacházelo v závodě 

v Mnichově Hradišti. Tvořilo ji 40 konstruktérů, z nichž 23 bylo z LIAZu a 17 z Polska. Již během 

realizace prvních projektů se však ukázaly rozdíly vyplývající z odlišných zákonných norem 

těchto zemí, které měly původ v rozdílném stavu silniční sítě – v Polsku byla oproti ČSSR 

povolena nižší celková hmotnost vozidel o 2 tuny. Další komplikace vyplývaly z nedostatečných 

materiálových a kapacitních možností v obou zemích. Činnost této skupiny byla ukončena na 

přelomu let 1964 a 1965.57 Spolupráce s PLR pak probíhala formou prodeje autobusových 

podvozků, na které byly v Jelczanských automobilových závodech nedaleko Vratislavi 

montovány karoserie.58 

Začátkem února roku 1970 byla mezi ČSSR a BLR uzavřena na deset let dohoda o 

spolupráci a kooperaci v oblasti výroby těžkých nákladních automobilů. Jednalo se o 

spolupráci mezi podnikem LIAZ a bulharským podnikem KTA Madara v Šumenu. Co do objemu 

to byla největší ekonomická integrace v automobilovém průmyslu v rámci zemí RVHP.59 

Jedním z cílů dohody bylo vybudovat v BLR automobilový průmysl a vytvořit základ pro 

integraci výrobních a materiálových kapacit pro uspokojení rostoucí potřeby dopravních 

prostředků za oboustranně výhodných podmínek. V roce 1971 byla smlouva rozšířena o 

dlouhodobou dohodu o spolupráci při výrobě náprav – tím dostala kooperační charakter.60 

Podnik KTA bezplatně získal nejen výrobní zařízení a speciální nářadí, ale též veškerou 

dokumentaci a licenci na výrobu hnacích náprav.61 Do závodu v Mnichově Hradišti přijela 

skupina bulharských techniků, aby zde absolvovali padesátidenní školení. Výroba náprav 

v Bulharsku měla postupně pokrýt celou potřebu LIAZu. Za to byly do Bulharska dodávány 

rozložené vozy k finální montáži.62 Náběh výroby náprav však nebyl tak rychlý, jak se 

očekávalo, proto musela jejich paralelní výroba probíhat i v Hanychově (až do roku 1982) a 

 

57 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK. Škoda a Liaz. 2012, s. 53-59. 
58 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, nestr. 
59 Šumenské výročí. Jiskra LIAZ. 1978, 27(36), 1, 5. 
60 Desáté výročí spolupráce. Jiskra LIAZ. 1980, 29(7), s. 1, 3. 
61 Tradice výroby nákladních a užitkových automobilů v Severočeském kraji. Jablonec nad Nisou: LIAZ, 1986, s. 
122. 
62 Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak, Mnichovo Hradiště, 14. 9. 2019. 
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zároveň byly dováženy maďarské nápravy Rába.63  Vzájemná přeprava mezi ČSSR a BLR byla 

zdlouhavá a finančně nákladná, navíc byla spojena s poškozováním palet i přepravovaných 

součástí. „To byl největší omyl LIAZu, protože než to došlo do Bulharska [...] tak to v Rumunsku 

rozkradli.“ 64 Řadu let byla problematická i kvalita bulharských náprav, které musely být 

v LIAZu repasovány.65 Navzdory těmto potížím byla v roce 1981 podepsána nová dohoda na 

období let 1981-2000, která měla zajistit další rozvoj spolupráce. Tuto spolupráci podporovaly 

nejvyšší státní orgány a sjezdy komunistických stran obou zemí, které rozvoj automobilového 

průmyslu odsouhlasily jako nosný program pro další období.66 Koncem 80. let se v Bulharsku 

vyrábělo více než 20 tisíc hnacích náprav ročně, jako protihodnotu LIAZ dodával přibližně 4 

tisíce rozložených vozidel.67 

Až do roku 1987 byla významným odběratelem LIAZu Čínská lidová republika, která za 

dodávky platila ve švýcarských francích. Ke ztrátě tohoto teritoria došlo v důsledku hromadné 

závady na valníkových plošinách, které vyráběl a na liazácké podvozky montoval podnik 

Brandýské slévárny a strojírny.68  

Export byl určován politickými rozhodnutími. Vývozy do některých spřátelených zemí 

byly často zaplaceny jen zčásti nebo v horším případě vůbec – např. dodávky do Tanzanie, 

Etiopie, KLDR, Nikaragui, na Kubu apod.69 Podnik zahraničního obchodu se snažil proniknout i 

na trhy s „tvrdou“ měnou. Tyto pokusy nebyly většinou úspěšné, do zemí mimo RVHP (např. 

do bývalé Jugoslávie, Jižní a střední Ameriky a Asie) LIAZ vyvezl pouze jednotlivé vozy, případně 

jen desítky vozů.70 V exportu do vyspělých zemí nebyl LIAZ nikdy úspěšný. Důvodem byla 

technická zastaralost výrobků, nízká úroveň provedení a naprosto nezajištěná servisní síť 

v těchto zemích. Co se týká západní Evropy, nacházela se servisní střediska pouze ve Spolkové 

republice Německo a v Nizozemí.71 

 

63 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK. Škoda a Liaz: nákladní automobily a autobusy po roce 1945. 3. díl. 
Chyňava: SAXI, 2013, s. 113. 
64 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Františkem Drobečkem (a Drahoslavou Drobečkovou) vedla Laura Bukovská, 
Mnichovo Hradiště, 2. 9. 2019. 
65 Z informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
66 Desáté výročí spolupráce. Jiskra LIAZ. 1980, 29(7), s. 1, 3. 
67 Po roce 1989 se LIAZ snažil, aby podnik Madara Šumen buď jednorázově uhradil licenci, nebo z každé 
vyrobené nápravy platil licenční poplatek. Bohužel neuspěl a po roce 1995 byly vzájemné kontakty mezi LIAZem 
a Madarou ukončeny. Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, nestr. 
68 Tamtéž, nestr. 
69 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, nestr. 
70 Pozn.: Seznam jednotlivých států, do kterých LIAZ vyvážel své výrobky, viz Příloha č. 6. 
71 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, nestr. 
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3.1.5 Vznik oborových podniků, vznik státních podniků 

K 1. lednu 1986 v československém strojírenství vznikly oborové podniky sdružující národní 

podniky, které se podílely na výrobě jednoho nebo několika příbuzných finálních výrobků. 

Rozhodnutím Federálního ministerstva všeobecného strojírenství byl zřízen oborový podnik 

LIAZ, do kterého kromě n. p. LIAZ byly začleněny i národní podniky Karosa Vysoké Mýto 

(výroba autobusů) a Orličan Choceň (výroba chladírenských návěsů). V tomto nově vzniklém 

oborovém podniku pracovalo přibližně 18 tisíc pracovníků. Oborový podnik měl umožnit větší 

pružnost v řízení výroby, ale přinesl spíše negativa.72 Vratislav Šverma se k této problematice 

vyjádřil takto: „Začal boj o finance nejen s ministerstvem, ale i mezi podniky oborového 

podniku. Ministerstvo si ulehčilo práci a starosti s rozdělováním toho mála co dávalo, ale 

vlastní rozdělení stejně muselo schválit. Tedy na vlastním řešení se nic nezměnilo, jen bylo třeba 

více lidí a více jednání a ježdění.“ 73  

V červnu 1988 byly na základě zákona č. 88/1988 Sb. zrušeny všechny oborové a 

národní podniky a od 1. července je nahradily podniky státní, které měly pracujícím umožnit 

účast na rozvoji a řízení podniku. 74 Ta měla být realizována mj. tím, že pracovníci si v tajných 

volbách sami zvolí ředitele nově vzniklého státního podniku. Volby v LIAZu však byly pouze 

formální, kandidáti byli předem vybraní a schválení podnikovou organizací KSČ.75 

Během 2. poloviny 80. let došlo k částečnému oživení konstrukčních a vývojových prací. 

Podařilo se dosáhnout požadovaného hlukového limitu, snížit emise (byly splněny emise podle 

předpisu EURO I, začalo se pracovat na splnění podle předpisu EURO II), zlepšilo se vybavení 

kabiny řidiče. Do výroby byly zavedeny nové typy vozidel a podvozků.76 

3.1.6 Rallye Paříž – Dakar 

Kamiony Liaz se poprvé zúčastnily Rallye Paříž – Dakar77 v roce 1985. Hlavní zásluhu na tom 

měl tehdejší podnikový ředitel Viktor Korecký. Vedení podniku našlo pro svůj záměr nezbytnou 

 

72 Oborový podnik LIAZ. Jiskra LIAZ. 1986, 35(1), s. 1, 3. 
73 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, nestr. 
74 Na prahu organizační přestavby. Jiskra LIAZ. 1988, 37(11), s. 1, 3; Federální shromáždění schválilo zákon o 
státním podniku. Jiskra LIAZ. 1988, 37(25), s. 1. 
75 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, nestr. 
76 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, nestr. 
77 Rallye Paříž – Dakar (nyní Rallye Dakar) se koná každoročně v lednu, poprvé byla uspořádána v roce 1979. 
Jedná se o nejnáročnější a nejslavnější rallye na světě, ve které je za velký úspěch považováno již samotné 
dojetí do cíle. Trasa v délce 12 tisíc kilometrů vedla přes Francii a pět afrických zemí. Trasa se postupně měnila 
v závislosti na politické situaci v jednotlivých afrických zemích. Na africkém kontinentu se rallye naposledy 
konala v roce 2007. V následujícím roce byla zrušena kvůli teroristickým útokům, ke kterým došlo v Mauretánii 
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podporu na generálním ředitelství Československých automobilových závodů (ČAZ) i na 

podniku zahraničního obchodu Motokov.78 Posádky soutěžily s upravenými sériově 

vyráběnými silničními automobily, které byly postaveny ve vývojovém oddělení v Mnichově 

Hradišti. Bývalý zaměstnanec mnichovohradišťského závodu Jaroslav Joklík, který se této 

rallye několikrát zúčastnil jako řidič jedné ze soutěžních liazek, vzpomíná: „V té době ta fyzická 

příprava většinou spočívala v tom, že jsme si sami ta auta stavěli. [...] V továrně v Mnichově 

Hradišti se tvořila ta auta, kdy jsme přes den pracovali a v noci testovali.“ 79 V roce 1987 se 

LIAZ umístil na 3. místě v celkové kategorii Camions za terénními vozy DAF a Tatra a následující 

rok na 2. místě za Tatrou. V obou těchto ročnících byl na 1. místě mezi silničními vozy.80 

Navzdory skvělým výsledkům nepřispěla účast na rallye ke zvýšení povědomí o značce LIAZ 

v zahraničí a nepřinesla žádná nová odbytiště.81 

3.2 Závod 02 Mnichovo Hradiště do roku 1989 

3.2.1 Město Mnichovo Hradiště 

Mnichovo Hradiště je obec s rozšířenou působností, která leží na severu Středočeského kraje. 

Je označováno za vstupní bránu do Českého ráje. Správní obvod obce je rozlohou pátý 

 

pouhý týden před startem. V letech 2009-2019 byl závod přesunut do Jižní Ameriky. V roce 2020 byl uspořádán 
na území Saúdské Arábie. Přesto si uchoval název Rallye Dakar. Více o této rallye viz HASSAN, David and Philip 
O´KANE. The Great Race Across the Sahara: A History of the Paris to Dakar Rally and Its Impact on the 
Development of Corporate Social Responsibility Within Motor Sport. The International Journal of the History of 
Sports. 2011, 28(2), s. 268-280. 
78 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK. Škoda a Liaz. 2013, s. 49. 
79 Z historie závodu. In: Rallye Paříž – Dakar [online]. Režie Roman Šantúr. TV, ČT24, 31. 12. 2011, 22:05 [cit. 
2020-03-06], 00:02:18. Dostupné z: <https://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-
retro/211411000360044/video/329986> 
80 Jak závodníci prožívali cestu Saharou. In: Rallye Paříž – Dakar [online]. Režie Roman Šantúr. TV, ČT24, 
31. 12. 2011, 22:05 [cit. 2020-03-06]. Dostupné z: <https://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-
retro/211411000360044/video/329984> 
81 V roce 1992 se uskutečnil poslední ročník, jehož se automobily LIAZ zúčastnily s tovární podporou 
mateřského závodu. Na rallye však nechyběly ani v nesledujících letech, kdy je využívaly zahraniční týmy jako 
své doprovodné vozy. Do soutěže se vrátily prostřednictvím soukromého týmu Martina Macíka v roce 2002 a 
účastnily se jí až do roku 2007. Jubilejní 30. ročník v roce 2008 byl z bezpečnostních důvodů zrušen. Po přesunu 
rallye do Jižní Ameriky využíval český soutěžní tým konstrukčně odlišný speciál. VÁCLAVÍK, Karel a Karel 
VÁCLAVÍK. Škoda a Liaz. 2013, s. 71-77; Zde se nabízí srovnání s vozy Tatra, které se této rallye účastní dodnes. 
VIČÍK, Radek. Šoltys bude na Dakaru posledním Čechem v Tatře, nové destinace se nebojí. Aktuálně.cz [online]. 
1. 1. 2020 [cit. 2020-05-26]. Dostupné z: <https://sport.aktualne.cz/motorismus/dakar/martin-soltys-rallye-
dakar-2020/r~e30a12422af711ea9ec9ac1f6b220ee8/> 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/211411000360044/video/329986
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/211411000360044/video/329986
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/211411000360044/video/329984
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/211411000360044/video/329984
https://sport.aktualne.cz/motorismus/dakar/martin-soltys-rallye-dakar-2020/r~e30a12422af711ea9ec9ac1f6b220ee8/
https://sport.aktualne.cz/motorismus/dakar/martin-soltys-rallye-dakar-2020/r~e30a12422af711ea9ec9ac1f6b220ee8/
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nejmenší v kraji a má druhý nejnižší počet obyvatel. K 1. lednu 2020 v tomto správním obvodu 

žilo 17 901 osob a v Mnichově Hradišti 8 846 osob.82 

Po zestátnění soukromého sektoru nastala likvidace místních živnostníku, drobných 

řemeslníků a obchodníků. Rolníci se poměrně dlouho úspěšně bránili vstupu do jednotného 

zemědělského družstva. Až na konci 50. let byli přinuceni stát se členy JZD Hněvousice. 

 Velký vliv na život ve městě mělo založení pobočného závodu AZNP v roce 1951, který 

se dva roky poté stal jedním ze závodů nově vzniklého podniku LIAZ. Závod byl největším 

zaměstnavatelem na Mnichovohradišťsku. Mezi další tehdejší významné zaměstnavatele 

patřily podniky Severka (výroba dětských oděvů), Fruta (výroba limonád a ovocných šťáv), 

chemická čistírna a cukrovar. Do regionu se stěhovali lidé za prací, což vedlo k nárůstu počtu 

obyvatel. V roce 1950 v Mnichově Hradišti žilo 3836 osob, do roku 1961 stoupl jejich počet na 

4703. 

Obec se rozvíjela a ztrácela svůj vesnický charakter. V následujících desetiletích byla 

postavena nová základní škola, otevřeny dvě střední školy (pozdější gymnázium a průmyslová 

škola) a dvě učňovská střediska (jedno z nich patřilo LIAZu). Rozšiřovala se bytová výstavba 

(většinu nových bytů vystavěl LIAZ), byla postavena nová mateřská škola, otevřeno kino a 

později i letní kino, vybudován okresní ústav národního zdraví, stadion, tenisové kurty, 

obchodní domy Družba a Dukla, smuteční síň, sportovní hala. V 90. letech byla realizována 

výstavba domu s pečovatelskou službou. Postupně se začaly renovovat některé městské i 

soukromé budovy, které za minulého režimu chátraly. Na okraji města byly postaveny 

obchody řetězců Lidl a Penny Market. Byl vybudován přírodní amfiteátr Vostrov Open Air Club, 

kde se konají koncerty a festivaly. 

3.2.2 Areál závodu 02 

Závod v Mnichově Hradišti byl největším závodem podniku LIAZ. Jednalo se o montážní závod, 

ve kterém byla realizována převážná část finální výroby celého podniku.83 Tvořily ho dva 

oddělené areály: provoz 1 a provoz 2 – Haškov, tzv. „jednička“ a „dvojka“ 84, které byly 

 

82 Vybrané údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2011 [tabulka]. Český statistický úřad [online]. 7. 4. 2020 
[cit. 2020-05-01]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/xs/spravni_obvody>; Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 
2020. Český statistický úřad [online]. 1. 5. 2020 [cit. 2020-05-01]. Dostupné 
z:<https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019>  
83 Tradice výroby nákladních a užitkových automobilů, s. 55. 
84 Toto označení se mezi místními používalo po celou dobu existence LIAZu. 

https://www.czso.cz/csu/xs/spravni_obvody
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019


24 

 

umístěny na jižním okraji města u výpadovky směrem na Mladou Boleslav.85 Součástí závodu 

byla také provozovna v Loukově, kde se nacházela karosárna a lisovna.86 

Závod tvořilo množství budov nevhodných pro výrobu nákladních automobilů. 

Převážná část z nich pocházela z 19. století. Tyto objekty byly postaveny pro zcela odlišné 

účely, jednalo se např. o bývalou továrnu na klobouky, provozovnu n. p. Elektro-Praga, 

zemědělský statek, restauraci. Závod měl zastaralou kotelnu, žádné skladové hospodářství a 

nedostatečné energetické hospodářství. Kabiny řidiče se vyráběly v 10 kilometrů vzdálené 

nevyhovující provozovně v Loukově – v bývalém cukrovaru, který byl počátkem 60. let 

19. století přestavěn na textilku.87 

Při zřizování závodu se adaptace objektů a doplňující výstavba uskutečnila jen 

v nezbytně nutném rozsahu. Přesto se jednalo o rozsáhlou akci. Žádný z objektů nebyl vhodný 

pro umístění vlastní montážní činnosti, proto se musela vybudovat nová montážní hala. Již 

během její výstavby a dokončování montážní linky byla do Mnichova Hradiště předávána 

výroba z Rýnovic a Hanychova a rozběh sériové výroby provázely velké obtíže.88 Nová hala, 

jejíž zastavěná plocha činila přes 10 tisíc m2, byla postavena na poli v areálu provozu 2. 

Zpočátku nebyly v jejím okolí vybudovány komunikace a zpevněné odstavné plochy, 

nevýhodou byl také nerovný terén závodu. Chyběly sklady, proto bylo nezbytné využívat různé 

volné plochy v okruhu desítek kilometrů. To přinášelo nadměrné náklady na dopravu a 

odčerpávalo pracovníky z výrobního procesu.89 Přes tyto ztížené podmínky dokázali pracovníci 

v roce 1953 smontovat 2 446 vozů a podvozků.90 Po dokončení montážní haly byl postaven 

hlavní vchod do závodu s novou vrátnicí a čerpací stanice pohonných hmot.91 

Na přelomu 50. a 60. let byl terén, který nebylo možné kvůli jeho svažitosti využít pro 

výrobu, osázen stromy a křovinami. Ty snižovaly prašnost, tlumily hluk a bránily poryvům 

větru. V té době patřil závod při posuzování poměru zeleně k celkové ploše mezi nejlepší 

v celém Československu.92 

 

85 Pozn.: Mapa znázorňující umístění provozu 1 a provozu 2 viz Příloha č. 7. Areál provozu 2 viz Příloha č. 8. 
86 Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
87 Tradice výroby nákladních a užitkových automobilů, s. 54. 
88 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz. 2010, s. 15. 
89 Tradice výroby nákladních a užitkových automobilů, s. 54. 
90 LIAZ – závod Mnichovo Hradiště (1951-1971): K 20 letům trvání Libereckých automobilových závodů, závod 
Mnichovo Hradiště. Mnichovo Hradiště: Vedení závodu LIAZ Mnichovo Hradiště, 1971, nestr. 
91 Muzeum města Mnichovo Hradiště, vzpomínky Zdeňka Pelikovského, kart. LIAZ 2, z r. 2004, Mnichovo 
Hradiště, s. 5. 
92 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, nestr. 
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Koncem 50. let a v 1. polovině 60. let se v závodě uskutečnila další nezbytná investiční 

výstavba, která se zaměřovala především na obnovu a doplňování strojního zařízení, výstavbu 

několika skladů, zlepšení základního vybavení závodu v energetickém úseku a v oblasti 

sociálního zařízení.93  

 V 1. polovině 60. let byl vybudován centrální svod chladicí olejové emulze (používala 

se při obrábění) do stanice splaškových vod. Další stavbou byla čistírna odpadních vod s 

oxidačním příkopem v provozovně Loukov. Jednalo se o první oxidační příkop v ČSSR. 

V prvních letech provozu tuto stavbu navštívila řada vodohospodářských odborníků z celé 

republiky.94 Dále byla v průběhu 60. let postavena například přístavba k administrativní 

budově určená pro telefonní ústřednu, byly dokončeny dílny pro útvar hlavního konstruktéra, 

dostavěny objekty pro montážní dodělávací a seřizovací linky vozů.95 

V roce 1964 závod zpracoval investiční studii na rekonstrukci a modernizaci. Přípravné 

období skončilo v roce 1967 vypracováním souhrnného projektového řešení. Jednalo se o 

první rozsáhlejší výstavbu od založení závodu.96 Rekonstrukce a modernizace měla být 

provedena ve dvou etapách. První etapa byla zahájena v roce 1969 a ukončena v roce 1972. 

Měla za cíl nejen zajistit zvýšení výrobní kapacity závodu, ale také zlepšit základní vybavení, 

odstranit havarijní stavy, doplnit energetická zařízení. Modernizace probíhala bez omezení 

výroby, naopak docházelo k jejímu zvyšování. Z důvodu nedostatečných finančních prostředků 

v národním hospodářství již nebyla realizována druhá etapa, ve které mělo dojít např. 

k propojení staré a nové montážní haly do jednoho celku. Další výstavba v 70. a 80. letech 

souvisela jen s nejnutnějším rozšiřováním výroby. Mnoho původně naplánovaných 

investičních akcí se neuskutečnilo z důvodu nedostatku finančních prostředků. „LIAZ měl na 

finance z ministerstva velkou smůlu. Nejdříve se muselo zbrojit (studená válka), potom postavit 

novou TATRU pro auta na Sibiř, později byl stranický úkol na rozšíření výroby lidových vozů 

v AZNP, a když měla konečně přijít řada na LIAZ, přišel rok 1989 a s ním rozpad direktivně 

přidělovaných financí.“ 97  

Největším projektem 2. poloviny 80. let byla výstavba zařízení pro vývoj nové typové 

řady nákladních automobilů. Jednalo se o úplně nové koncepční řešení s celohliníkovou 

budkou, novou převodovkou, novým vybavením kabiny řidiče atd. Pro tyto účely bylo 

 

93 LIAZ – závod Mnichovo Hradiště (1951-1971), nestr. 
94 Tamtéž, nestr.  
95 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, nestr. 
96 LIAZ – závod Mnichovo Hradiště (1951-1971), nestr. 
97 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, nestr. 
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nezbytné rozšířit výzkumnou a vývojovou základnu závodu. Výstavba byla započata v roce 

1988 a měla trvat 25 měsíců. Zajišťoval ji Stavebně inženýrský závod LIAZ, který však neměl 

dostatečné kapacity a došlo k velkému zpoždění výstavby. V 90. letech se LIAZ dostal do 

finančních problémů, výstavba byla v roce 1992 zastavena, zakonzervována a po dobu 

existence LIAZu již nikdy nedošlo k jejímu obnovení.98 

3.2.3 Centrální plánování, problémy se zásobováním a tzv. dodělávky 

V Československu bylo po roce 1948 zavedeno centrální plánování podle sovětského vzoru. 

První dvouletý plán z roku 1946 se zaměřoval na poválečnou obnovu země. Po komunistickém 

převratu v roce 1948 se však plánování stalo základem celého hospodářství. Bylo zahájeno 

odstraňování soukromého vlastnictví, likvidace soukromého maloobchodu, živnostníků a 

řemeslníků. Zemědělství postihla nucená kolektivizace. Ekonomika začala být řízena centrálně 

podle pětiletých plánů. Na počátku 50. let se centralisticko-administrativní plánování 

prosadilo ve všech sférách. Pro tuto činnost byl zřízen rozsáhlý byrokratický aparát, v jehož 

čele stál Státní úřad plánovací, který v roce 1959 nahradila Státní plánovací komise. Podniky 

neměly žádnou samostatnost a jen plnily příkazy, které jim diktovaly vstupy, výstupy i ceny 

bez ohledu na požadavky trhu.99 Plnění plánu stanoveného Státní plánovací komisí se pro 

podniky stalo jedinou motivací. Aby zabezpečily jeho splnění, vytvářely si velké rezervy zásob. 

Jejich hromadění však bylo paradoxně jednou z příčin nedostatku výrobního materiálu – to 

vedlo k dalšímu vytváření zásob.100 Další příčinou byl nesoulad v plánech jednotlivých podniků, 

jejichž výroba na sebe navazovala. Na tento aspekt upozorňoval v roce 1980 článek 

v podnikových novinách: „Dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou nejkritičtějším místem 

v činnosti n. p. LIAZ, ale i v celém národním hospodářství. Jednou z příčin jsou disproporce již 

v rozpisu plánu, když podnikům s finální výrobou jsou stanovena vyšší tempa růstu než 

výrobcům základních materiálů. Jejich postavení je v našem národním hospodářství často 

monopolní [...].“ 101 

 

98 Tamtéž, nestr. 
99 TOMEK, Prokop. Pětiletky – plánování ekonomiky. Totalita.cz [online]. [cit. 2020-04-05]. Dostupné z:  
<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/petiletky.php> 
100 WIESNEROVÁ, Ema. Socialistická ekonomika byla před krachem. Zprávy z MUNI [online]. Brno: Masarykova 
univerzita, 27. 3. 2019 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: <https://www.em.muni.cz/veda-a-vyzkum/11532-
socialisticka-ekonomika-byla-pred-krachem> 
101 Vše pro splnění plánu. Společné zasedání CZV KSČ a vedení podniku. Jiskra LIAZ. 1980, 29(27), s. 1. 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/petiletky.php
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 Dalším důvodem chybějících dílů bylo to, že jejich výrobci je nestihli připravit, protože 

i oni se museli vypořádávat se zásobovacími problémy: „To byl takový začarovaný kruh 

někdy.“ 102 Pracovníci útvaru materiálně-technického zásobování závodu 02 objížděli ostatní 

podniky a snažili se od nich chybějící díly získat, často prostřednictvím směny za jiné výrobky. 

Tento problém se snažilo, leckdy bez úspěchu, svými intervencemi vyřešit hospodářské vedení 

podniku, celozávodní výbor KSČ i podnikový výbor ROH.  

 Kvůli těmto výpadkům v zásobování montážní linka v některých dnech téměř stála. 

Když se potom podařilo potřebné díly sehnat, pracovníci na montáži nestíhali vyrábět 

v takovém množství, aby byl splněn měsíční plán výroby. Ten však musel být dodržen, proto 

technickohospodářští pracovníci chodili pomáhat na montáž na tzv. dodělávky. Jednalo se o 

poměrně fyzicky náročnou práci, proto se dodělávek účastnili pouze muži a jen takoví, kterým 

to zdravotní stav dovolil. Pro zaměstnance byly dodělávky zajímavou možností přivýdělku, za 

předání zkompletovaného vozidla obdrželi 50 Kčs (navíc ke své mzdě). Jelikož byla kvantita 

důležitější než kvalita, dodělávaly se vozy při obsazení dílen bez ohledu na počasí i na 

venkovních nezastřešených plochách, a to včetně oprav laku. Plán však musel být splněn i 

tehdy, když se díly nepodařilo sehnat. V takovém případě pracovníci smontovali vůz, ten se 

započítal od vyrobeného množství a převezl na odstavnou plochu. Tam se z něj chybějící díly 

odmontovaly a použily na další vůz: „To byl Kocourkov tohle, ale prostě plnilo se.“ 103 

 Nemělo však centrální plánování vliv také na kreativitu pracovníků? Podniky měly 

naplánované nejen množství, ale i skladbu produkce. I pracovníci oddělení vývoje, kteří měli 

v popisu práce navrhovat nové a lepší komponenty pro nákladní vozidla, vykonávali tuto 

činnost v rámci určitých stanovených hranic. Je nereálné, že by mohli z vlastní iniciativy 

vyvinout úplné nový vůz a prosadit jeho zavedení do výroby bez schválení Státní plánovací 

komise. Pokud by komise nový vůz odsouhlasila, zařadila by jeho výrobu až do plánů na další 

pětiletku. Zdlouhavost tohoto procesu a jeho nejistý výsledek tedy mohl vést k určité rezignaci 

pracovníků. 

3.2.4 Stranická organizace a společenské organizace v závodě 02 

Všechny povolené politické strany a veřejně působící společenské organizace byly začleněny 

do Národní fronty Čechů a Slováků (NF). Ta byla ustavena v březnu 1945. Měla fungovat na 

 

102 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jaroslavem Kolocem vedla Laura Bukovská, 28. 9. 2019. 
103 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Vratislavem Švermou vedla Laura Bukovská, 5. 10. 2019. 
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principu spolupráce Komunistické strany Československa, Československé sociálně 

demokratické strany, Československé strany národně socialistické, Československé strany 

lidové, Komunistické strany Slovenska, Demokratické strany a později i Strany práce a Strany 

slobody. Po únoru 1948 došlo k jejímu tzv. obrození a vedoucí úlohu v ní získala KSČ. Součástí 

NF se staly také společenské organizace. Ke zrušení NF došlo v dubnu 1990.104 

Z rozhovorů a článků uveřejněných v podnikových novinách Jiskra LIAZ se mi podařilo 

zjistit, že v závodě 02 existovaly tyto organizace: Komunistická strana Československa, 

Revoluční odborové hnutí, Československý svaz mládeže, později přejmenovaný na 

Socialistický svaz mládeže, Svaz československo-sovětského přátelství, Lidové milice, 

Československý červený kříž, Česká vědecko-technická společnost, Československý svaz žen. 

Žádný z narátorů však nedokázal vyjmenovat všechny tyto organizace. Jediné dvě, na které si 

vzpomněli všichni, byla Komunistická strana Československa a Revoluční odborové hnutí. O 

zbylých organizacích působících v závodě 02 se mi od narátorů nepodařilo získat téměř žádné 

informace, a to ani tehdy, byli-li členy některé z nich. Nedokázali si vybavit ani to, zda se konaly 

nějaké schůze či zda museli platit členské příspěvky. Důvodem může být velký časový odstup, 

ale také to, že pro mnoho z nich bylo toto členství pouhou formalitou. Něčím, čím mohli 

prokázat požadovanou angažovanost. 

3.2.4.1 Komunistická strana Československa (KSČ) 

V každém závodě podniku LIAZ působila závodní organizace KSČ, v jejímž čele stál celozávodní 

výbor (CZV). Činnost jednotlivých CZV koordinovalo předsednictvo stranického výboru celého 

podniku (PSV). Na členských schůzích a konferencích CZV a PSV se řešilo především plnění 

státního plánu, snížení zmetkovitosti a plnění usnesení sjezdů KSČ.105 

Bohužel se mi nepodařilo zjistit, kolik zaměstnanců závodu 02 nebo alespoň celého 

podniku LIAZ bylo členy KSČ – a to ani z archivních zdrojů, ani z článků uveřejněných 

v závodních a podnikových novinách. Ze třinácti narátorů, se kterými jsem hovořila, byli členy 

KSČ čtyři. Jeden vstoupil do strany v 60. letech na základě vlastního přesvědčení, vystoupil 

v roce 1990 po zrušení závodní organizace.  

 

104 RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. Československo v proměnách komunistického režimu, s. 18-19; RŮŽIČKA, 
Daniel. Národní fronta Čechů a Slováků (NF). Totalita.cz [online]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné z: 
<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/nf.php>  
105 Usnesení z celozávodní konference KSČ. Hlas práce. 1964, 1964(9), s. 1; Komunisté o své práci. My z LIAZu. 
1966, 15(7), s. 1, 2; Zaměřit se na kvalitu výroby. Jiskra LIAZ. 1977, 26(11), s. 3; Mimořádné zasedání PSV KSČ. 
Jiskra LIAZ. 1989, 38(12), s. 1. 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/nf.php
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Zbylí tři narátoři se stali členy strany z ryze pragmatických důvodů. Prvního z nich se 

komunisté neúspěšně snažili získat již během jeho studií na vysoké škole: „Musela jste si najít 

nějakou takovou výmluvu v tom smyslu, jako že nejste vhodná a že ještě by to nebylo ono, že 

ještě počkáte a furt to takhle oddalovat.“ 106 Po dokončení studií začal v roce 1960 pracovat 

v podniku CARBORUNDUM v Benátkách nad Jizerou. V té době již v Benátkách probíhala 

družstevní výstavba bytů. Narátor ještě s dalšími kolegy utvořili družstvo „a najednou přišli ti 

páni z obce, teda z KSČ z Benátek, z města ti funkcionáři, a že si zaberou tyhle byty, tyhle byty, 

tyhle byty.“ 107 Nárotor s kolegy se kvůli tomu vypravili na okresní národní výbor a tam jim 

doporučili, aby se stali kandidáty KSČ, že tím posílí svou pozici. Učinili tak a možná i díky tomu 

o byty nepřišli: „[...] přijeli z okresu, sprdli tam ty partajníky staré [...].“ 108 V roce 1966, již jako 

člen KSČ, nastoupil do LIAZu v Mnichově Hradišti: „A teď jsem se dostal do organizace a tam 

byli staří dědkové, takoví ti z 50. let.“ 109 Jejich mluva byla plná propagandistických hesel. Bylo 

to úplně něco jiného, než jak to viděli mladí lidé, proto hledal příležitost, jak z členství 

vycouvat. V době stranických prověrek v roce 1970 mu nabídl jeden dělník-komunista, že mu 

do posudku napíše, že nebyl aktivním členem a že zklamal, proto ho ze strany vyloučili. Narátor 

toto přijal a tím se nejspíš vyhnul řadě problémů, protože v té době bylo považováno za daleko 

větší prohřešek, když člověk vystoupil ze strany na základě svého rozhodnutí, než když byl 

vyloučen.  

 Druhý narátor vstoupil do KSČ kvůli kariérnímu postupu. Uvědomoval si, že bez členství 

ve straně by nejspíš nedosáhl povýšení, přestože měl vysokoškolské vzdělání i dostatek 

odborných zkušeností. To potvrdila i jedna z narátorek: „Spousta lidí šla do strany kvůli tomu. 

Protože když to byl inženýr a byl to chytrý člověk a věděl, že by zakrsl na pozici obyčejného 

konstruktéra, jako co byli jenom průmyslováci nebo tak, tak se snažil, aby se dostal výš.“  

 Důvod posledního narátora ke vstupu do KSČ byl nejkurióznější a jeho členství bylo 

nejkratší. Komunisté se ho snažili přesvědčit dlouhodobě, ale úspěšně se mu dařilo odolat. 

V roce 1988 se poprvé zúčastnil Rallye Paříž – Dakar jako člen jedné z posádek LIAZu, v lednu 

1989 absolvoval svůj druhý soutěžní ročník. „Někdy po tom druhém roce volal Jan Novák110, 

strašně se vyděsil, že s Josefem Novým111 nejsme ve straně a že to teda už nepojedeme. Tak 

 

106 Rozhovor s Vratislavem Švermou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 5. 10. 2019. 
107 Tamtéž. 
108 Tamtéž. 
109 Tamtéž. 
110 Jméno změněno z důvodu anonymizace. 
111 Jméno změněno z důvodu anonymizace. 
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jsme se blbci nechali ukecat, že teda budeme kandidáti. [...] Takže my jsme vlastně na podzim 

osmdesátého devátého vyfasovali stranické průkazy. [...] Asi dva měsíce jsme byli členové a 

přišel listopad, tak jsme je zase vrátili.“ 112 

 Jednání těchto tří narátorů by bylo možné označit za oportunistické, je však třeba mít 

na zřeteli, že chtěl-li člověk v době vlády komunistů něčeho dosáhnout, často mu nezbylo nic 

jiného než vstoupit do strany. Řada lidí se stala členy KSČ např. proto, aby zvýšili šance svých 

dětí na přijetí na střední či vysokou školu. Proto není dle mého názoru správné takový postup 

posuzovat optikou dnešní doby a vznášet jakékoliv morální soudy. 

S přesvědčováním ke vstupu do strany se setkal i narátor, který pracoval na dělnické 

pozici. Vždy se mu podařilo vymluvit, že nemá zájem o stranické funkce, že chce hlavně dělat 

řemeslo. Ostatní narátory kvůli vstupu do KSČ nikdo neoslovil a oni sami o to neprojevili zájem.  

3.2.4.2 Československý svaz mládeže (ČSM), Socialistický svaz mládeže (SSM)  

Československý svaz mládeže vznikl v roce 1949 sloučením existujících mládežnických 

organizací. Byla to jednotná mládežnická politická organizace, která byla řízena KSČ. V roce 

1968 se ČSM rozpadl a svou činnost obnovily komunisty zakázané organizace, např. Junák. 

V roce 1970 byl ČSM obnoven pod názvem Socialistický svaz mládeže.113 Prostřednictvím této 

organizace se KSČ snažila ideologicky ovlivňovat mladé lidi a mít kontrolu nad různými aspekty 

jejich života.  

Členem SSM se mohl stát každý občan Československa ve věku od 14 do 30 let (nebo 

cizí státní příslušník žijící trvale na území ČSSR), který „souhlasí s posláním, cíli a Stanovami 

SSM a v souladu s nimi chce v organizaci aktivně pracovat a podílet se na budování a obraně 

rozvinuté socialistické společnosti“.114 

 Vstup do SSM byl dobrovolný, což se projevovalo na velikosti členské základny. V roce 

1979 pracovalo v závodě 02 celkem 579 lidí ve věku do 30 let, z nich bylo jen 196 členy SSM 

(tj. necelých 34 %). Jejich práci řídil třináctičlenný celozávodní výbor (CZV SSM) v čele 

 

112 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Pavlem Záleským (a Drahoslavou Záleskou) vedla Laura Bukovská, Bakov nad 
Jizerou, 21. 9. 2019. 
113 MARJÁNKO, Bedřich. Československý svaz mládeže (ČSM). Socialistický svaz mládeže (SSM). 
Totalita.cz [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: <http://www.totalita.cz/vysvetlivky/csm.php> 
114 Stanovy Socialistického svazu mládeže. Totalita.cz [online]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné z: 
<http://www.totalita.cz/txt/txt_ssm_stanovy.pdf> 

http://www.totalita.cz/txt/txt_ssm_stanovy.pdf
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s uvolněným předsedou.115 Pro řadu lidí bylo členství pouze formální – neúčastnili se schůzí 

ani žádných akcí pořádaných SSM: „My jsme na to dlabali, jenom jsme platili příspěvky.“ 116 

 CZV SSM organizoval sběr šrotu, úklidové práce v závodě, různá školení, kulturní a 

politické besedy, zájezdy do divadel, sportovní turnaje. Svazáci se podíleli na přípravě 

pionýrských táborů a také se jich účastnili jako tzv. praktikanti, kteří pomáhali oddílovým 

vedoucím.117 Od roku 1972 CZV závodu 02 ve spolupráci s Lidovými milicemi každoročně 

pořádal politicko-brannou soutěž pro děti a mládež s názvem Po partyzánské stezce. Jednalo 

se o pochod po stopách sovětské parašutistické skupiny, která byla v březnu 1945 vysazena 

nedaleko Mnichova Hradiště. Soutěžní hlídky byly rozděleny do několika kategorií (nejmenší 

děti, dívky, chlapci). Vítězné hlídky jednotlivých kategorií byly odměněny vyhlídkovým letem 

nad Mnichovohradišťskem.118 

 V rámci členství v ČSM/SSM se daly využívat i určité výhody, pokud ovšem lidé takzvaně 

drželi pusu a krok. Na jednu z nich vzpomíná bývalý zaměstnanec útvaru vývoje: „Ženské chtěly 

nakoupit v Praze, tady nikde nic nebylo [...]. No tak se prostě udělala schůze ČSM a tam jsme 

si řekli, že by bylo dobré navštívit muzeum SNB119. [...] To mělo takovou politickou váhu takové 

rozhodnutí, bylo to pojato jako velice angažovaný čin, takže nikdo nemohl nic namítat, vedoucí 

se nezlobili, že přijdou o lidi na ten den, a my jsme jeli do Prahy. [...] Takže my jsme to využívali 

jako cestovní kancelář. Pak když se to uvolnilo, do Maďarska jsme jeli, to byl rok šedesát tři, 

šedesát čtyři. Do Jugoslávie potom jsme jeli. A to všechno tím autobusem, nafta gratis. No 

prostě socialismus, paráda. Ale museli jsme být hodní. Nesměli jsme říkat věci, které se 

nesměly.“ 120 

3.2.4.3 Revoluční odborové hnutí (ROH) 

ROH byla nejmasovější společenská a zároveň jediná odborová organizace, které působila v 

socialistickém Československu v letech 1945-1990. Stala se právním nástupcem předchozích 

odborových organizací, získala i jejich majetek. Od svého vzniku měla velké pravomoci. 

Přestože se mělo jednat o nadstranickou organizaci, ve skutečnosti byla pod přímým 

politickým vlivem KSČ a jen plnila úkoly podle pokynů strany. Z jejího vlivu se ROH dočasně 

 

115 Každý něco navíc. Jiskra LIAZ. 1980, 29(7), s. 2. 
116 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jarmilou Nikodémovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 22. 9. 2019. 
117 Svazáci plánují. Jiskra LIAZ. 1972, 21(30), s. 2; Pestrá činnost svazáků. Jiskra LIAZ. 1982, 31(3), s. 1. 
118 Příště 600 dětí. Jiskra LIAZ. 1978, 27(22), s. 2. 
119 Sbor národní bezpečnosti. 
120 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem vedla Laura Bukovská, 12. 10. 2019. 
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vymanilo v letech 1968-1969, kdy členové odborů poprvé vystoupili s kritikou a vlastními 

požadavky. Po nástupu tzv. normalizace se však vše vrátil do původního uspořádání.121 

 V čele ROH celého podniku LIAZ stál podnikový výbor (PV ROH), který tvořili zástupci 

jednotlivých závodních výborů ROH (ZV ROH). Ti byli do podnikového výboru voleni veřejným 

hlasováním na celopodnikové konferenci ROH.122 Počátkem roku se na výroční konferenci PV 

ROH vyhodnocovalo splnění národohospodářského plánu podniku, celopodnikového 

socialistického závazku a podnikové kolektivní smlouvy za uplynulý rok, hodnotilo se 

hospodaření tohoto výboru. Projednával se nový podnikový plán, návrh podnikové kolektivní 

smlouvy a uzavíral se socialistický závazek na aktuální rok. Na závodní úrovni tyto činnosti 

vykonávaly jednotlivé závodní výbory. Těchto jednání se účastnili zástupci vedení 

podniku/závodů. Závodní výbory dále pomáhaly vytvářet podmínky pro rozvoj 

zlepšovatelského hnutí, zajišťovaly agitační a propagační práce v závodech (měly na starosti 

závodní rozhlas, nástěnné noviny).123  

Podnikový výbor a závodní výbor ROH se účastnily kolektivního vyjednávání s vedením 

podniku/závodu. Pro každý rok (výjimečně pro 2 roky) byla připravena nová kolektivní smlouva 

a během roku se průběžně kontrolovalo plnění jednotlivých bodů v ní obsažených.  V LIAZu 

existovala podniková kolektivní smlouva a na ni navazovaly kolektivní smlouvy jednotlivých 

závodů, které konkretizovaly ustanovení podnikové smlouvy pro podmínky těchto závodů. 

Kolektivní smlouvy obsahovaly úkoly vyplývající ze státního plánu, věnovaly se zásadám 

odměňování pracovníků, zdravotním a sociálním podmínkám a bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví, zvyšování kvalifikace pracovníků. 124 V kolektivních smlouvách závodů bylo uvedeno i 

užití a rozpočet fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). O jeho použití rozhodoval ZV ROH 

ve spolupráci s vedením závodu. Z FKSP závodu byly hrazeny příspěvky na rekreační pobyty a 

 

121 POKORNÝ, Jiří. Revoluční odborové hnutí. In: KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC et al. Průvodce kulturním děním a 
životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011, s. 777-779; Bez razítka ROH jste nedostali 
byt ani nevyrazili na zahraniční dovolenou. Český rozhlas Radiožurnál [online]. 12. 11. 2014 [cit. 2020-04-26]. 
Dostupné z: <https://radiozurnal.rozhlas.cz/bez-razitka-roh-jste-nedostali-byt-ani-nevyrazili-na-zahranicni-
dovolenou-6235337> 
122 Podniková konference ROH. Jiskra LIAZ. 1972, 21(7), s. 2. 
123 Zasedal podnikový výbor ROH. Jiskra LIAZ. 1972, 21(1), s. 1; Z činnosti ZV ROH. Jiskra LIAZ. 1972, 21(31), s. 2; 
Obstát i letos. Jiskra LIAZ. 1982, 11(3), s. 1, 3. 
124 Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 37, Podniková 
kolektivní smlouva na rok 1973, Jablonec nad Nisou, s. 1-30; Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., 
Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 37, Kolektivní smlouva na rok 1973, Mnichovo Hradiště, nestr.; Státní 
okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 39, Podniková kolektivní smlouva 
generálního ředitelství a závodů oborového podniku LIAZ na rok 1987, Jablonec nad Nisou, s. 1-39; Státní 
okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 39, Kolektivní smlouva na rok 
1987, Mnichovo Hradiště, s. 1-26. 
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pionýrské tábory, provoz rekreačních objektů, bezúročné půjčky pracovníkům na družstevní a 

individuální bytovou výstavbu a na opravy a vybavení domácností, příspěvky na závodní 

stravování, vybavení ordinací závodních lékařů, léčebné pobyty pracovníků v lázních, výdaje 

na zlepšení pracovního prostředí, činnost Klubu pracujících (více o KP viz kapitola 3.2.16) a 

Tělovýchovné jednoty Spartak LIAZ (více o TJ Spartak LIAZ viz kapitola 3.2.17), školení 

odborářů, kulturně výchovnou činnost ČSM/SSM, studijní a tematické zájezdy atd.125 Součástí 

kolektivních smluv závodů byly též patronátní smlouvy s jednotnými zemědělskými družstvy, 

jejichž plnění bylo čtvrtletně kontrolováno.126 Na základě těchto patronátních smluv pomáhali 

pracovníci LIAZu zemědělským družstvům v okolí. Nejčastěji se jednalo o dvou až třídenní 

výpomoc při sklizni brambor a cukrové řepy. Závod pracovníkům poskytl pracovní oblečení 

(montérky, kabáty) a zajistil dopravu svými autobusy. Nedostali za to žádné příplatky navíc, 

protože se těchto brigád účastnili v rámci své pracovní doby. Narátoři se tohoto druhu pomoci 

JZD účastnili rádi. Znamenalo to pro ně určité zpestření každodenní pracovní rutiny, obzvlášť 

za hezkého počasí to pro ně byly příjemně strávené dny. 

Pracovníci mohli vyjádřit své připomínky k návrhům kolektivních smluv. Komise ROH je 

projednala s vedením závodu a pak byla smlouva předložena ke schválení na konferenci ROH. 

Tyto připomínky se týkaly především nevyhovujícího pracovního prostředí.127 Nic dalšího by 

se v ZV ROH nepodařilo prosadit, což potvrdil narátor, který byl určitou dobu členem tohoto 

výboru. Popsal, jak probíhalo hlasování výboru: „Složení závodního výboru muselo být vždy 

takové, aby tam byla většina soudruhů. [...] Před každým zasedáním závodního výboru, kde se 

schvalovaly důležité věci, se sešla stranická skupina. Tu stranickou skupinu řídil předseda 

celozávodního výboru strany a ten jim nadiktoval, na co a pro co a jak mají zvednout ruku a 

pro co mají hlasovat.“ 128 Tento systém mu vadil, protože si uvědomoval, že nestraníci jsou 

v ZV jen do počtu. Když po něm jednou na výrobní poradě konstrukce kolegové chtěli, aby jako 

jejich zástupce v ZV něco prosadil, odpověděl jim: „Musíte si dojít na jiný výbor, na stranický a 

tam to prosadit. [...] My vlastně nemáme vůbec žádný vliv. My jsme permanentně 

 

125 Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 36, Kolektivní smlouva 
na rok 1969-1970, Mnichovo Hradiště, s. 10-11. 
126 Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 36, Kolektivní smlouva 
na rok 1961, Mnichovo Hradiště, s. 14. 
127 Zájem o pracovní prostředí. Jiskra LIAZ. 1972, 21(7), s. 2. 
128 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 18. 10. 2019. 
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přehlasováni, my jsme tam stafáž.“ 129 Po tomto prohlášení byl ze ZV vyhozen, protože taková 

kritika nebyla žádoucí. 

 V rámci ROH existovali i tzv. úsekoví důvěrníci. Za nimi mohli pracovníci přijít i 

s problémy velmi osobního rázu, např. pokud v rámci závodu vznikly manželské trojúhelníky. 

Tyto nevěry se pak řešily na schůzích ZV ROH a dotyčnému nevěrníkovi se odboráři snažili 

„soudružsky“ domluvit. Pravděpodobně chtěli zabránit, aby nedošlo k vyhrocení celé situace 

a nikdo ze zúčastněných osob nedal výpověď.  

Všichni narátoři, se kterými jsem hovořila, byli členy ROH. Automaticky se 

předpokládalo, že do odborů vstoupí každý pracovník a již při jeho nástupu do LIAZu mu byla 

předložena přihláška. Přesto se však našli jedinci, kteří se vstupu úspěšně vyhýbali (např. 

manžel jedné narátorky), ale ti byli spíše výjimkou. Z členství v odborech narátorům 

nevyplývaly téměř žádné povinnosti. Pouze se museli účastnit krátkých schůzí odborových 

úseků, které se konaly v pracovní době. Dále museli hradit členské příspěvky ve výši 1 % ze 

mzdy. Dokladem o zaplacení byly známky, které si vylepovali do svých členských průkazů 

ROH.130 Bylo žádoucí, aby si členové alespoň jednou ročně zakoupili tzv. známku solidarity 

v hodnotě 2, 5, nebo 10 Kčs. Peníze získané prodejem těchto známek byly společně 

s mimořádnými dotacemi odborových a jiných orgánů a s prostředky získanými účelovými 

sbírkami odváděny do Fondu mezinárodní solidarity, který sloužil k „zabezpečování konkrétní 

materiální pomoci mezinárodnímu dělnickému a odborovému hnutí, všem, kteří ji potřebují 

v boji proti silám války, imperialismu a fašismu, za národní a sociální osvobození, za mír na 

celém světě.“ 131 Z výhod, které přinášelo členství v ROH, narátoři nejčastěji zmiňovali možnost 

čerpat bezúročnou půjčku na bytovou výstavbu (více o bytové výstavbě podporované LIAZem 

viz kapitola 3.2.10) a závodní rekreace (více o závodních rekreacích viz kapitola 3.2.9). 

3.2.4.4 Česká vědecko-technická společnost (ČVTS) 

V mnichovohradišťském závodě se nacházela závodní pobočka České vědecko-technické 

společnosti. Kromě ROH to byla jediná organizace, kterou narátoři hodnotili jako užitečnou. 

Tato společnost organizovala různá odborná školení a semináře, zájezdy na veletrhy (např. na 

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně), exkurze do jiných strojírenských podniků.  

 

129 Tamtéž.  
130 Pozn.: Členský průkaz ROH viz příloha č. 9. 
131 Známky solidarity. Jiskra LIAZ. 1979, 28(36), s. 2. 
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ČVTS pořádala také zájezdy na mezinárodní veletrhy a autosalony, které se konaly 

v západoevropských zemích. Tímto způsobem měli pracovníci alespoň určitou (byť omezenou) 

možnost udržovat kontakt s vyspělejším západoevropským autoprůmyslem. O účastnících 

těchto zájezdů však rozhodoval výbor závodní organizace KSČ. Jeden z narátorů se účastnil 

schůze, kde se vybírali 2-3 účastníci konkrétního autosalonu pořádaného v západní Evropě. 

Nelíbilo se mu, že rozhodovali „ti prďolové z dílny, kteří už si ani nepamatovali, co se vyučili 

[...] tak jsem se přihlásil, vstal jsem a řekl jsem, že je to prostě kravina, aby tohle schvaloval 

takový výbor, že to si má rozhodnout vedoucí vývoje, koho tam potřebuje poslat. Průser, 

samozřejmě. Pak jsem dostal vynadáno ještě od lidí, kterým jsem celkem důvěřoval. Říkali: ‚Ty 

jsi úplně pitomý. Kdyby si to rozhodl ten Václavík a někdo mu z nich tam zůstal, tak on to 

odsere. Ale když to rozhodne, když to schválí výbor KSČ a oni tam zůstanou třeba všichni, tak 

on je z toho venku.‘ Takhle člověk neuvažoval, že jo.“ 132 Rozhodovací pravomoc ZV KSČ, však 

ovlivňovala skladbu účastníků těchto zájezdů – ne vždy se jednalo o odborníky schopné předat 

svým kolegům získané informace.  

3.2.4.5 Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP) 

SČSP patřil mezi nejmasovější organizace Národní fronty. Vznikl v únoru 1948 na 

I. manifestačním sjezdu SČSP sloučením Společnosti pro kulturní a hospodářské styky se SSSR 

a Svazu přátel SSSR. Jeho úkolem bylo propagovat politický systém, hospodářství, vědu a 

kulturu Sovětského svazu. Členem svazu se mohl stát každý občan bez ohledu na národnost, 

politickou příslušnost a náboženské vyznání. Členství bylo považováno za vyjádření loajality 

s komunistickým režimem. Svaz byl nejaktivnější v 50. letech. V roce 1968, především po 

srpnové okupaci, došlo k jeho útlumu, s nástupem tzv. normalizace se jeho vliv opět zvýšil. V 

únoru 1990 se jeho nástupkyní stala Společnost přátel národů východu.133 V roce 1972 měla 

závodní organizace SČSP v Mnichově Hradišti 115 členů, z toho 30 jich bylo v provozu 

Loukov.134 

 

132 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Pavlem Záleským (a Drahoslavou Záleskou) vedla Laura Bukovská, Bakov nad 
Jizerou, 21. 9. 2019. 
133 KNAPÍK, Jiří. Svaz československo-sovětského přátelství. In: KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním 
děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011, s. 886-888; RŮŽIČKA, Daniel. 
Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP). Totalita.cz [online]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné z: 
<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/scsp.php> 
134 Zdařilá výroční schůze SČSP. Jiskra LIAZ. 1972, 21(11), s. 1. 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/scsp.php
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3.2.4.6 Lidové milice (LM) 

Lidové milice vznikly z iniciativy KSČ v roce 1948. Jednalo se o ozbrojené složky pracujících 

(převážně dělníků), které byly zcela podřízeny komunistické straně. Jejich prvotním úkolem 

bylo zabránit návratu předúnorového období, později měli za každou cenu udržet KSČ u moci. 

V polovině roku 1989 bylo v jejich řadách v tehdejší ČSSR celkem 84 821 příslušníků. V prosinci 

1989 byly na základě rozhodnutí KSČ rozpuštěny.135 

3.2.4.7 Československý svaz žen (ČSŽ) 

ČSŽ byla celostátní ženská organizace, která vznikla v roce 1950 sjednocením Rady žen a 

Slovenského svazu žen. Svaz žen byl jednou ze společenských organizací veřejně podporující 

komunistický režim. Jeho hlavním úkolem byla ideologická výchovná činnost mezi ženami. 

V roce 1952 byl reorganizován a nahrazen Výborem československých žen. V roce 1967 došlo 

k obnovení ČSŽ a jeho začlenění do Národní fronty. Otevřeně se hlásil k ideologii marxismu-

leninismu. Zanikl v roce 1989.136 

3.2.4.8 Československý červený kříž (ČSČK) 

Tato organizace vznikla již v roce 1919. Po 1. světové válce ČSČK pomáhal uprchlíkům, 

zapojoval se do asanační a profylaktických akcí proti epidemiím, budoval zdravotní ústavy, 

sirotčince, jesle, útulky pro staré lidi apod. Po německé okupaci byl v roce 1940 rozpuštěn. 

K jeho obnově došlo po 2. světové válce. Po únorovém převratu ztratil svou samostatnost a 

byl začleněn do Národní fronty. Přesto se snažil vykonávat práci pro potřebné. Zabezpečoval 

dobrovolné zdravotnické a sociální služby, vytvářel Stanice první pomoci, školil dobrovolné 

sestry, zabezpečoval ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v rodinách atd.137 

3.2.5 Socialistické soutěže a socialistické závazky 

Kromě centrálního plánování celého národního hospodářství byly pro sledované období 

typické socialistické soutěže a socialistické závazky. Socialistické soutěžení mělo být výrazem 

„nového poměru člověka k práci, ke společnému vlastnictví a nově se tvořících vztahů člověka 

 

135 BAŠTA, Jiří. Lidové milice – nelegální armáda KSČ. Paměť a dějiny [online]. 2008, 2008(02), 99-108 [cit. 2020-
05-25]. Dostupné z: <https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0802-099-108.pdf> 
136 POČÁROVSKÁ, Petra. Československý svaz žen v letech 1965-1975. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita 
Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, s. 25-29, 38, 124. 
137 Historie ČSČK a ČČK. Český červený kříž [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 
<https://www.cervenykriz.eu/cz/historie.aspx> 
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k člověku [...] jednou z forem uplatňování účasti pracujících na řízení a kontrole výroby.“ 138 

Mělo přispívat k intenzifikaci a zkvalitňování výroby, zlepšování socialistických společenských 

vztahů a zvyšování kulturní úrovně pracujících.139 

 Každé čtvrtletí byli v jednotlivých závodech vyhlašování nejlepší pracovníci provozů, 

nejlepší pracovník závodu, nejlepší mistr závodu, nejlepší učni, nejlepší funkcionáři KSČ, 

nejlepší funkcionáři ROH, nejlepší funkcionář SSM, nejlepší výrobní a nevýrobní středisko 

závodu, nejlepší provoz a také pořadí výrobních a nevýrobních kolektivů brigád socialistické 

práce (více o BSP viz kapitola 3.2.5.1).140 Výsledky soutěží byly zveřejňovány v podnikových 

novinách Jiskra LIAZ, v závodním rozhlase a na nástěnkách. V Mnichově Hradišti byly též 

vyvěšovány ve vitríně na náměstí.141  

V podniku LIAZ existovalo několik typů socialistických závazků. Celopodnikový závazek 

byl podpořen závazky závodů, provozoven, dílen, kolektivů a jednotlivých pracovníků. Ke 

kolektivním a individuálním závazkům vydávalo vedení podniku metodicky pokyn, který sloužil 

řídicím pracovníkům jako vodítko při organizování socialistické soutěže.142 

3.2.5.1 Brigády socialistické práce (BSP) 

Za nejvyšší formu socialistického soutěžení byly považovány brigády socialistické práce. 

V ČSSR vznikly podle sovětského vzoru v roce 1958. Největšího rozmachu se toto hnutí dočkalo 

v období tzv. normalizace. BSP měly přispívat ke zvyšování pracovní výkonnosti svých členů, 

působit na jejich „socialistické uvědomění“, politicky je vychovávat tak, aby se mohli stát vzory 

pro ostatní pracující.143 

Skupina pracovníků se na ustavující schůzi prohlásila za kolektiv soutěžící o titul BSP a 

stanovila si socialistický závazek. V případě jeho úspěšného splnění se kolektivu podařilo titul 

získat a jednotliví členové obdrželi bronzové odznaky. Titul nebyl kolektivu udělen na 

neomezenou dobu, ale musel ho každoročně obhajovat. Kritériem pro hodnocení bylo opět 

 

138 LIAZ – závod Mnichovo Hradiště (1951-1971), nestr. 
139 KRAVAROVÁ, Naděžda. Hlavní rysy vývoje hnutí brigád socialistické práce v Československu. In: 
Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1983, 19(1), s. 132-136. Dostupné také z: 
<https://www.jstor.org/stable/41129827?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents> 
140 Vyhodnocení socialistické soutěže. Jiskra LIAZ. 1978, 27(27), s. 1. 
141 Socialistická soutěž – klíč k úspěchu. Jiskra LIAZ. 1979, 28(28), s. 2. 
142 Například pro rok 1979 byly uzavřeny tyto socialistické závazky: 1 podnikový, 10 závodních, 19 
provozovnových, 127 dílenských, 332 kolektivních a 4265 osobních. Celkem se socialistického soutěžení 
účastnilo 7802 pracovníků. Rozvoj pracovní iniciativy. Jiskra LIAZ. 1980, 29(10), s. 1. 
143 FRANC, Martin. Brigáda socialistické práce. In: KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC et al. Průvodce kulturním děním a 
životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011, s. 158-159. 

https://www.jstor.org/stable/41129827?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents
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plnění stanoveného závazku. Aktivní členové BSP mohli získat stříbrný odznak. V dostupných 

archivních zdrojích a podnikových novinách Jiskra LIAZ se mi nepodařilo dohledat informaci, 

že by některému zaměstnanci byl předán zlatý odznak.144 „Byl zlatý, stříbrný, bronzový. [...] 

Bronzový dostali všichni. Pak ti, co byli víc angažovaní, tak ti měli stříbrný. O zlatém nevím, ten 

měl možná Husák jenom.“ 145 Předpokladem pro získání stříbrného odznaku však nebyla pouze 

politická angažovanost či mimořádné plnění pracovních úkolů, stačilo být aktivní např. při 

organizování společenských večerů pro BSP, účastnit se sportovních turnajů apod. 

Členové BSP měli za úkol pozitivně působit i na děti a mládež. To bylo realizováno 

prostřednictvím patronátů. Jednotlivé BPS uzavíraly patronátní smlouvu s vybranými třídami 

různých stupňů škol z regionu. V těchto smlouvách byly uvedeny závazky BSP i závazky žáků a 

studentů. Brigády působící v mnichovohradišťském závodě se zavazovaly např. k pořádání 

přednášek, exkurzí v závodě, zapůjčování autobusů na školní výlety a návštěvy kulturních akcí. 

Žáci a studenti se zavázali k návštěvám patronátní BSP. Nejčastěji k nim docházelo před 

vánočními svátky a při oslavách MDŽ. Děti pro tyto příležitosti připravovaly krátké besídky a 

přinášely vlastnoručně vyrobené drobné dárky.146 

Další patronátní smlouvy byly uzavírány s dětskými domovy, vojenskými posádkami, 

státními statky, traktorovými stanicemi, JZD atd.147 

Kroniky BSP 

Každý kolektiv, který soutěžil o titul BSP nebo ho již získal, vedl kroniku. V ní každý rok 

stanovoval své socialistické závazky a počátkem následujícího roku vyhodnocoval jejich plnění. 

V závazcích jednotlivých BSP se objevovaly úkoly jako např. dřívější splnění výrobního plánu, 

splnění konkrétních výrobních úkolů, úprava pracovního prostředí, odpracování určitého 

počtu brigádnických hodin, návštěvy spoluzaměstnanců v době pracovní neschopnosti, 

závazek neplýtvat výrobním materiálem nebo kancelářskými potřebami apod.148 Řada těchto 

úkolů měla pouze formální charakter a pracovníci by je museli splnit i tehdy, kdyby nebyli členy 

 

144 Například v roce 1978 bylo v závodě 02 do hnutí BSP zapojeno 47 kolektivů: o titul soutěžilo 24 kolektivů, 
obhajovalo ho 23 kolektivů. Stříbrné odznaky obdrželo celkem 24 členů BSP. Velký přínos soutěžení. Jiskra LIAZ. 
1980, 27(38), s. 3. 
145 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 18. 10. 2019. 
146 Muzeum města Mnichovo Hradiště, kronika BSP Fidela Castra, z 1975-1989, Mnichovo Hradiště; Archiv 
Jaroslava Koloce, kronika BSP 30. výročí osvobození, z 1975-1991, Mnichovo Hradiště. 
147 Rozvoj pracovní iniciativy. Jiskra LIAZ. 1980, 29(10), s. 1. 
148 Muzeum města Mnichovo Hradiště, kronika BSP československo-sovětského přátelství, z 1972-1981, 
Mnichovo Hradiště; Archiv Jaroslava Koloce, kronika BSP 30. výročí osvobození; Muzeum města Mnichovo 
Hradiště, kronika BSP Fidela Castra; Muzeum města Mnichovo Hradiště, kronika BSP střediska 150/04 – 
zásobovací útvar, z 1981-1986. Mnichovo Hradiště. 
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brigády. Jednotliví členové BSP si stanovovali též osobní závazky. I v nich se projevoval značný 

formalismus. Potvrzují to vzpomínky několika narátorů: „To byly takové závazky typu: 

nakreslím dobře projekt.“ 149„Nejoblíbenější závazek byl, že budeme chodit včas do práce.“ 150 

 Kroniky mohou sloužit jako zajímavá sonda do života jednotlivých pracovních kolektivů. 

Kromě výše uvedených závazků, popisů toho, čeho daný kolektiv dosáhl a v čem byl úspěšný, 

zmínek o různých oficiálních oslavách apod. se v nich objevuje řada informací o jimi 

organizovaných akcích. Například v kronice BSP 30. výročí osvobození151, kterou založil 

kolektiv útvaru konstrukce oddělení vývoje, lze vysledovat, že členové této brigády byli velmi 

společensky, kulturně a sportovně aktivní. Každoročně pořádali zájezdy spojené s návštěvou 

historických památek, divadelních představení nebo galerií a muzeí, turistické výlety, lyžařské 

zájezdy do Krkonoš, sportovní turnaje, společenské večery s hudbou a tancem, dančí nebo 

vepřové hody, zájezdy na fotbalová utkání I. ligy apod. Nejedné z těchto akcí se účastnili i 

rodinní příslušníci členů brigády, případně byly uspořádány i pro další BSP 

mnichovohradišťského závodu. Některé akce byly v kronice označeny honosnými názvy 

poplatnými tehdejší době, případně byly spojeny s aktivitami, které jim dodávaly punc správné 

politické angažovanosti. Cílem několikadenního výletu pojmenovaného Po stopách 

Slovenského národního povstání, jehož součástí byla návštěva sesterského závodu ve Zvolenu 

a muzea Slovenského národního povstání v Bánské Bystrici, byla především turistika v Nízkých 

Tatrách. Návštěva památníku sovětské armády v Milovicích152 byla ve skutečnosti nákupním 

zájezdem: „Tady nebylo maso, stála se na něj fronta. Nekoupil se šunkový salám, lovecký 

salám. Prostě zásobování vázlo. Tak někdo přišel s tím, že v Milovicích, v tom rajonu, co bydlí 

Rusáci, tak že oni tam mají speciální krámy a tam se nakupuje i za naše koruny. [...] vedoucí 

brigády dostal za úkol zorganizovat zájezd. Tak se jelo do Milovic.“ 153  

Členové této BSP svou činnost pečlivě dokumentovali nejen prostřednictvím 

písemných záznamů. V jejich kronice se nachází mnoho fotografií zachycujících společně 

prožité okamžiky při výše popsaných aktivitách, ale také řada momentek z oslav narozenin, 

svátků, či z rozluček s kolegy odcházejícími do důchodu. Dále jsou v ní svatební oznámení a 

 

149 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Vladimírem Polívkou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště – Hněvousice, 
13. 9. 2019. 
150 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 18. 10. 2019. 
151 Pozn.: Ukázky z této kroniky viz Příloha č. 10. 
152 V Milovicích se nachází vojenský prostor, který po okupaci v srpnu 1968 zabrala sovětská armáda. Vojáci, 
civilní zaměstnanci a jejich rodiny tam měli své panelové domy, obchody, kulturní dům atd. 
153 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem vedla Laura Bukovská, 18. 10. 2019. 
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informace o narození dětí členů BSP. Kronika je též bohatě zdobena vtipnými a zdařilými 

kresbami.  

Pracovníci uměli své členství v této brigádě dobře využít a také si ho užít. K dopravě 

používali autobus přidělený jejich útvaru, platili jen nevysoký poplatek za spotřebovanou 

naftu. Prase na vepřové hody získávali z JZD za velmi výhodnou cenu za určitou protislužbu 

(např. za opravu traktoru nebo nákladního automobilu). Aktivity pořádané členy této BSP měly 

vždy hojnou účast a přispívaly ke vzniku přátelství i mezi jejich rodinnými příslušníky. Je však 

nezbytné poznamenat, že v této oblasti tato BSP výrazně vynikala oproti dalším třem, do 

jejichž kronik jsem měla možnost nahlédnout. V tomto pracovním útvaru se pravděpodobně 

sešel kolektiv lidí, kteří si vzájemně velmi dobře sedli po pracovní i lidské stránce. To potvrzuje 

i fakt, že v psaní kroniky pokračovali až do počátku roku 1992 (přestože v omezenější míře), 

tedy i v době, kdy BSP již neexistovaly. Kroniku nespojovali se socialistickou soutěží, ale 

s partou lidí, se kterými je pojil společně prožitý čas. 

3.2.6 Kádrová práce, kádrové rezervy 

Za předpoklad každé úspěšné řídicí činnosti se považovalo „jednoznačné a bezvýhradné 

ztotožnění řídicího pracovníka s politickou direktivou strany a z ní vyplývající důsledné 

uplatňování zásad kádrové politiky.“ 154 Kádrová politika byla „veškerá činnost, kterou KSČ 

zabezpečovala, aby na všech rozhodujících místech ve společnosti i správě byli lidé, kteří plní 

její závěry. [...] Při posuzování kádrů měl prvořadé místo jejich vztah k politice komunistické 

strany.“ 155 

Základní principy kádrové práce jednotlivých závodů LIAZ vycházely ze zásad kádrové 

práce celého podniku. Vedoucí pracovníci prováděli u všech řídicích a odborných pracovníků 

až do funkce mistra a u kádrových rezerv pravidelná komplexní hodnocení kádrů, která byla 

nástrojem řízení, kontroly a výchovy pracovníků. Tato komplexní hodnocení se prováděla 

jednou za 5 let a každoročně byla kontrolována a projednávána s hodnocenými pracovníky. 

Úkolem hodnocení bylo poskytnout informace o vývoji a perspektivách jednotlivých 

pracovníků, o růstu jejich kvalifikace, hodnotila se i jejich politická a organizační činnost a 

charakterové vlastnosti. Pracovníci byli upozorněni na své chyby a bylo jim umožněno 

 

154 Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 121, Zásady kádrové 
práce, nedat., Mnichovo Hradiště, s. 2. 
155 HRADECKÁ, Vladimíra a František KOUDELKA. Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969-1974. Praha: Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 6-7. 
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nedostatky odstranit. Měli možnost se k hodnocení vyjádřit, pokud s některou z jeho částí 

nesouhlasili, předkládali písemné zdůvodnění, ke kterému se následně vyjadřoval hodnotitel. 

V případě, že nedošlo ke shodě, rozhodoval nadřízený vedoucího pracovníka provádějícího 

hodnocení.156 

Součástí kádrové práce bylo plánování, výběr a systematická příprava kádrových 

rezerv. Za jejich přípravu byl zodpovědný nadřízený vedoucí pracovník, jejich stav kontroloval 

kádrový úsek závodu. Mezi zásadní kritéria pro zařazení pracovníka do kádrových rezerv 

patřily jeho politické, odborné a charakterové kvality, schopnost rozvíjet svou kvalifikaci 

v řídicích a organizátorských činnostech, schopnost při práci s lidmi uplatňovat zásady 

marxismu-leninismu. Hodnotila se i jeho politická aktivita, účast ve veřejných činnostech, 

působení v rodině apod.157 

 Všech pracovníků se týkalo hodnocení pracovních výsledků. Ta prováděli vedoucí 

pracovníci závodu ve spolupráci s orgány ROH. Hodnotily se nejen pracovní výsledky, ale i 

socialistická iniciativa, zvyšování ideologické a odborné úrovně. Tato hodnocení se prováděla 

vždy před uplynutím zkušební doby, na vyžádání vedoucích pracovníků závodů, nebo na žádost 

pracovníka.158  

3.2.7 Rok 1968 ve vzpomínkách pamětníků 

Některé události zasáhnou člověka tak silně, že i mnoho let poté si vybavuje, jak je prožíval. 

Mezi ně patří události, které se odehrály v srpnu 1968. Narátoři si pamatují, jakým způsobem 

se o nich dozvěděli, kde v tu chvíli byli a co dělali nejen v daný okamžik, ale i v následujících 

hodinách. 

Narátoři vzpomínali na pohnutou atmosféru, která panovala na pracovištích ve dnech 

po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Našlo se několik jedinců, kteří chtěli stávkovat, ale nakonec 

od toho upustili: „Nedělo se nic, každý sklapnul.“ 159 Vesměs se však o invazi lidé nebavili: „Oni 

se lidi báli, tak radši od tohoto tématu dávali ruce pryč.“ 160 Zároveň se nenašel nikdo, kdo by 

vstup vojsk před ostatními schvaloval, a to ani skalní komunisté, protože i pro řadu z nich byl 

 

156 Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 121, Zásady kádrové 
práce, s. 3-4. 
157 Tamtéž, s. 9. 
158 Tamtéž, s. 6. 
159 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Františkem Drobečkem (a Drahoslavou Drobečkovou) vedla Laura Bukovská, 
Mnichovo Hradiště, 2. 9. 2019. 
160 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Šrajerem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště 27. 9. 2019. 
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vpád vojsk velkým rozčarováním. Pokud někdo s invazí souhlasil, veřejně se neprojevil, protože 

se zřejmě bál morálního odsouzení od svých kolegů.  

Prověrky v roce 1970 museli absolvovat nejen členové vedení podniku a závodů, ale 

nevyhnuli se jim ani střední a nižší řídicí pracovníci a později i technickohospodářští pracovníci 

LIAZu. Dělníků se prověrky netýkaly: „My jsme byli dělnické profese a nás potřebovali.“ 161 

Základní otázky u prověrek byly, zda pracovník uznává vedoucí úlohu komunistické strany a 

zda souhlasí se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Vedoucí úloha KSČ byla zakotvena 

v ústavě162 a pravděpodobně se našlo jen málo jedinců, kteří by si v tehdejší době dovolili 

ústavu rozporovat. Morální zábrany však řadě lidí nedovolily vyslovit souhlas s invazí. Někteří 

se snažili odpovědět vyhýbavě: „Já jsem řekla, že nevím, co se tady konkrétně dělo, že jsem 

byla na mateřské a měla jsem jiné starosti, ale že si myslím, že se to mohlo řešit úplně jinak, 

než aby sem přišla cizí vojska.“ 163 Jiní otevřeně projevili svůj negativní názor: „Tak tady jsem 

si stál na svém. Tady jsem řekl, že nesouhlasím, protože myslím, že takhle se věci neřeší. Že se 

měly řešit diplomaticky a ne tím, že sem pošlou armádu. Že Rusové sami si způsobili velký 

problém, protože vím, jak je tady lidi vítali v pětačtyřicátém, já si na to pamatuju.“ 164 Následky 

takového nesouhlasu byly různé. Rozdíly se zřejmě odvíjely od toho, zda měli pracovníci již z 

dřívější doby jiný „škraloup“, nebo zda zastávali natolik odbornou práci, že byli obtížně 

nahraditelní. Někteří narátoři nebyli za trest zařazeni do vyšší mzdové třídy, byť na ni měli 

nárok. Jiní byli sesazeni z vedoucí pozice. Další byli propuštěni – narátor zmínil kolegu, který 

v Mnichově Hradišti založil v roce 1968 politické hnutí Klub angažovaných nestraníků165 a který 

byl po prověrkách z LIAZu vyhozen. Někteří se propuštění vyhnuli jen náhodou, jako například 

manžel jedné narátorky, který při prověrkách vyslovil nesouhlas s vojenskou invazí, ale krátce 

poté onemocněl žloutenkou „a než se uzdravil asi za ty 2,5 měsíce, tak to tak nějak vyšumělo 

a nechali ho tam.“ 166 

 

161 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Drahoslavou Drobečkovou (a Františkem Drobečkem) vedla Laura Bukovská, 
Mnichovo Hradiště, 2. 9.2019. 
162 Ústava Československé socialistické republiky, která byla přijata 11. 7. 1960. 
163 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jarmilou Nikodémovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 22. 9. 2019. 
164 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 18. 10. 2019. 
165 Více o Klubu angažovaných nestraníků viz: DOMLÁTIL, Jiří. Kdo jsme a co chceme. Klub angažovaných 
nestraníků [online]. 23. 12. 2014 [cit. 2020-04-14]. Dostupné z: <https://www.kan.cz/> 
166 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jarmilou Nikodémovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 22. 9. 2019. 

https://www.kan.cz/
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3.2.8 Oficiální oslavy 

Svátek práce, Den osvobození Československa Sovětskou armádou, Vítězný únor, Slovenské 

národní povstání, Velká říjnová socialistická revoluce – oslavy těchto svátků doprovázely 

průvody, projevy, výzdoba oken a nástěnek.  

Pravděpodobně nejoficiálnějším svátkem za socialismu byl Svátek práce (1. máj), kdy 

se konaly průvody, kterých se účastnily podniky, školy, různá sdružení a organizace. Po jejich 

skončení byla periodika plná fotek rozjásaných účastníků s mávátky a budovatelskými 

transparenty. Skutečný názor řady lidí však nekorespondoval s obrazem, který byl 

prezentován veřejnosti, o čemž svědčí i vzpomínky narátorů. Přestože byla účast v průvodech 

povinná, většina z nich se jim snažila vyhnout: „Jednou jsem se vymluvila, že jedeme s rodiči 

do Liberce na 1. máje, pak že jedeme do Turnova na 1. máje.“ 167 „Tak já jsem se vždycky 

vymluvil na to, že jdu se stolním tenisem.“ 168 Někteří pracovníci do průvodů chodili jen 

z obavy, aby si svou neúčastí nezpůsobili problémy. Samozřejmě se našli i lidé, kteří podobné 

manifestace absolvovali s nadšením. 

Narátoři si nepamatovali, že by závod organizoval oslavy některé z dalších výše 

uvedených událostí. „To si slavili ti soudruzi mezi sebou, milicionáři a tak.“ 169 Vybavili si pouze 

výzdobu nástěnek – o ty se starali pověření nástěnkáři. Našli se však i narátoři, kteří si 

vzpomněli, že při těchto příležitostech končila pracovní doba o půl hodiny dříve a zaměstnanci 

šli jednotně v průvodu na náměstí, kde u sochy mnichovohradišťského rodáka Jana Švermy170 

museli vyslechnout projevy funkcionářů z městského národního výboru a členů vedení 

závodu. Jejich slova potvrzuje písemný pokyn, který v srpnu 1985 zaslal vedoucí kádrového a 

personálního úseku vedoucím dalších úseků. V něm je žádal, aby zajistili účast všech svých 

podřízených, kteří pracují v 1. směně, na oslavách 41. výročí Slovenského národního 

povstání.171 Je pravděpodobné, že narátoři si tyto oslavy nepamatují, protože se jich 

neúčastnili. Nebylo v možnostech jejich nadřízených uhlídat, kdo je přítomen. 

 

167 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Janou Adamovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 9. 9. 2019.  
168 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jaroslavem Kolocem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště 28. 9. 2019. 
169 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Drahoslavou Záleskou (a Pavlem Záleským) vedla Laura Bukovská, Bakov nad 
Jizerou, 21. 9. 2019. 
170 Jan Šverma byl novinář a komunistický politik, zakládající člen KSČ a blízký spolupracovník Klementa 
Gottwalda. 
171 Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 121, Zajištění oslav 41. 
výročí SNP, z 27. 8. 1985, Mnichovo Hradiště, nestr. 
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 Přesto se našel jeden svátek, který byl slaven hojně a dobrovolně. Tím byl Mezinárodní 

den žen. Pracovní doba v tento den končila ve 12 hodin a pak na pracovišti probíhaly oslavy. 

Ženy obdržely květiny a dárek od ROH – nejčastěji ručník nebo utěrky. Přestože se jednalo o 

svátek žen, většinou si ho daleko více užili muži: „[...] oslava MDŽ byla především ožíračka pro 

chlapy. A myslím, že tohle řeknou všichni.“ 172 Někdy se při příležitosti MDŽ konaly koncerty 

pražských umělců: „To jako oni udělali estrádu. Jednou to bylo v jídelně, tam byla Simonová 

s Chladilem, pak to bylo v divadle vždycky. Dostali jsme poukázku. Hála tady byl.“ 173 MDŽ 

připomíná stávku newyorských švadlen demonstrujících 8. března 1908 za volební právo žen. 

Komunisté ho však využili pro svou propagandu a ženy byly oslavovány především jako 

pracovnice a bojovnice za socialismus. 

3.2.9 Závodní rekreace ROH a pionýrské tábory 

Závodní organizace ROH měla ve správě rekreační objekty, ve kterých zajišťovala pro 

zaměstnance, kteří byli členy ROH, a pro jejich rodinné příslušníky rekreační pobyty. Další 

rekreace probíhaly formou výměnných pobytů v objektech jiných podniků 

v Československu.174 Na tyto pobyty přispívalo ROH z FKSP, ze kterého hradilo i provoz 

svěřených rekreačních objektů. 

V roce 1960 závod Mnichovo Hradiště koupil budovu bývalé hospody v Desné poblíž 

přehradní nádrže Souš v Jizerských horách. Ta byla v letech 1963-1964 přestavěna na 

rekreační objekt, který sloužil pro letní i zimní rekreaci nejen zaměstnanců a jejich rodinných 

příslušníků, ale též pro lyžařské kurzy pořádané mnichovohradišťskými školami. Konaly se zde 

i různé porady a školení zaměstnanců. V objektu byl celoročně ubytován správce a ostatní 

personál (kuchařky a uklízečky).175 Na nedalekém svahu učňovské středisko závodu 02 

vlastními silami vybudovalo vlek – jednalo se o první lyžařský vlek v této oblasti. 176 Byl k 

dispozici nejen rekreantům z Mnichova Hradiště, ale i z národního podniku Aritma Praha177, 

 

172 KRUPKA, Jaroslav. Symbol socialismu? Oslavy vyprázdněných svátků. Jindřichohradecký deník.cz [online]. 
11. 10. 2019 [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: <https://jindrichohradecky.denik.cz/listopad-89-politika/symbol-
socialismu-vyprazdnene-svatky-20191011.html>  
173 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Drahoslavou Drobečkovou (a Františkem Drobečkem) vedla Laura Bukovská, 
Mnichovo Hradiště, 2. 9. 2019. 
174 Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
175 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, nestr. 
176 Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
177 Národní podnik Aritma Praha se specializoval na výrobu souprav děrnoštítkových strojů. 

https://jindrichohradecky.denik.cz/listopad-89-politika/symbol-socialismu-vyprazdnene-svatky-20191011.html
https://jindrichohradecky.denik.cz/listopad-89-politika/symbol-socialismu-vyprazdnene-svatky-20191011.html
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jehož rekreační zařízení se nacházelo nedaleko. Aritma se finančně podílela na výstavbě 

tohoto vleku a na jeho následné údržbě.  

Do tohoto rekreačního zařízení jsem často jezdila na zimní víkendové pobyty se 

svými rodiči a bratrem, na třídenní lyžařské zájezdy pořádané v době jarních prázdnin pro děti 

zaměstnanců závodu, absolvovala jsem zde lyžařský výcvik na základní a posléze i na střední 

škole. Přestože se jednalo o skromné ubytování, mám na tyto pobyty pozitivní vzpomínky. 

Vždy zde panovala přátelská, dalo by se říci až rodinná atmosféra, ke které přispívalo to, že se 

zde scházely rodiny zaměstnanců jednoho závodu, které se často vzájemně znaly. 

Pracovníci LIAZu měli možnost strávit dovolenou i v některých zemích RVHP: 

v Bulharsku, Východním Německu, Jugoslávii, Maďarsku. S rodiči a bratrem jsme v roce 1979 

absolvovali zájezd do Bulharska. Dopravu zajišťovaly autobusy závodní organizace ROH, cesta 

vedla přes Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Průjezd přes Rakousko nebyl v té době možný 

bez úředního povolení, protože každý občan byl považován za potenciálního emigranta a pro 

vycestování do nesocialistických zemí bylo nezbytné získat tzv. výjezdní doložku.  

Závodní rekreace byly výběrové, o účastnících rozhodovala rekreační komise ZV ROH. 

Největší zájem byl o letní rekreace, v době lyžařské sezóny též o pobyty na Souši. Často se 

stávalo, že zaměstnanci se svou žádostí o získání rekreačního poukazu na tato období neuspěli. 

Narátoři tuto skutečnost akceptovali, žádný z nich nehovořil o protekcionismu či 

nespravedlnosti. Při výběru účastníků se však nepřihlíželo pouze k tomu, kdy naposledy 

závodní rekreaci absolvovali. Narátor, který byl přítomen na jednáních rekreační komise, 

vzpomíná: „To byla taková situace, kdy jsem si říkal: ‚Zaplať pánbůh, že o tom nerozhoduju.‘ 

To se tahalo všecko. Je člen strany? Chodí na brigády? Zúčastňuje se veřejných akcí?“ 178  

Tento narátor se setkal s uštěpačnými poznámkami některých pracovníků závodu kvůli 

tomu, že absolvoval závodní rekreaci každý rok – v podstatě byl nepřímo obviněn, že k tomu 

využívá svou funkci. Během rozhovoru opakovaně zmínil, že rekreační poukazy získal jen díky 

své ochotě jezdit na dovolenou mimo hlavní sezónu v době, kdy byl o tyto pobyty téměř nulový 

zájem. Hovořil i o tom, že má schované staré kalendáře, ve kterých si zaznamenával termíny 

svých dovolených a které jeho slova potvrzují. Zdá se, že i po více než 30 letech pociťuje křivdu, 

kterou vyvolaly výtky některých jeho spolupracovníků. A i po tak dlouhé době má potřebu se 

před ostatními obhajovat. 

 

178 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Čeňkem Štučkou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 15. 9. 2019. 
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Pro děti zaměstnanců ve věku od 7 do 14 let zajišťoval LIAZ v době letních prázdnin 

dvou až třítýdenní pobyty v pionýrských táborech. Provoz táborů financovala závodní 

organizace ROH z prostředků FKSP, doplatek rodičů byl zanedbatelný. Táborovými vedoucími 

byli zaměstnanci závodu 02, kuchařky a zdravotníci byli zajištěni externě. Každé prázdniny se 

pořádalo několik turnusů, proto byl dostatek volných míst a nebyl problém děti na tábor 

umístit. 

Závod 02 zpočátku využíval za finanční příspěvek a materiální pomoc tábory jiných 

podniků, počátkem 80. let odkoupil od Československého červeného kříže tábor 

v Bezdědicích, který následně přestavěl a zmodernizoval.179 Starší děti měly možnost 

vycestovat na pionýrský tábor do některé ze spřátelených zemí – např. do NDR, PLR a SSSR. 

Pro pracující byly tyto tábory vítanou možností, jak své děti zabezpečit během letních 

prázdnin, protože prarodiče byli též ekonomicky aktivní a nemohli jim s hlídáním dlouhodobě 

pomoci. 

3.2.10 Bytová výstavba 

Závod podporoval výstavbu bytů pro své pracovníky. Ta probíhala v úzké spolupráci s vedením 

města. Výstavbu prvních domů pro zaměstnance realizoval již v 50. letech. Jednalo se o cihlové 

činžovní domy za místní sokolovnou a v Máchově ulici. Druhá etapa bytové výstavby byla 

zahájena koncem 60. let, kdy byly ve spolupráci s n. p. Pozemní stavby Plzeň postaveny 

panelové domy v Lidické ulici. Pro tuto výstavbu bylo zřízeno Stavební bytové družstvo 

pracovníků n. p. LIAZ, závod 02 Mnichovo Hradiště. Po dokončení hrubé stavby převzali domy 

členové družstva, kteří pokračovali v další práci svépomocí. První objekt byl dokončen 

v listopadu 1969.180 

 Na konci 60. let začal LIAZ podporovat též výstavbu rodinných domů. Byl zvolen nový 

způsob stavby – lití svislých a vodorovných ploch do posuvné formy. Vzniklo Družstvo pro 

výstavbu rodinných domů pracovníků závodu LIAZ v Mnichově Hradišti, jehož členy se stalo 

35 zaměstnanců závodu z původních 73 zájemců. LIAZ zakoupil formu i veškeré vybavení pro 

stavbu, stavebníkům poskytl 2 sklápěčky, traktor a další mechanizaci. Odbor výstavby města 

vybral pozemky. Výstavba byla zahájena v roce 1969, dokončena v roce 1973. Opět se stavělo 

 

179 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, nestr. 
180 Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
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svépomocí, LIAZ přispěl každému stavebníkovi nenávratnou půjčkou ve výši 2.000,- Kčs.  Pokud 

se zavázal, že v následujících 10 letech dům neprodá, činila tato půjčka 8.000,- Kčs.181 

 Některé z bytů pro zaměstnance závodu vznikly díky iniciativě pracovníků. Narátor, 

který v polovině 60. let působil jako předseda ČSM útvaru konstrukce, se v roce 1965 účastnil 

jednání, na kterém byli přítomni vedoucí okresní tajemník ČSM, ředitel závodu a 

šéfkonstruktér. Jedním z témat, která zde narátor otevřel, byla bytová otázka – odvážil se 

vyslovit kritiku, že v této oblasti mladí lidé nedostávají potřebnou podporu. Okresní tajemník 

přislíbil svou pomoc a na druhý den si ho pozval na sekretariát, kde mu sdělil, že vše zařídil a 

můžou začít stavět dům s 12-18 bytovými jednotkami. „Soudruzi na to kývli proto, že jsme řekli, 

že to uděláme úplnou svépomocí, nic nepotřebujeme. Takže největší problém bylo dostat nás 

do krajského harmonogramu staveb, který v podstatě dirigoval materiál, protože komunisti 

tady měli řízené hospodářství. To bylo všechno naplánované, kolik čeho se vyrobí. Takže by 

nebyl materiál, kdybychom do toho vlítli. Proto byly ty doby. Ono trvalo třeba 5 let, než se ti 

družstevníci nebydlící dostali do nějakého harmonogramu, než je tam někdo postrčil, než vůbec 

se mohlo začít. Než stavební firma měla kapacitu.“ 182 Stavbu se jim podařilo dokončit již za 

2 roky, v té době se však obávali, že o své nové bydlení přijdou: „Měli jsme strach, protože 

v srpnu přišli Rusáci, šly fámy, že tyhle novostavby zaberou.“ 183 Naštěstí se tak nestalo a 

v listopadu 1968 se mohli stěhovat. 

Poslední etapu výstavby inicioval LIAZ koncem 70. let, kdy ve spolupráci s městem vzniklo 

sídliště v Jaselské ulici. Bylo založeno další stavební bytové družstvo, které sdružovalo finanční 

prostředky. Do tohoto družstva se později připojily i jiné podniky a závody z regionu (např. 

cukrovar v Mnichově Hradišti, Drahostav Turnov).  

LIAZ měl záměr v bytové výstavbě pokračovat, probíhala například jednání o výstavbě domu 

na místě dnešního parkoviště u obchodního centra Družba. Tyto plány se však již nepodařilo 

zrealizovat.184 

Stavět svépomocí bylo pro pracovníky velmi časově náročné, na stavbě trávili téměř veškerý 

volný čas. Pomáhali s drobnými stavebními nebo dokončovacími pracemi, závodními 

náklaďáky vozili materiál. S úklidovými pracemi chodily pomáhat ženy. Nebylo stanoveno, 

kolik musí odpracovat hodin, ale od jejich počtu se potom odvíjela výše částky, kterou za byt 

 

181 Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
182 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 18. 10. 2019. 
183 Tamtéž. 
184 Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
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zaplatili. Část ceny bytu si tedy mohli odpracovat při jeho výstavbě. V některých domech měli 

stavebníci s nejvíce odpracovanými hodinami přednostní právo vybrat si konkrétní patro, ve 

kterém chtěli bydlet. 

Stavebníci měli možnost si pro přepravu materiálu z LIAZu půjčovat nákladní automobily. 

Zapůjčení bylo zdarma a hradili pouze spotřebovanou naftu. Někteří z nich měli štěstí, že je 

mohli využívat zdarma. Nadřízený narátora – šéfkonstruktér vývoje – jim poskytl automobil 

určený do zkoušek: „Říkal: ‚Je to oficiální zkouška, na to je státní úkol, to auto je sledované 

zkušebnou, takže nebudete tam dělat nějaké úpravy, se vším se musí do LIAZu.‘ Což my jsme 

byli radši, protože oni tam udělali údržbu. ‚A já vám dám poukázky na naftu.‘ Takže jsme ani 

naftu nemuseli platit.“ 185 Spokojení byli i další stavebníci, kterým tento automobil půjčovali, 

když ho nepotřebovali. A také podniková zkušebna, protože automobil byl v permanentním 

provozu a ona mohla následně vyhodnotit najeté kilometry a míru opotřebení. 

Podle narátora, který byl členem bytové komise, se při rozhodování o přidělení podnikových 

bytů vycházelo z pořadníku schváleného ZV ROH. Dle jeho tvrzení nebyly byty přidělovány 

podle známostí, ale na základě posudku nadřízeného a především podle sociální situace 

pracovníka žádajícího o byt. Jeho slova jsou však v rozporu se vzpomínkami narátorky, která 

měla přislíbený velký byt, ale nakonec jí a její rodině byl přidělen jen byt dvoupokojový. 

Původně slíbený získal nový zaměstnanec, jehož manželka byla neteř jednoho z náměstků 

ředitele závodu 02. „Přitom to bylo nespravedlivé, protože řekli, že ty velké byty přednostně na 

nábor, kdo půjde dělat do LIAZu, ale musel jít dělat na montáž. A tento pán nešel dělat na 

montáž. To vím, že ne, že šel normálně do kanceláře.“ 186 Velký vliv na získání bytu měly také 

politické postoje pracovníka. Narátorka, která se nikdy netajila svým negativním názorem na 

komunisty, společně se svým manželem, také zaměstnancem mnichovohradišťského závodu, 

psali v srpnu 1968 po městě protestní nápisy proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa. Jedním z členů bytové komise byl její příbuzný: „Já jsem se ho zeptala, na 

kterém místě po šesti letech jsme v pořadníku, tak mi pravil: ‚Vůbec jste nepostoupili, protože 

jste psali nápisy proti vstupu sovětských vojsk.‘ [...] Kamery nebyly, ale vždycky se našel někdo, 

kdo asi to prásknul.“ 187 Svou bytovou situaci nakonec vyřešili stavbou rodinného domu, při 

které využili bezúročnou půjčku poskytovanou závodem z FKSP. Nabízí se otázka, jak mohl 

narátorce a jejímu manželovi uvedený prohřešek projít bez většího potrestání. Narátorka 

 

185 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 18. 10. 2019. 
186 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Janou Adamovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 9. 9. 2019. 
187 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jitkou Antošovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 7. 9. 2019. 
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nezastávala žádnou řídicí funkci, nemohli ji tedy za trest „sesadit“. Její manžel byl známý jako 

výborný lakýrník, o kterého nejspíš vedení závodu nechtělo přijít. Proto se jejich čin nikde 

oficiálně neřešil a za dostatečné potrestání bylo zřejmě považováno to, že nezískali podnikový 

byt. 

3.2.11 Péče o zdraví zaměstnanců a bezpečnost při práci 

V roce 1953 bylo pro zaměstnance závodu vybudováno zdravotní středisko. Bylo umístěno do 

bývalé vily ředitele textilního závodu, která byla postavena v roce 1910. Ve středisku se 

nacházely ordinace dvou praktických lékařů, ordinace zubního lékaře, později přibyla i 

ordinace gynekologie a dvě místnosti pro fyzioterapeutické oddělení. Mezi povinnosti 

praktických lékařů patřily i prohlídky celého závodu, při kterých v součinnosti se zástupcem 

ROH kontrolovali dodržování hygienických podmínek. Na rizikových pracovištích prováděli 

pravidelné preventivní prohlídky. V závodě byla též ošetřovna, tzv. pohotovost, která 

zajištovala ošetření v době odpoledních směn. Pracovnice ošetřovny zabezpečovala také 

vybavení všech lékárniček po celém závodě. V provozovně Loukov se nacházelo zdravotní 

středisko s ordinací praktického lékaře a stomatologa, pravidelně sem dojížděl dětský lékař. 

Tito lékaři ošetřovali i občany ze spádových vesnic.188 

 Umístění zdravotního střediska přímo v závodě považovali narátoři za výhodné. 

K lékařům se nemuseli objednávat a měli to k nim blízko. Na prohlídky sice chodili v pracovní 

době, ale neztráceli čas dlouhým cestováním a byli velmi brzy zpátky na svém pracovišti, což 

vyhovovalo jejich nadřízeným. 

Závodní lékaři zpracovávali roční přehledy, ve kterých uváděli statistické údaje o počtu 

uskutečněných preventivních prohlídek, procentu pracovní neschopnosti, počtu pracovních 

úrazů, nemocí z povolání apod. Na základě těchto přehledů se stanovovala preventivní 

opatření pro následující rok.189 Jedním z úkolů uložených lékařům bylo realizovat taková 

opatření, která povedou ke snížení vysoké pracovní neschopnosti. Na pravidelných schůzích 

vyhodnocovali příčiny nemocnosti, upozorňovali na blížící se chřipkové epidemie a 

doporučovali nákup léků (např. vitamínů). Někteří z lékařů však nalezli i další způsob, jak 

statistiky nemocnosti vylepšit: „[...] když tam člověk nepřilez po čtyřech a nenaměřili mu 

 

188 Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
189 Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 121, Rozbor pracovní 
neschopnosti závodu 02 Mnichovo Hradiště za rok 1985, z ledna 1986, Mnichovo Hradiště, s. 2-14. 
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horečku, tak vás doma nenechali.“ 190 „Jak splnili počet nemocných za období, tak už pak 

všichni měli smůlu. [...] I nemocní byli naplánovaní.“ 191 

Za chvályhodný počin lze označit zapojení LIAZu do dlouhodobého kardiologického 

výzkumu, který probíhal v 1. polovině 70. let „ve smyslu usnesení XIV. sjezdu KSČ o zvyšování 

péče o zdraví pracujících“ 192 ve spolupráci s angiologickou laboratoří Fakulty všeobecného 

lékařství Univerzity Karlovy v Praze a který byl součástí dlouhodobého preventivního 

programu Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a Okresního ústavu 

národního zdraví v Mladé Boleslavi. Náplní výzkumu byly pravidelné odborné lékařské 

prohlídky mužů ve věku 30-60 let, které se zaměřovaly na poruchy srdce a cév a na jejich 

včasnou léčbu. „Tohle byl moc dobrý výzkum a myslím si, že se předešlo řadě zbytečných 

infarktů myokardu anebo mrtvic.“ 193 

LIAZ se zaměřoval na zajištění bezpečnosti a vhodného pracovního prostředí. Od roku 

1972 se prováděly pravidelné veřejné prověrky pracovního prostředí. V letech 1972-1982 bylo 

na odstranění zjištěných závad v podniku vynaloženo přes 110 milionů Kčs.194 V tomto úsilí 

však nebyl LIAZ vždy úspěšný. Ještě v roce 1985 lékaři závodu 02 opakovaně upozorňovali na 

nedostatečné prostředí v lakovně, především na málo výkonné nebo dokonce chybějící 

odsávání. Jejich výtky potvrzují slova narátorky, jejíž manžel v tomto provozu pracoval: „Přišel 

domů a chlupy v nose měl modré, fialové, žluté, podle toho, jaká se stříkala barva.“ 195 Další 

připomínky lékařů se týkaly např. nerovných komunikací, kvůli kterým trpěli řidiči 

vysokozdvižných vozíků bolestmi bederní páteře, nedostatečného vytápění v některých 

dílnách a kancelářích, nebo nevhodného skladování budek pro řidiče na venkovním 

prostranství i během zimních měsíců, odkud se namrzlé vozily na montážní linku a práce s nimi 

zvyšovala riziko onemocnění zaměstnanců této linky.196  

Pracovníci se účastnili školení zaměřených na bezpečnost při práci, o této problematice 

byli pravidelně informováni také prostřednictvím podnikových novin Jiskra LIAZ a zároveň byli 

 

190 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Drahoslavou Záleskou (a Pavlem Záleským) vedla Laura Bukovská, Bakov nad 
Jizerou, 21. 9. 2019. 
191 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Pavlem Záleským (a Drahoslavou Záleskou) vedla Laura Bukovská, Bakov nad 
Jizerou, 21. 9. 2019. 
192 Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 37. Kolektivní smlouva 
na rok 1974, z r. 1974, Mnichovo Hradiště, čl. IV., s. 2. 
193 Archiv Muzea města Mnichovo Hradiště. Rozhovor s F. F. vedli pracovníci Muzea města Mnichovo Hradiště, 
2014. 
194 Smutné účty. Jiskra LIAZ. 1983, 32(15), s. 3. 
195 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jitkou Antošovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 7. 9. 2019. 
196 Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 121, Rozbor pracovní 
neschopnosti, s. 14-22. 
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vyzýváni k dodržování všech předpisů a k úsilí předcházet pracovním úrazům.197 V zájmu 

bezpečnosti pracovníků bylo například vydáno nařízení, že v případě, že zůstanou v práci déle, 

musí být na pracovišti přítomni minimálně dva lidé pro případ náhlé nevolnosti – to se týkalo 

i zaměstnanců pracujících v kanceláři. V porovnání s tímto nařízením se jeví jako velmi 

paradoxní způsob, kterým byla někdy řešena doprava autobusových podvozků 

z mnichovohradišťského závodu do podniku Karosa ve Vysokém Mýtě, kde na ně byly 

montovány autobusové nástavby: „To se posílalo vlakem [...] ale co se nestíhalo, tak se vozilo 

po ose. [...] to bylo třeba v lednu, v únoru, v zimě [...] teď on sedí jenom na nějaké té sedačce, 

nikde nic, kdyby spadl pod auto, tak sám sebe přejede. Teď měli ty kožichy takové ty ovčácké, 

beranice, brýle. [...] Mrzlo a oni s tím jeli do Vysokého Mýta, což bylo 3 hodiny.“ 198 „Jelo jich 

třeba dvacet, pětadvacet.“ 199 Při této příležitosti narátoři vzpomínají na úmrtí jednoho 

pracovníka. Je s podivem, že toto číslo nebylo mnohem vyšší. Zároveň je z dnešního pohledu 

nepochopitelné, že vedení závodu nařídilo tak nebezpečný způsob přepravy.200 

3.2.12 Závodní mateřská škola a jesle, výhody pro matky s dětmi 

Počátkem 70. let započal populační boom a kapacita městské mateřské školy přestala být 

dostačující. Na tuto situaci zareagoval závod 02 tím, že pro děti svých zaměstnanců přestavěl 

na mateřskou školu bývalou ubytovnu vietnamských pracovníků. Otevřená byla v září 1973. 

Veškeré vybavení včetně tělocvičného nářadí zajistil závod, jeho pracovníci pomáhali 

s výsadbou a úpravou zahrady. Školka byla umístěna mezi provozem 1 a 2, což bylo pro malé 

děti daleko od centra města. Proto závod svým autobusem zajišťoval pravidelnou dopravu 

mezi náměstím a školkou. V roce 1979 se ve školce otevřelo oddělení jeslí, do kterého bylo 

přijato 12 dětí ve věku 2-3 roky. Závod dětem pravidelně poskytoval autobus na různé výlety 

a na zájezdy na divadelní představení. Děti si pro pracovníky závodu připravovaly různé 

besídky.201 Závodní jesle a školku využívali i zaměstnanci z okolních obcí, kterým se nepodařilo 

umístit dítě do předškolního zařízení v místě svého bydliště.202  

 

197 Viz např. O úrazovosti v podniku. Jiskra LIAZ. 1979, 28(5), s. 2; Vyvarovat se úrazů. Jiskra LIAZ. 1979, 28(13), 
s. 1; Měsíc bezpečnosti práce. Jiskra LIAZ. 1983, 32(13), s. 1, 3; Osvětou proti úrazům. 1985, 35(7-8), s. 2. 
198 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Pavlem Záleským (a Drahoslavou Záleskou) vedla Laura Bukovská, Bakov nad 
Jizerou, 21. 9. 2019. 
199 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Františkem Drobečkem (a Drahoslavou Drobečkovou) vedla Laura Bukovská, 
Mnichovo Hradiště, 2. 9. 2019. 
200 Pozn.: Fotografie zachycující přepravu autobusových podvozků viz Příloha č. 11. 
201 Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
202 Po změně politických poměrů se na počátku 90. let začaly projevovat finanční problémy podniku a někteří 
lidé ve vedení závodu chtěli školu zrušit a začít budovu využívat jinak. Nakonec byla pronajata městu, které se 
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 Mnichovohradišťský závod LIAZ a další místní podniky se podílely na výstavbě městské 

mateřské školy. Městu chyběly finanční prostředky, aby ji vybudovalo samo na své náklady. Za 

tuto výpomoc měly podniky ve školce zajištěný určitý počet míst pro děti svých 

zaměstnanců.203 

 Řada narátorek využívala v období, kdy měly malé děti, možnost zkráceného 

pracovního úvazku z 8,5 hodin na 7 hodin denně. „Dříve, ať už to byla doba, jaká chtěla, ale 

vycházelo se těm mámám vstříc.“ 204 S tímto tvrzením narátora lze však souhlasit pouze 

částečně. Kratší pracovní úvazky pro matky sice byly běžným jevem, na druhou stranu však 

byla mateřská a další mateřská dovolená205 od roku 1964 pouze do 1 roku věku dítěte, od roku 

1971 do 2 let věku dítěte a teprve od roku 1989 do 3 let věku dítěte. Výše mateřského 

příspěvku na 1 dítě činila 500 Kčs/měsíc, od roku 1971 došlo ke zvýšení na 600 Kčs/měsíc. 206 

3.2.13 Závodní stravování 

Závodní kuchyně a jídelna se původně nacházely v areálu pozdějšího provozu 1, odkud se jídlo 

vozilo do provozu 2. V roce 1960 byla zprovozněna kuchyně v provozu 2 a na „jedničce“ zůstala 

jen jídelna. 

Kuchyně (včetně veškerého technického vybavení – např. myčky, nářezové stroje) a 

jídelny prošly v polovině 80. let rekonstrukcí. Technické vybavení se však velmi špatně shánělo. 

Výrobce Alba Hořovice byl zároveň exportním podnikem v rámci RVHP a velká část jeho 

produkce směřovala na vývoz. Pracovníci LIAZu, kteří byli za rekonstrukci odpovědní, museli 

uplatnit systém protislužeb, který byl v tehdejší době hojně používaný i v osobním životě. 

„Museli jsme trošku handlovat, oni se nakonec chytli, že potřebovali nějaké náhradní díly na 

liazy, takže směnným obchodem jsme si navzájem vyhověli.“ 207  

 

od ledna 1991 stalo jejím provozovatelem. Protože se snížil počet zaměstnanců závodu, do školky začaly 
docházet i děti rodičů, kteří v LIAZu nepracovali. Archiv Muzea města Mnichovo Hradiště. Rozhovor s F. F. vedli 
pracovníci Muzea města Mnichovo Hradiště, 2014. 
203 Tamtéž. 
204 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Františkem Drobečkem (a Drahoslavou Drobečkovou) vedla Laura Bukovská, 
Mnichovo Hradiště, 2. 9. 2019. 
205 Další mateřská dovolená se dnes nazývá rodičovská dovolená. 
206 PŘÍHODOVÁ, Kateřina. Délka rodičovské dovolené v ČR může pro ženy-matky představovat past. In: 
Feminismus.cz [online]. 28. 2. 2006 [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: 
<https://www.feminismus.cz/cz/clanky/delka-rodicovske-dovolene-v-cr-muze-pro-zeny-matky-predstavovat-
past>; Jak šel čas s rodičovskou dovolenou. Opravdu je dnes tak nizká? In: Finance.cz [online]. 2. 4. 2019 [cit. 
2020-05-10]. Dostupné z: <https://www.finance.cz/521486-historie-rodicovske/> 
207 Archiv Muzea města Mnichovo Hradiště. Rozhovor s F. F. vedli pracovníci Muzea města Mnichovo Hradiště, 
2014. Dostupné v archivu Muzea města Mnichovo Hradiště. 

https://www.feminismus.cz/cz/clanky/delka-rodicovske-dovolene-v-cr-muze-pro-zeny-matky-predstavovat-past
https://www.feminismus.cz/cz/clanky/delka-rodicovske-dovolene-v-cr-muze-pro-zeny-matky-predstavovat-past
https://www.finance.cz/521486-historie-rodicovske/
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Kuchyně zajišťovala stravu pro zaměstnance celého závodu, tzn. pro provoz 1, provoz 2 

i pro provozovnu v Loukově. Denně se zde připravilo přibližně 1300 jídel, v některých letech i 

1500-1600. Jednalo se o svačinové polévky, obědy (na výběr byly tři druhy jídel a jedno dietní 

jídlo), pro odpolední směnu večeře. U jídelny byla centrální kantýna, která zásobovala 11 

kiosků v provozu 1 a provozu 2. Provozovna Loukov měla vlastní kantýnu, a 5 kiosků. „Šlo nám 

o to, aby ti lidé nemuseli lítat po celé fabrice, ale aby šel do svého kiosku na dílně a tam dostal, 

co potřeboval.“ 208 Obědy byly dotovány z FKSP. V 80. letech hradili zaměstnanci 

4,40 Kčs/oběd a 3,40 Kčs/večeři.209 

 Možnost závodního stravování využívala většina zaměstnanců. Narátoři chválili 

sortiment kiosků i kvalitu připravovaných pokrmů: „LIAZ byl pověstný celou tu dobu, že se tam 

vařilo velice dobře.“ 210 

3.2.14 Doprava zaměstnanců do závodu 

V 50. letech nebyla autobusová síť hustá jako v současnosti, mnichovohradišťská železniční 

stanice se nacházela dva kilometry od závodu, automobilismus nebyl rozšířen a jen nemnoho 

rodin vlastnilo osobní automobil. Proto vyvstala potřeba řešit dopravu pracovníků do a ze 

zaměstnání. Množství autobusových linek se postupně zvyšovalo. V roce 1980 vzniklo přímo 

před provozem 2 autobusové nádraží se třinácti nástupními ostrůvky a čekárnou.211 

 Ještě počátkem 80. let však LIAZ zajišťoval prostřednictvím vozů z rozpracované 

výroby, mikrobusů a referentských automobilů svozy a rozvozy přibližně pro 150 pracovníků, 

kteří prokazatelně neměli jiný způsob dopravy do zaměstnání. Dopravní síť byla přizpůsobena 

především potřebám AZNP a autobusové linky kopírovaly směnnost v tomto podniku. LIAZ měl 

zajištěnou dopravu pouze pro ranní směnu. Ve spolupráci s odborem dopravy okresního 

národního výboru se tuto situaci podařilo vyřešit během následujících 3-4 let. Jednotlivé 

autobusové linky pak kopírovaly začátky a konce směn a pokrývaly svozové oblasti pracovníků 

LIAZ. Tyto linky využívali i pracovníci podniku Severka a dalších podniků.212 Ve 2. polovině 

 

208 Tamtéž. 
209 Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 39, Kolektivní smlouva 
na rok 1988, Mnichovo Hradiště, s. 15. 
210 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jitkou Antošovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 7. 9. 2019. 
211 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, nestr. 
212 Archiv Muzea města Mnichovo Hradiště. Rozhovor s F. F. vedli pracovníci Muzea města Mnichovo Hradiště, 
2014. 
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80. let LIAZ zajišťoval dvěma mikrobusy svozy a rozvozy již pouze pro 44 pracovníků (z toho 

22 v sudý týden a 22 v lichý týden).213 

3.2.15 Učňovské středisko 

Před rokem 1968 neměl závod v Mnichově Hradišti vlastní učňovské středisko. Výuka učňů 

probíhala na učilišti LIAZu v Jablonci nad Nisou, v podnicích Karosa Vysoké Mýto, Aritma Praha 

Vokovice, AZNP Mladá Boleslav, ČSAD Česká Lípa. Náklady na internátní ubytování a stravu 

hradil učňům mnichovohradišťský závod, rodiče přispívali pouze symbolickou částkou. Výrobní 

praxe učňů probíhala přímo v závodě.214 

V souvislosti s předpokládaným velkým rozvojem závodu a s tím spojenou potřebou 

nových kvalifikovaných dělnických profesí vzniklo v roce 1968 v Mnichově Hradišti učňovské 

zařízení nazvané Učňovské středisko LIAZ – závod 02 Mnichovo Hradiště. Vyučoval se zde obor 

strojní zámečník, později přibylo i sváření plamenem a elektrickým obloukem.215 Záštitu nad 

teoretickou výukou převzala Učňovská škola v Mladé Boleslavi. Středisko navštěvovalo celkem 

90 učňů ve 3 ročnících. V době největšího rozkvětu zde působilo 7 stálých pracovníků z řad 

zaměstnanců mnichovohradišťského závodu, kteří zajišťovali výuku odborných předmětů, a 7 

externích učitelů, kteří měli na starosti např. výuku matematiky, českého jazyka apod.216 Učni 

byli většinou synové zaměstnanců LIAZu, proto měli před vyučujícími respekt: „Oni ti kluci si 

moc nedovolili, protože táta dělal támhle, znal mě, věděl, že bych za ním přišel, takže nebyl 

žádný problém.“ 217 

Učni mohli navštěvovat různé zájmové kroužky – střelecký, vodácký, sportovních her, 

požární, automodelářský. Dále se pro ně pravidelně pořádaly lyžařské kurzy v závodním 

rekreačním středisku na Souši, v létě branné kurzy. Účastnili se různých sportovních soutěží, 

např. krajského přeboru ve stolním tenise, v lyžování, ve střelbě.218  

 Výuka byla na velmi dobré úrovni, učni zvítězili v mnoha krajských a dalších 

srovnávacích soutěžích učňovských škol. V celorepublikových soutěžích v odborných 

dovednostech v rámci generálního ředitelství ČAZ se pravidelně umísťovali na předních 

 

213 Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 121, Pokyn vedoucího 
úseku pro kádrovou a personální práci č. 1-02/1985, ze 4. 9. 1985, Mnichovo Hradiště, s. 4-6. 
214 Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
215 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, nestr. 
216 Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
217 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Šrajerem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 27. 9. 2019. 
218 Úspěchy, které zavazují. Jiskra LIAZ. 1978, 27(23), s. 1, 3. 
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místech a předstihli i učně AZNP.219 Další ze soutěží byla např. Učňovská akademie, pořádaná 

též generálním ředitelstvím ČAZ. Jak ukazují následující soutěžní témata pro rok 1980, tato 

soutěž nesouvisela s odbornými znalostmi nebo technickými dovednostmi učňů, ale byla 

ideologicky zaměřená: Národně osvobozenecký boj našeho lidu a osvobození Československa 

Sovětskou armádou; SSM – moje organizace; Věda, technika, socialismus; Rozhoduješ i ty – 

otázky z oblasti revoluční tradice ROH.220 

 Učni se museli podílet na veřejně prospěšné činnosti. Na podzim pomáhali při sběru 

brambor, na jaře jezdili na chmelové brigády. Zároveň měli naplánováno, kolik hodin musí 

odpracovat při zlepšování a úpravách závodu, při úpravě sjezdovky na Souši apod.221 

V roce 1980 proběhla celostátní reorganizace učňovského školství a z učňovského 

střediska LIAZu se stalo odloučené pracoviště pro praktickou a teoretickou výuku Středního 

odborného učiliště n. p. LIAZ Jablonec nad Nisou.222 

Stejně jako pracující, ani učni se nevyhnuli zapojení do socialistického soutěžení. Každý 

měsíc se vyhodnocovala kvalita jejich práce, plnění výrobních úkolů, péče o strojní park a 

zařízení, předcházení úrazům, vedení kroniky apod.223 

Jeden z narátorů působil jako vyučující mnichovohradišťského učňovského střediska 

v podstatě po celou dobu jeho existence. Dodnes o jeho kvalitách hovoří s velkým uznáním a 

je vidět, že ho naplňuje pýchou, že se mohl podílet na vzdělávání řady mladých chlapců.  

3.2.16 Kulturní středisko Klub pracujících n. p. LIAZ Mnichovo Hradiště 

Klub pracujících byl zřízen k 1. lednu 1963. Jednalo se o politickovýchovné a kulturní středisko 

pro občany města a spádových obcí. Klub vznikl ze Závodního klubu ROH LIAZ Haškov, Rudého 

koutku ROH n. p. Severka, Rudého koutku ROH Komunálních služeb a Osvětové besedy 

Městského národního výrobu v Mnichově Hradišti.224 Později se připojilo Zemědělské stavební 

sdružení, Státní statek, cukrovar, Fruta, Jednota, České dráhy a jiné. Hlavním zřizovatelem 

Klubu byla závodní organizace ROH LIAZ, která hradila činnost Klubu ze svého FKSP, finančně 

přispívaly i ostatní podniky. Technický provoz hradil závod LIAZ.225 Činnost klubu byla 

 

219 Tamtéž, s. 1, 3. 
220 Učňovská akademie 1980. Jiskra LIAZ. 1978, 29(21), s. 2. 
221 Úspěchy, které zavazují, s. 1, 3. 
222 V roce 1995 bylo učňovské středisko přičleněno k Integrované střední zemědělské technické škole v Mladé 
Boleslavi a v roce 1997 ukončilo svou činnost. Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
223 Socialistické soutěžení učňů. Jiskra LIAZ. 1980, 29(23), s. 2. 
224 LIAZ – závod Mnichovo Hradiště (1951-1971), nestr. 
225 Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. 
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koordinována podle plánů a závěrů KSČ a ROH.226 Tímto způsobem měla KSČ možnost 

ovlivňovat a kontrolovat trávení volného času občanů.  

Klub zajišťoval a organizoval politickovýchovné a společenské akce především pro 

kolektivy brigád socialistické práce, děti a mládež, seniory (tzv. Klub důchodců) a dárce krve. 

Jednalo se např. o divadelní a koncertní představení konající se v městském divadle, kde 

vystupovali nejen místní ochotnické soubory, ale i profesionální umělci z jiných měst, 

především z Prahy. Pořádal plesy, různé oficiální oslavy, soutěžní večery pro BSP, 

přednáškovou a vzdělávací činnost, besedy (např. se zakládajícími členy strany), výstavy, 

tematické zájezdy v tuzemsku i do zahraničí, zájezdy na divadelní představení a koncerty 

(včetně zajištění ubytování a dopravy).227 Řada těchto aktivit byla silně ovlivněna dobovou 

propagandou, ale některé z nich občanům umožňovaly vidět naživo oblíbené umělce, které 

znali z televizních obrazovek a z rozhlasu. V této oblasti byl velmi aktivní Klub přátel hudby. 

V mnichovohradišťském divadle pořádal koncerty umělců České filharmonie, vystoupení 

sólistů opery Národního divadla, organizoval zájezdy na opery a balety do Tylova a Smetanova 

divadla, na hudební festival Pražské jaro, na vystoupení České filharmonie, do Československé 

televize na natáčení pořadu Hudba z respiria a řadu dalších.228 Klub pořádal také taneční kurzy 

– nejen pro dospívající mládež, ale i pro dospělé. 

Postupně vznikaly nové kroužky a soubory zájmové umělecké činnosti. Občané se 

mohli stát členy divadelního souboru, různých orchestrů (dechové hudby, taneční hudby), 

loutkářského souboru, pěveckého sboru, smyčcového kvarteta, jazykových kroužků, 

výtvarného, tanečního, filatelistického, akvaristického, fotografického nebo recitačního 

kroužku. Řada z nich byla určena i pro děti a mládež.229 

 

226 15 let kulturního zařízení Klubu pracujících n. p. LIAZ Mnichovo Hradiště. Mnichovo Hradiště: Klub 
pracujících ROH LIAZ, 1978, nestr. 
227 Tamtéž, nestr. 
228 Koncert předních umělců. Jiskra LIAZ. 1980, 29(1), s. 3; Patronát nad koncerty. Jiskra LIAZ. 1980, 29(28), s. 3; 
Příští sezóna Klubu přátel hudby. Jiskra LIAZ. 1980, 29(22), s. 2; Zájezdy za hodnotnou hudbou. Jiskra LIAZ. 
1980, 29(27), s. 3. 
229 Po roce 1989 odborová organizace postupně omezovala své zapojení do činnosti Klubu ve prospěch města 
Mnichovo Hradiště, přestože jeho zřizovatelem i nadále zůstával LIAZ. V červnu došlo k jeho proměně ve 
společnost s ručením omezením a název se změnil na KLUB Mnichovo Hradiště. V současné době je jeho 100% 
vlastníkem město Mnichovo Hradiště. Veřejný rejstřík a Sbírka listin: Výpis z obchodního 
rejstříku. Justice.cz [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky [cit. 2020-03-02]. Dostupné z: 
<https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=732940&typ=PLATNY> 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=732940&typ=PLATNY
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3.2.17 Sportovní aktivity – Tělovýchovná jednota Spartak LIAZ 

V roce 1952 v Mnichově Hradišti vznikla TJ Spartak. V polovině 60. let nad ní převzal patronát 

n. p. LIAZ a název se změnil na TJ Spartak LIAZ. Sdružovala oddíl fotbalový, volejbalový, 

turistický, tenisu, stolního tenisu, vodáků, šachistů a další. LIAZ finančně přispíval na jejich 

provoz i na rozličné sportovní závody a turnaje.230 Koncem 70. let byla v Mnichově Hradišti 

dokončena výstavba sportovní haly TJ Spartak LIAZ.231 

 V rámci TJ byly zřízeny také sportovní oddíly pro děti a mládež z regionu. Některé 

z těchto oddílů vedli pracovníci LIAZu. Tato trenérská činnost, kterou vykonávali bezplatně, 

pro ně byla nejen příležitostí věnovat se svému koníčku. Zároveň mohli při pravidelném 

pracovním hodnocení doložit, že se angažují při práci s mládeží.  

 Turistický oddíl organizoval od 2. poloviny 70. let lyžařskou školu pro děti zaměstnanců 

mnichovohradišťského závodu. Její součástí bylo celkem 5 sobotních kurzů, které se konaly 

v lednu a únoru v Krkonoších nebo Jizerských horách. Doprava byla zajištěna závodními 

autobusy, lyžařskými instruktory byli pracovníci závodu, pro které tato aktivita představovala 

nejen možnost strávit celý den na horách, ale především velkou zodpovědnost za bezpečnost 

a zdraví svěřených dětí. 

 Tělovýchovná jednota se podílela i na společenském životě v Mnichově Hradišti, např. 

fotbalový oddíl pravidelně pořádal několik plesů, které byly u obyvatel města a jeho okolí velmi 

oblíbené. 

3.2.18 Konzumace alkoholu na pracovišti 

Jedním z typických nešvarů bylo pití alkoholu na pracovišti. Narátoři se shodují, že jeho 

konzumace v pracovní době nebyla neobvyklá.232 Alkohol se pronášel přes vrátnici, vrátní o 

tom věděli, ale zaměstnance nekontrolovali. Kontroly neprováděli ani vedoucí pracovníci.  

„Kdyby to kontrolovali, tak by asi půl LIAZu museli vyhodit. Protože oni chlastali i mistři.“ 233 

Obdobný názor má další narátor: „To se ani neodvážili to kontrolovat. [...] Od ředitele až po 

vrátného všude jste našla nějaký chlast.“ 234 

 

230 ČSS 1980. Zpravodaj. Mnichovo Hradiště: n. p. LIAZ Jablonec n. N. a Mnichovo Hradiště, 1980, nestr. 
231 Výzva. Jiskra LIAZ. 1978, 27(15-16), s. 2. 
232 Tento problém se netýkal pouze LIAZu, ale všech podniků v tehdejším Československu. 
233 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jitkou Antošovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 7. 9. 2020. 
234 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Vratislavem Švermou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 5. 10. 2019. 



58 

 

 V areálu závodu byly rozmístěny kiosky, ve kterých si zaměstnanci mohli koupit nejen 

potraviny a nealkoholické nápoje, ale též pivo se sníženým obsahem alkoholu, což bylo 

v souladu se zákoníkem práce.235 Někteří pracovníci toho však zneužívali: „[...] třeba na té 

montážní lince někdo vypil za směnu, když bylo teplo, třeba patnáct těch osmistupňových 

piv.“ 236 

Příležitostí k pití alkoholu byly především oslavy svátků, narozenin a rozlučky 

s pracovníky odcházejícími do důchodu. Na některých pracovištích si zaměstnanci dovolili 

jenom symbolický přípitek: „Každý si dal ráno malou štamprličku,“  237 jinde se popíjelo ve větší 

míře: „Někdy to bylo takové dost ostré.” 238 Toto se mimo jiného zřejmě odvíjelo od osobnosti 

vedoucího pracovníka – jeho podřízení věděli, co vše si mohou dovolit. Bylo zvykem, že i 

vedoucí přišli oslavenci popřát a připít si s ním. 

Někteří zaměstnanci však nekonzumovali alkohol pouze příležitostně. Narátorka 

vzpomíná na mistra, který měl s alkoholem opakované problémy. Často se stávalo, že ona 

nebo její kolegyně potřebovaly jít do starého archivu, ale tam bylo zamčeno, protože podřízení 

tohoto mistra ho tam „uklidili“, aby se prospal a vystřízlivěl. Vedoucí narátorky to okomentoval 

slovy: „Nevšímejte si toho, nechte to být.“ 239 

O některých případech nadměrného pití v pracovní době věděli i na ředitelství závodu: 

„Jednou technici v kanceláři něco oslavovali, později šel jistý Pepa240 domů přes bránu ve větší 

náladě, měl ale smůlu. Na vrátnici byl zrovna ředitel, který ho nabádal, jak vypadá, a on mu 

odpověděl: ‚Ty vole, co tu ještě chceš?‘ Pan ředitel z obav o jeho bezpečnost zavolal dispečery 

a nechal ho odvézt domů.“ 241 Další narátor si vybavil následující příhodu: „Když se tam jeden 

člověk vždycky připil, tak on měl takovou zvláštní opici, ten vždycky šel k ředitelovi a dal mu na 

hodinu výpověď. Za ním přišel a: ‚Ty zítra už nechoď, ty máš výpověď.‘ Obešel i náměstky, těm 

dal taky výpověď. [...] už ho znali a nic se z toho nikdy nestalo.“ 242 

Vzpomínky narátorů ukazují, že konzumace alkoholu v pracovní době byla nejen jevem 

častým, ale také přehlíženým, a to i ze strany nejvyššího vedení závodu. To tento nešvar 

 

235 Zákon č. 65 ze dne 16. 6. 1965, zákoník práce. In. Sbírka zákonů. 1965, částka 32, s. 357-406. Dostupné také 
z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-65> 
236 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jaroslavem Kolocem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 28. 9. 2019. 
237 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Janou Adamovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 9. 9. 2019. 
238 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jaroslavem Kolocem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 28. 9. 2019. 
239 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Janou Adamovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 9. 9. 2019. 
240 Jméno pracovníka změněno z důvodu anonymizace. 
241 Muzeum města Mnichovo Hradiště, vzpomínky Zdeňka Pelikovského, s. 19. 
242 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jaroslavem Kolocem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 28. 9. 2019. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-65
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neřešilo pravděpodobně proto, že na sebe a svůj závod nechtělo zbytečně upozorňovat 

nadřízené orgány. 

3.2.19 Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví 

Krádeže podnikového majetku byly dalším častým nešvarem: „Každý si vzal, co chtěl, všechno 

bylo a nikde nic nechybělo.“ 243 Lidé pracující v kancelářích si občas „vypůjčili“ tužky, sešívačky, 

pauzovací papír. Dělníci si vzali šroubky, matice, podložky. Mezi THP a dělníky fungovala 

vzájemná výpomoc: „Jako my jsme chodili pro šroubky, oni k nám chodili, potřeboval tužku, 

propisku, blok.“ 244  

Nejednalo se však jen o odcizování drobného materiálu. Někteří dělníci si na dílně 

stavěli traktůrky, míchačky, sekačky na trávu. Poradit si uměli i technickohospodářští 

pracovníci: „Dělalo se to tak, že jsem potřeboval díl vyrobit, který se nedal koupit a který já 

bych nesvedl, tak jsem ho nakreslil. Když se vydávaly výkresy do výroby, do vývoje na výrobu 

prototypů, tak se to tam přimontovalo. Pak se to vyfasovalo ze skladu a odneslo se to domů. 

Nebo odvezlo.“ 245 Na bráně samozřejmě probíhaly kontroly, ale i ty se daly obejít: 

„Potřebujete vrata udělat, třímetrový vrata. Přivezete na třetinu vrat materiál, který si koupíte 

ve fabrice nebo si ho přivezete z obchodu. Vyřídíte si takzvaný fušlístek, fuškartu, kde máte 

povolení, že to v té fabrice si smíte naohýbat, svařit. Jenomže k tomu materiálu se přidal 

materiál, který tam byl volně k dispozici. Tam byly fochy, tam byly plechy narovnané, trubky 

tam ležely. Stačilo sáhnout a vzít. Fušovalo se po pracovní době, čili tam nikdo nebyl. A většinou 

se to dělalo jaksi ve spolupráci s nějakým dělníkem, který tam dělal. Tomu se to zaplatilo, 

udělalo se to a ještě měl člověk na ten fušlístek na žádanku auto zajištěný, takže se to naložilo 

a vezlo se to přes bránu.“ 246 Narátor však správně podotkl, že tímto způsobem se člověk stal 

dlužníkem ostatních a byl vůči nim zranitelný. Proto se těmto praktikám údajně vyhýbal. 

Narátor, který vypomáhal na montážní lince na dodělávkách, si všiml, že mu chybí 

tlumiče, které sice byly určeny pro nákladní automobily, ale daly se použít i do osobních vozů 

Škoda 100. Pracovníky linky upozornil, že nemá co montovat, ale ti mu odpověděli: „Ty 

pitomče, se vyfasují nové ve skladu. [...] Nelam si s tím hlavu. Oni zásobovači vědí, že se tady 

 

243 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Janou Adamovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 9. 9. 2019. 
244 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 18. 10. 2019. 
245 Tamtéž. 
246 Tamtéž. 
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krade, oni jich nakoupili víc.“ 247 Sice se evidovalo, kolik se čeho nakoupilo, ale kontrola 

fasování se neprováděla.  

Všichni z narátorů hovořili o těchto krádežích jako o něčem naprosto běžném, co 

patřilo k tehdejší době. Zajímavé bylo sledovat i jazykovou stránku odpovědí narátorů. Někteří 

používali výrazy já, my, další volili výraz oni, případně slovní spojení typu udělalo se. Zde se 

projevuje určitá snaha některých narátorů udržet od daného jevu distanc ve smyslu: ano, 

kradlo se, ale já jsem se do toho nezapojoval. Je však nutné poznamenat, že něco odcizit nebo 

si vyrobit z ukradeného materiálu byl často jediný způsob, jak si opatřit nedostatkové zboží. 

V socialistickém vlastnictví byl státní majetek ve vlastnictví všeho lidu. Proto mohla řada lidí 

nabýt dojem, že když si něco vezmou, tak vlastně nekradou, ale v podstatě si jen berou část 

toho, co jim patří. S krádežemi se to ovšem nesmělo přehánět a lidé si museli být vědomi, co 

si mohou dovolit. Potom i vedení nad spoustou věcí raději přivíralo oči, než aby je řešilo. Stejně 

jako v případě konzumace alkoholu na pracovišti na sebe nechtělo upozorňovat a přivolávat 

případné kontroly. 

3.2.20 Vynálezcovské a zlepšovatelské hnutí (VZH) 

Vynálezcovskému a zlepšovatelskému hnutí byla ze strany vedení podniku a závodů věnována 

velká pozornost. Pravidelně se vyhodnocovalo, kolik zlepšovatelských návrhů bylo podáno, 

posouzeno, zamítnuto, zavedeno a jaký byl jejich společenský prospěch. Například v 1. pololetí 

roku 1979 bylo v závodě 02 díky přijatým zlepšovacím návrhům ušetřeno přes 2,2 mil. Kčs.  Za 

stejné období obdrželi autoři těchto zlepšovacích návrhů odměny ve výši 120 tisíc Kčs.248 Pro 

pracovníky tedy zlepšovatelské hnutí představovalo zajímavou možnost přivýdělku. Narátoři 

velmi otevřeně hovořili o tom, jakým způsobem někdy docházelo k podávání návrhů. 

Zaměstnanec něco navrhl, jiný pracovník, se kterým se domluvil, v návrhu provedl nějakou 

změnu a výsledek podal jako zlepšovatelský návrh.  

Vzpomínky narátorů ukazují, že i v této činnosti se projevoval tehdejší všudypřítomný 

formalismus, který v případě zlepšovatelského hnutí vedl ke všeobecné spokojenosti. I přes 

tyto drobné „podvody“ ze strany pracovníků přinesly schválené zlepšovací návrhy podniku 

finanční úspory. Zároveň bylo možné každý podaný zlepšovací návrh zaznamenat v oficiálních 

statistikách – každoročně se plánoval jejich počet. Spokojení byli i pracovníci, kteří si díky 

 

247 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Šrajerem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 27. 9. 2019. 
248 Zlepšovatelé svému závodu. Jiskra LIAZ. 1979, 28(30), s. 2. 
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získaným odměnám vylepšili rodinné rozpočty, navíc si mohli odškrtnout jako splněný jeden 

ze svých socialistických závazků. 

3.2.21 Druhá polovina 80. let 20. století 

V březnu 1985 se stal generální tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany 

Sovětského svazu Michail Gorbačov. Jeho perestrojka a glasnosť odstartovaly politické, 

ekonomické a společenské změny v tehdejším SSSR, které se postupně přenášely i do 

sovětských satelitů.249 Představitelé režimu v Československu se k těmto změnám stavěli 

negativně. Příliš připomínaly Pražské jaro, v jehož odmítnutí měla oporu legitimita jejich moci. 

Proto se snažili reformy omezit jen na ekonomickou oblast, aniž by došlo k zásahům do 

politického uspořádání.250 

 Narátoři se zájmem sledovali situaci v Sovětském svazu a postupné zlepšování vztahů 

mezi SSSR a USA. Doufali, že k určitým změnám dojde i v ČSSR, ale moc nevěřili v zásadní obrat. 

Samozřejmě se našli i lidé s opačným názorem, kteří chtěli zachovat stávající status quo: „Tam 

byli takzvaní, já jsem jim říkal sekýrnici, to byli někteří milicionáři, kteří by šli a ti by snad stříleli 

do lidí.“ 251 Na pracovišti se o politice narátoři bavili pouze s vybranými jedinci, o kterých 

věděli, že jim mohou věřit, případně ji vůbec neprobírali: „KSČ byla dost taková zlá v tomhle 

směru. Většinou lidi se báli, tak se do toho nemíchali, protože věděli, co by se mohlo stát a co 

už se předtím stalo v tom šedesátém osmém.“ 252 Narátoři vzpomínali, že ve společnosti 

postupně docházelo k určitému uvolnění a začaly se projevovat důsledky Gorbačovovy politiky 

nevměšování se do záležitostí ostatních států východního bloku: „Uvolnilo se sevření toho 

ruského molochu.“ 253 „Vypadalo to, že se začne blýskat na lepší časy.“ 254  

3.2.22 Rok 1989 v závodě 02 

Změny, které se odehrávaly během roku 1989 v dalších státech východní Evropy, dávaly lidem 

naději, že i v ČSSR se začne něco dít. Zpočátku ale zřejmě jen málokdo předpokládal, že dojde 

 

249 Více viz např.: BROWN, Archie. The Gorbachev Factor. Oxford: Oxford University Press, 1997.  
250 VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 
1944-1989. Druhé vydání. Praha: Libri, 2017, s. 647-653; RATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. Československo v 
proměnách komunistického režimu, 406-411. 
251 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jaroslavem Kolocem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 28. 9. 2019. 
252 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Šrajerem vedla Laura Bukovská, 27. 9. 2019. 
253 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Františkem Drobečkem (a Drahoslavou Drobečkovou) vedla Laura Bukovská, 
Mnichovo Hradiště, 2. 9. 2019. 
254 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jarmilou Nikodémovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 5. 10. 2019. 
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k tak rychlému pádu komunistického režimu. Události 17. listopadu a následujících dní 

narátoři sledovali a vítali. Cítili, „že asi ta garnitura půjde do háje.“ 255 Zapojovali se do 

demonstrací, které se konaly v Mnichově Hradišti: „Byla zima, já si to pamatuju, v listopadu 

jak jsem přišla z náměstí a měla jsem úplně promočené boty, ale prostě jsem tam musela 

být.“ 256 Dvě z narátorek kopírovaly letáky pro ostatní – dělaly to potají, aby o tom nevěděl 

jejich nadřízený, který byl straník. Jeden z narátorů se zúčastnil demonstrace, která se konala 

25. listopadu v Praze na Letné. Dne 27. listopadu se mnichovohradišťský závod připojil ke 

generální stávce. V té době se již začali objevovat první převlékači kabátů: „Já si taky 

pamatuju, co lidi nosili ty trikolóry, ty stužky, a vím, kdo to byl. A pak najednou se z nich stali 

největší revolucionáři.“ 257  

Ti, kteří probíhající změny neschvalovali, se neodvážili vyjádřit svůj názor. Obdobně 

opatrný postoj volili i někteří kolegové narátorů, kteří se obávali, jak vše dopadne, protože „co 

kdyby se to obrátilo.“ 258 Vedoucí konstrukce sídlící v provozu 1 během porady sdělil svým 

podřízeným, že „dokud někdo nerozhodne, že to bude jinak, tak to bude tak, jak to bylo 

doteď.“ 259  

Toto období výstižně popisují tato slova: „A pamatuju si, že spousta lidí byla nadšených 

a spousta lidí byla vyděšených a bála se. [...] Pak ti komunisti byli takový zaseklí. Ti se docela 

báli, protože ta masa lidí, když najednou byli rozjaření a hulákali to, co nikdy nesměli, tak on 

to musí být pocit asi docela ne zrovna příjemný.“ 260 

V listopadu vzniklo v provozu 2 Občanské fórum. Jednoho narátora oslovili, aby v něm 

působil jako mluvčí, ale tuto nabídku nepřijal, „protože už v té době jsem viděl, kdo se do toho 

zapojuje.“ 261 V provozu 1 Občanské fórum nevzniklo: „Tam byla nástrojárna, tam to bylo samý 

komunista a milicionář, tak to si nedovolili. My jsme tam měli taky dost lidí, kteří byli ve straně 

[...] Takže to bylo takové, jak řekl ten vedoucí. Bude se dělat a tohle ať si necháme jinam.“ 262 

 

255 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jaroslavem Kolocem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 28. 9. 2019. 
256 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Janou Adamovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 9. 9. 2019. 
257 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jaroslavem Kolocem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 28. 9. 2019. 
258 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jitkou Antošovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 7. 9. 2019. 
259 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Drahoslavou Záleskou (a Pavlem Záleským) vedla Laura Bukovská, Bakov nad 
Jizerou, 21. 9. 2019. 
260 Tamtéž. 
261 OH-SD FHS UK. Rozhovor S Jaroslavem Kolocem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 28. 9. 2019. 
262 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Drahoslavou Záleskou (a Pavlem Záleským) vedla Laura Bukovská, Bakov nad 
Jizerou, 21. 9. 2019. 
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3.3 Historie LIAZu po roce 1989 

Až do roku 1990 patřil LIAZ v rámci RVHP co do technické úrovně svých vozů a motorů ke 

špičce. Téměř 40 % produkce prodával v tuzemsku, zbytek šel na export – především do 

Bulharska, Maďarska a Polska. Po otevření trhů získal LIAZ možnost dovážet ze západních zemí 

špičkové komponenty, zároveň však musel čelit konkurenci renomovaných výrobců, jako např. 

IVECO, MAN nebo Volvo. 

 Prvním zásahem do provozu podniku LIAZ byla generální amnestie, vyhlášená 

prezidentem Václavem Havlem na 1. ledna 1990. LIAZ rázem ztratil 1200 pracovníků – vězňů, 

kteří pracovali v závodech v Rýnovicích, Hanychově, Mnichově Hradišti, SIZu, Valdicích a 

Ostrově nad Ohří.263 Přestože se jednalo o drahou a nepříliš výkonnou pracovní sílu, znamenalo 

to pro podnik komplikace. Na konci roku 1989 v celém LIAZu pracovalo přibližně 12 000 

pracovníků. Z toho bylo celkem 8388 dělníků, z nich 4980 výrobních dělníků.264 To znamená, 

že na počátku roku 1990 se počet výrobních dělníků snížil o 24 %. Tuto situaci musel podnik 

řešit přerozdělením výroby mezi jednotlivé závody, externí kooperací a dočasným nasazením 

pracovníků z Polska.265 

Politické změny po listopadu 1989 se promítly do neuvážených a uspěchaných 

personálních změn v nejvyšším vedení podniku. Byl odvolán ředitel podniku a řada jeho 

náměstků. Na uvolněné funkce často nastoupili lidé bez nezbytných manažerských a často i 

odborných znalostí. K personálním změnám docházelo i na úrovni jednotlivých závodů. Ty však 

probíhaly s určitým časovým odstupem a nebyly tak uspěchané.266  

Změnilo se postavení podniku nejen na domácím, ale především na mezinárodním 

trhu. V roce 1990 vyrobil LIAZ 15 823 vozových jednotek, 23 446 motorů a 19 032 budek pro 

řidiče a měl 12 tisíc zaměstnanců. Během roku 1991 však došlo k poklesu produkce oproti 

předchozímu roku o 70 %.267 V červnu 1991 zanikla RVHP a podnik ztratil odbytiště v bývalém 

východním bloku. Výrazně se snížila i poptávka tuzemských odběratelů.268  

Vedení podniku se snažilo o zařazení do 1. vlny kupónové privatizace. Pro tyto účely byla 

ustavena skupina pro zpracování privatizačního projektu. Ten počítal s následujícím 

 

263 Ve věznicích pusto. Jiskra LIAZ. 1990, 39(1), s. 1, 2. 
264 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, nestr. 
265 Ještě k hodnocení roku 1990. Jiskra LIAZ. 1991, 40(3), s. 1. 
266 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, nestr. 
267 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK. Škoda a Liaz. 2013, S. 327. 
268 HEJRAL, Martin. LIAZ mírně optimistický. Hospodářské noviny. 1992, 36(44), s. 8. 
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rozdělením akcií: 31 % na kupónovou privatizaci, 15 % pro banky, 20 % pro Fond národního 

majetku (FNM), 3 % na restituce a 31 % pro eventuální zahraniční partnery.269 

Vedení se pokusilo nalézt zahraničního partnera. Privatizační projekt byl zpracován tak, 

aby neomezoval zájem zahraničních investorů a připouštěl různé varianty řešení 

spolupráce.270 Probíhala jednání s potenciálními zahraničními partnery, mezi kterými byly 

firmy IVECO (Itálie), Volvo (Švédsko) a Mercedes-Benz (Německo).271 Počátkem ledna 1992 

podepsali zástupci LIAZu, Avie a německé firmy Mercedes-Benz Prohlášení o záměru 

spolupráce. Podle této dohody měl z podniku LIAZ do tohoto připravovaného joint-venture 

vstoupit pouze závod v Rýnovicích. Zbylých 9 závodů mělo vyrábět komponenty pro tento 

společný podnik a měly si své partnery teprve vybrat – např. závod Mnichovo Hradiště jednal 

s firmou Mailer, závod Hanychov s firmou Rockwell.272 Rozložení podílů ve společném podniku 

bylo plánováno následovně: LIAZ 20 %, Avie 49 % a Mercedes 31 %. České podniky by vložily 

pozemky, budovy a zařízení a po kapitalizaci těchto vkladů měl mít Liaz 7 %, Avia 18 % a 

Mercedes 68 %. Zbylých 7 % měly vlastnit banky. Zahájení výroby bylo stanoveno na počátek 

roku 1993, roční produkce měla být 27-37 tisíc nákladních automobilů značky Mercedes. 

Z toho na LIAZ připadalo asi 9-13 tisíc vozů. Souběžně se měly po dobu 3 let vyrábět dosavadní 

typy avií a liazek. V podniku mělo být zaměstnáno 3200-4200 pracovníků. Tento společný 

podnik měl Mercedesu pomoci k dosažení vedoucího postavení na trzích východní Evropy – 

výroba realizovaná na území Československa se měla orientovat na trhy ve Společenství 

nezávislých států273, Polsku a Maďarsku.274 Podpis dohody se však oddaloval a zájem Němců 

o investování do československých společností postupně opadal. Na jaře roku 1993 Mercedes-

Benz od společného podniku odstoupil. Ve svém prohlášení uvedl jako důvody přetrvávající 

recesi průmyslu nákladních automobilů a nestabilitu východoevropských trhů.275 

 

269 LIAZ Jablonec v první vlně. Mladá fronta Dnes. 1992, 3(49), 11. 
270 Současná situace ve s. p. LIAZ. Jiskra LIAZ. 1991. 40(17), s. 1. 
271 LIAZ s německým kapitálem. Severočeský regionální deník. 1992, 2(7), s. 2. 
272 Články řetězu. Mladá fronta Dnes. 1992, 3(14), s. 11; Zásnuby posvěcené vládou. Region: Obdeník nejen pro 
severní Čechy. 1992, 2(37), s. 1. 
273 Společenství nezávislých států je neformální organizací, která vznikla v roce 1991 po rozpadu SSSR. 
V současné době sdružuje 11 bývalých států SSSR (vč. Ruska). Více viz: Společenství nezávislých států oslavilo 25 
let své existence. Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS [online]. 24. 1. 2017 [cit. 2020-05-03].  
Dostupné z: <http://www.komorasns.cz/post/show?postId=546> 
274 KLÁNOVÁ, Eva. Pod trojcípou hvězdou aneb Síla kapitálu vítězí. Ekonom. 1992, 36(19), s. 33-35; HEJRAL, 
Martin. Avia a LIAZ na křižovatce. Hospodářské noviny. 1992, 36(143), s. 1, 3; BRABENEC, Jan a Tomáš MAREK. 
Firma Mercedes Benz AG do Čech. Mladá fronta Dnes. 1992, 3(74), s. 9. 
275 RŮŽIČKOVÁ, Blanka a Lukáš HAVLAS. Odstoupení Mercedesu bez překvapení. Mladá fronta Dnes. 1993, 
4(77), s. 14. 
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K 1. květnu 1992 byla zahájena privatizace LIAZu. Hodnota privatizovaného majetku 

činila téměř 1,9 mld. Kčs. Ze státního podniku byl přeměněn na státní akciovou společnost se 

sídlem v Jablonci nad Nisou. V ní se majoritním vlastníkem stal Fond národního majetku, který 

si ponechal 52,4 % akcií. I nadále zůstal stát tím, kdo společnost řídil. V kupónové privatizaci 

bylo rozděleno 43 % akcií, zbytek připadl na restituce.276 Do této akciové společnosti 

nevstoupily 2 závody bývalého státního podniku LIAZ, které se staly samostatnými akciovými 

společnostmi: závod Liberec – Ostašov a závod Holýšov.277 Po rozdělení Československa 

k 1. lednu 1993 se osamostatnily slovenské závody ve Zvolenu a ve Velkém Krtíši. Staly se 

z nich nezávislé společnosti s ručením omezeným, rozhodující podíl v nich však i nadále vlastnil 

LIAZ. Obchodní vztahy mezi ním a těmito slovenskými společnostmi se řídily stejnými zásadami 

jako u ostatních obchodních partnerů.278 

Vedení LIAZu si uvědomovalo, že český trh byl pro dvě velké automobilky příliš malý. 

Proto navrhlo Tatře Kopřivnici spolupráci na vývoji, výrobě a prodeji kabin vozu a motorů. Tím 

by obě firmy snížily investice do vývoje a výroby. Tatra tento předběžný návrh přijala pozitivně 

a uvažovala o technické kooperaci. LIAZ přestal počítat se vstupem zahraničního kapitálu, ale 

bylo zřejmé, že nejpozději do 7 let bude muset nějakého zahraničního partnera získat.279  

Během roku 1993 prodal LIAZ přibližně 1400 nákladních automobilů, což bylo nejméně 

v celé jeho dosavadní historii. Přesto skončil hospodářský výsledek za rok 1993 ziskem ve výši 

téměř 43,5 mil. Kč. Ve společnosti v té době pracovalo 3500 zaměstnanců.280 

V průběhu roku 1994 rozhodl FNM o prodeji závodu v Přerově. Jeho výroba se 

přesunula do Mnichova Hradiště.281 V roce 1994 bylo vyrobeno pouze 943 vozů a podnik 

poprvé vykázal ztrátu ve výši 75 mil. Kč. Problémem nebyly výrobní kapacity, ale nedostatek 

financí. Banky odmítly poskytnout úvěr, který by umožnil nákup materiálu a komponent 

v takovém množství, aby mohlo dojít k navýšení výroby.282 

 

276 Následníci s kupóny a akciemi. Region: Obdeník nejen pro severní Čechy. 1992, 2(56), s. 1. 
277 LUBAS, Miloslav. LIAZu nehrozí bankrot, ale starosti určitě. Mladá fronta Dnes. 1992, 3(287), s. 6. 
278 Organizační schéma a. s. LIAZ. Jiskra LIAZ. 1993, 42(1), s. 1. 
279 SKLENÁŘ, Ivan a Lukáš HAVLAS. LIAZ nabízí spolupráci Tatře: Založení společného podniku není vyloučeno. 
Mladá fronta Dnes. 1993, 4(121), s. 14. 
280 LUBAS, Miloslav. LIAZ letos prodá nejméně vozů v historii. Mladá fronta Dnes. 1993, 4(292). Peníze [příloha], 
s. XIII. 
281 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK. Škoda a Liaz: nákladní automobily a autobusy po roce 1945. 3. díl. 
Chyňava: SAXI, 2013, s. 329. 
282 Úvěry pro LIAZ a.s.: Rozvoj automobilového průmyslu mají v rukou banky. Severočeský regionální deník. 
1995, 5(80), s. 13. 
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V květnu 1995 vyhlásil FNM veřejnou soutěž na prodej 52,4 % akcií společnosti LIAZ. 

Přihlášky podaly 3 firmy: Česká automobilová, TRIZON, Škoda Plzeň. V červenci se vítězem 

soutěže akciová stala Škoda Plzeň. Za majoritní balík akcií zaplatila Fondu národního majetku 

200 mil. Kč. Jednou z podmínek soutěže bylo zajistit pro LIAZ střednědobý provozní úvěr ve 

výši 250 mil. Kč. Plzeňská Škodovka chtěla s vozy LIAZ expandovat na světové trhy – převážně 

formou zakládání společných podniků se zahraničními výrobci. Nákladní vozy se nově 

prodávaly nejen pod značkou LIAZ, ale i Škoda – v závislosti na tom, jak silné obchodní 

postavení tyto značky měly na konkrétním trhu.283 Na 1. valné hromadě, která se konala v září 

1995, byl název LIAZ a. s. změněn na Škoda LIAZ a. s. Předsedou představenstva se stal Lubomír 

Soudek.284 

V říjnu 1995 Jindřich Hoskovec, tiskový mluvčí LIAZu, pro Boleslavský deník sdělil: „Před 

naším spojením se Škodou Plzeň se k nám banky obracely zády. Přestože jsme měli zakázky, 

neměli jsme peníze na profinancování výroby. Situace se však radikálně změnila. Z toho důvodu 

počítáme, že původní předpokládaná ztráta za letošní rok nebude činit 50 miliónů, ale pouhých 

deset.“ 285 Navzdory těmto optimistickým odhadům skončil hospodářský výsledek za rok 1995 

ztrátou přes 112 mil. Kč.286 Prodejní čísla se nezlepšila ani v letech 1996-1998: v roce 1996 se 

celková ztráta vyšplhala téměř na 380 mil. Kč, v roce 1997 na 787 mil. Kč a po skončení roku 

1998 činila již 2,3 mld. Kč.287 

Jednou z příčin neplnění stanovených cílů byl nedostatek kapitálu na financování 

výroby. Od vstupu plzeňské Škody do půlky roku 1997 přiteklo do LIAZu asi 600 mil. Kč. Pro 

rozběhnutí výroby by však potřeboval další miliardu, protože obdržené peníze byly použity na 

splácení dluhů dodavatelům a na úvěry místo na profinancování výroby. Podíl na neúspěchu 

mělo i vedení společnosti, která odkládala nezbytnou restrukturalizaci firmy.288 Počty 

pracovníků se sice postupně snižovaly, ale byly stále dimenzované na mnohem vyšší produkci, 

než jaká pak byla skutečně realizována. Například v roce 1996 byly výrobní kapacity nastaveny 

 

283 Liaz dalším přírůstkem impéria Škody Plzeň. Hospodářské noviny, 1995, 39(138), s. 1, 3. 
284 LIAZ se mění na Škoda LIAZ. Jiskra LIAZ. 1995, 44(16), s. 2-3. 
285 Výroba v Liazu se postupně zvyšuje. Boleslavský deník. 1995, 3(245), s. 1. 
286 Jaký byl? Jiskra LIAZ. 1996, 45(2), s. 1. 
287 Srov.: Škoda Liaz potřebuje miliardu korun. Deník Jablonecka. 1997, 5(112), s. 1, 7; Škoda Liaz potřebuje 
finance na spuštění výroby automobilů. Deník Jablonecka. 1997, 5(142), s. 1; ŠETINA, Stanislav. Škoda Liaz se 
ocitla v konkursu. Hospodářské noviny. 1998, 42(207). Podniky a kapitálové trhy [příloha], s. 11; 
VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK. Škoda a Liaz. 2013, s. 330. 
288 Škoda Liaz potřebuje miliardu korun. Deník Jablonecka. 1997, 5(112), s. 1, 7; Škoda Liaz potřebuje finance na 
spuštění výroby automobilů. Deník Jablonecka. 1997, 5(142), s. 1. 
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na výrobu 16 tisíc vozů, plán počítal se 2 tisíci vozy. 289 Skutečně vyrobeno bylo pouze 658 vozů 

(a 1772 motorů).290 

V únoru 1996 se Škoda Plzeň stala vlastníkem 43,5 % akcií Tatry. Bylo utvořeno několik 

skupin, které koordinovaly vývoj, výrobu a prodej s cílem postupně propojit LIAZ a Tatru se 

Škodou Plzeň. Byly zahájeny práce na společné kabině, sjednocovalo se užití převodových 

skříní, motorů a náprav, aby bylo možné vyrábět je pro obě továrny současně a tím snížit 

výrobní náklady.291 Již řadu let se hovořilo o tom, že v tak malé zemi není možné mít dvě velké 

automobilky. Předchozí pokusy o navázání technické spolupráce mezi LIAZem a Tatrou však 

nikdy nebyly dotaženy do konce, protože chyběl někdo, kdo by je z titulu svého postavení 

donutil ke spolupráci a přiměl obě strany k určitým kompromisům.292 Tuto roli se pokusila 

sehrát Škoda Plzeň. Ani tentokrát však nebyla velká šance na zdárné dokončení tohoto 

záměru: „Soudek koupil Tatru, já jsem říkal, tak to je konec, protože ty dvě automobilky 

dohromady, to nešlo prostě. To byla moc velká kapacita, moc lidí na to, aby s tou technikou, 

která v té době už dost upadala proti Západu, nějak obstáli. Takže to skončilo špatně.“ 293 

Náklady na vývoj a výrobu by byly stále vysoké a odbyt tak malý, že by podobný projekt nebyl 

rentabilní. 

V roce 1996 byl na mezinárodní výstavě užitkových vozidel IAA v Hannoveru s velkým 

úspěchem představen nový tahač, který později dostal jméno Škoda Xena. Na veletrzích a 

autosalonech sklízel obdiv nejen od potenciálních zákazníků, ale také od konkurence. Jeho 

hliníková karoserie stavebnicového systému umožňovala vyrábět řadu kabin s proměnlivou 

délkou, šířkou a tvarem podběhu. Tahač se měl stát novou vlajkovou lodí automobilky a 

pomoct jí dostat se zpět do černých čísel. V letech 1996-2001 však bylo vyrobeno jen 35 kusů 

včetně prototypů. Chybou vrcholného managementu z Plzně bylo rozhodnutí, že se bude 

jednat o návěsový tahač. Tahače jsou segment trhu s největší konkurencí, který je obsazen 

západními tahači s nadstandardními užitnými vlastnostmi. Zákazníky odrazovalo i to, že LIAZ 

 

289 ADÁMKOVÁ, Alena. Průmysl užitkových automobilů: Pod taktovkou okřídleného šípu? Ekonom. 1996, 
40(22), s. 27-31. 
290 Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, nestr. 
291 ADÁMKOVÁ, Alena. Průmysl užitkových automobilů, s. 27-31. 
292 HEJRAL, Martin. Škoda Plzeň = Tatra + Liaz? Hospodářské noviny. 1996, 40(14), s. 6. 
293 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Vladimírem Polívkou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště – Hněvousice, 
13. 9. 2019. 
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vyžadoval platby vysokých záloh, ze kterých financoval následnou výrobu. Dalším negativem 

byla téměř neexistující servisní síť ve světě.294 

Od ledna 1997 byl zaveden bezcelní dovoz nových i ojetých tahačů, zatímco jiné státy 

měly stanoveny vysoká ochranářská cla. Například celní sazba v Polsku byla 30 %, v Rusku 

28 %, na Ukrajině 20 %.295 Dalším znevýhodněním českých výrobců byla výjimka Ministerstva 

dopravy pro dovozce ojetých nákladních automobilů. Zatímco nově vyrobené vozy musely 

splňovat přísné podmínky stanovené normou Euro II (limity pro emise škodlivin, hluku a pro 

brzdový systém), u dovážených ojetých aut stačila mírnější norma Euro I. Za ojetý se považoval 

vůz, který byl v provozu alespoň 160 dní. To znamená, že na český trh se dostávaly prakticky 

nové automobily, které nemusely splňovat limity vyžadované od tuzemských výrobců, kteří již 

investovali desítky milionů korun do vývoje a strojního zařízení, aby tyto podmínky splnili, což 

pro ně bylo vzhledem k jejich složité ekonomické situaci velmi nesnadné.296 

K 1. lednu 1997 byla ukončena montáž valníků ve Zvolenu a přemístěna do Mnichova 

Hradiště.297 V březnu 1977 byla zahájena rozsáhlá restrukturalizace společnosti, která však 

měla přijít mnohem dříve. Režijní náklady se snížily o více než 40 %, firmu musely opustit 

stovky pracovníků, změnila se i technologie výroby.298 V červenci se osamostatnily zbylé 

závody Škody LIAZ: Mnichovo Hradiště, Rýnovice, Hanychov a Mělník. Vznikly z nich dceřiné 

společnosti Škoda Mnichovo Hradiště, Škoda Motory, Škoda Liberec a Škoda Mělník.299 Na 

začátku června se vedení Škody LIAZ přestěhovalo do mnichovohradišťského závodu. 

Důvodem byla snaha zlepšit hospodaření firmy. Zároveň došlo k další výrazné redukci počtu 

zaměstnanců. V Rýnovicích zůstalo přibližně 450 a v Mnichově Hradišti 1000 pracovníků.300 

Rozhodnutím plzeňského managementu byl k 1. červnu 1998 vytvořen finanční holding Truck 

International. Jeho součástí byly 4 výše uvedené dceřiné společnosti. Hlavním akcionářem 

holdingu zůstala Škoda Plzeň. Od změny názvu si vedení slibovalo zvýšení prestiže, protože 

 

294 STRÁNSKÝ, Jan. Stojíme na startu, tvrdí ředitel automobilky a pevně věří v úspěch nového tahače Xena. 
Deník Jablonecka. 1998, 6(215), s. 9; FOLPRECHT, Radek. Škoda Xena: velká bojovnice z Mnichova Hradiště 
měla zachránit Liaz. iDnes.cz [online]. 6. 6. 2018 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: 
<https://www.idnes.cz/auto/historie/kamion-tahac-skoda-xena-liaz-400.A170613_112935_automoto_fdv> 
295 KORBEL, Petr. Prodali jsme vozy, které byly na skladě, a vyrábíme na zakázku. Právo. 1997, 7(41), s. 20. 
296 SAP protestuje. Jiskra LIAZ. 1996, 45(19), s. 2; KUBEŠ, Tomáš. Škoda Liaz se zeštíhluje a o své přežití závodí s 
časem. Hospodářské noviny. 1997, 41(18), s. 6. 
297 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK. Škoda a Liaz. 2013, s. 329. 
298 ŠETINA, Stanislav. Škoda Liaz prochází restrukturalizací. Hospodářské noviny. 1998, 42(251), s. 14. 
299 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK. Škoda a Lia. 2013, s. 329. 
300 Vozy Škoda LIAZ byly, jsou a budou. Jiskra LIAZ. 1997, 46(2), s. 4. 



69 

 

jméno LIAZ si údajně všude spojovali s Ruskem, což nebylo příznivé pro obchod. Všechny vozy 

dále nesly označení Škoda.301  

Na základě žádosti dvou věřitelů vyhlásil v říjnu 1998 Krajský obchodní soud v Ústí nad 

Labem na Truck International konkurz. Ten byl po necelých 3 týdnech zrušen, protože holding 

doložil soudu, že eviduje své věřitele, je s nimi v kontaktu a své závazky hodlá plnit.302 

V lednu 1999 rozhodla valná hromada o snížení základního jmění. Realizovala to 

snížením jmenovité hodnoty všech akcií z dosavadních 1.000 Kč na 250 Kč. Tímto krokem 

chtěla firma vyřešit ztrátu z předchozích let.303 V únoru stejného roku byl dozorčí radou 

plzeňské Škody odvolán Lubomír Soudek z funkcí předsedy představenstva a generálního 

ředitele společnosti. Jeho nástupcem se stal Jiří Hlavica.304 

Škoda Mnichovo Hradiště se po celý rok 1999 potýkala s nedostatkem kapitálu na 

profinancování výroby. Koncem roku se jí podařilo situaci stabilizovat. Na období od počátku 

prosince 1999 do konce ledna 2000 získala zakázku na výrobu 60 vozů. Od podzimu se ve firmě 

zjednodušila organizační struktura a byla provedena rozsáhlá reorganizace. Počet 

zaměstnanců se snížil na 603, naplánováno bylo další zeštíhlení na 530 pracovníků. Zahájila se 

sériová výroba vozů s označením Fox, které byly určeny pro komunální účely. Odběrateli se 

měly stát tuzemské správy silnic.305 Těchto vozů však bylo v letech 1999-2001 vyrobeno pouze 

15 kusů. Fox se stal posledním vyráběným modelem.306 

V březnu 2001 byl vyhlášen konkurz na holding Truck International pro předlužení. V 

dubnu byl vyhlášen konkurz na Škodu Mnichovo Hradiště. Mnichovohradišťskému závodu byly 

pozastaveny dodávky energií. Montáž vozů měla pokračovat ve společnosti Praga Čáslav, zde 

ji ale nezvládali, proto bylo 8 rozpracovaných komunálních podvozků pro maďarského 

zákazníka dokončeno v Mnichově Hradišti.307  

V listopadu 2001 byla Škoda Mnichovo Hradiště, která měla v té době 274 

zaměstnanců, v dražbě prodána za vyvolávací cenu 50 mil. Kč jedinému účastníkovi – akciové 

 

301 Z bývalé automobilky Liaz se po letech stala firma nazvaná Truck International. Deník Jablonecka. 1998, 
6(198), s. 1, 7. 
302 STRÁNSKÝ, Jan. Liaz se vymanil z konkursu: Výrobce tahačů se ubránil krachu. Deník Jablonecka. 1998, 
6(258), s 1. 
303 STRÁNSKÝ, Jan. Škoda Liaz chce snížením základního jmění řešit ztrátu. Deník Jablonecka. 1999, 7(14), s. 7. 
304 Změna na nejvyšším postu vrcholového vedení Škody Plzeň a. s. Škoda Truck. 1999, 48(3), s. 1. 
305 Situace ve Škodě Mnichovo Hradiště, které chyběl kapitál, se stabilizovala. Právo. 2000, 10(17), s. 16. 
306 FOLPRECHT, Radek. Škoda Xena: velká bojovnice z Mnichova Hradiště měla zachránit Liaz. iDnes.cz [online]. 
6. 6. 2018 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: <https://www.idnes.cz/auto/historie/kamion-tahac-skoda-xena-liaz-
400.A170613_112935_automoto_fdv> 
307 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK. Škoda a Liaz. 2013, s. 331. 
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společnosti LIAZ Sipox, která byla založena v prosinci 2000.308  Jednalo se o společný podnik 

akciových společností Škoda Plzeň a Sipox Holding Slovakia slovenského podnikatele Jozefa 

Majského309. Škoda vložila akcie a ochrannou známku, Sipox měl zajistit finanční hotovost na 

opětovné rozběhnutí výroby.310 V únoru roku 2002 se mění název mnichovohradišťského 

závodu na LIAZ Sipox a. s. V červenci 2002 vydal soud předběžné opatření na zákaz manipulace 

s majetkem této akciové společnosti a ta se znovu ocitla v dražbě. V srpnu dostalo výpověď 

posledních 180 zaměstnanců a v září byla zahájena likvidace společnosti.  Rozhodli o ní sami 

akcionáři na mimořádné valné hromadě. Důvodem byla špatná hospodářská situace 

společnosti.311 

 V září 2003 byl v Mnichově Hradišti smontován poslední nákladní automobil. Jednalo 

se o asistenční vozidlo pro dakarský tým Martina Macíka. V té době závod existoval jako 

zbytkový podnik. Macík se dohodl s ředitelem, dovezl si většinu náhradních dílů, ředitel sehnal 

dělníky a montážní hala na dva dny obnovila provoz. Poslední vůz s logem LIAZ projel branami 

závodu 5. září 2003.312 

3.4 LIAZ po roce 1989 ve vzpomínkách pamětníků 

Narátoři uvítali celospolečenské změny, které nastaly po listopadu 1989. Zpočátku se zdálo, 

že pracovní život řadových zaměstnanců se příliš nezmění. Na některých odděleních došlo 

k výměně vedoucích pracovníků. Národní fronta ukončila svou činnost a byly zrušeny některé 

závodní organizace – KSČ, SČSP, SSM, ČSŽ, LM. V březnu 1990 zaniklo také ROH. Místo něho 

začal v LIAZu působit Československý odborový svaz pracovníků kovoprůmyslu, který je jednou 

z nástupnických organizací bývalého ROH.313 Nové odborové svazy se vrátily ke svému 

původnímu poslání, tj. k zastupování zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a při 

 

308 ŠETINA, Stanislav. Liaz propustí většinu zaměstnanců. Hospodářské noviny. 2002, 46(179), s. 20. 
309 Jozef Majský je slovenský podnikatel, který je od jara 2004 obžalován z tunelování nebankovních společností 
BMG Invest a Horizont. PRUSOVÁ, Veronika. Prokurátor trvá na konaní s Jozefom Majským. Na Najvyššom súde 
sú proti. Denník N [online]. 19. 7. 2019 [cit. 2020-04-29]. Dostupné z: <https://dennikn.sk/1530939/prokurator-
trva-na-konani-s-jozefom-majskym-na-najvyssom-sude-su-proti/> 
310 VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK. Škoda a Liaz. 2013, s. 331. 
311 ŠETINA, Stanislav. Liaz propustí většinu zaměstnanců. Hospodářské noviny. 2002, 46(179), s. 20. 
312 Poslední vyrobená liazka vznikla pro Dakar. Dodnes ho může jezdit. Novinky.cz [online]. 5. 9. 2018 [cit. 2019-
10-23]. Dostupné z: <https://www.novinky.cz/auto/clanek/posledni-vyrobena-liazka-vznikla-pro-dakar-dodnes-
ho-muze-jezdit-40067929> 
313 Po rozdělení ČSFR na dva samostatné státy se název změnil na Odborový svaz KOVO (OS KOVO). Více viz: 
Historie OS KOVO. Odborový svaz KOVO. Dostupné z: < https://www.oskovo.cz/os-kovo/historie-os-kovo> 

https://dennikn.sk/1530939/prokurator-trva-na-konani-s-jozefom-majskym-na-najvyssom-sude-su-proti/
https://dennikn.sk/1530939/prokurator-trva-na-konani-s-jozefom-majskym-na-najvyssom-sude-su-proti/
https://www.oskovo.cz/os-kovo/historie-os-kovo
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kolektivním vyjednávání, které se stalo skutečným dialogem mezi zaměstnavatelem a 

odborovou organizací.  

V roce 1991 se však začala situace měnit a započalo období postupného úpadku LIAZu. 

Narátoři museli čelit situacím, se kterými se dosud nesetkali. Do té doby neznali obavy ze 

ztráty zaměstnání. Naprostá většina z nich pracovala v LIAZu od dokončení studií. Neměli 

zkušenosti s hledáním práce v úplně nových podmínkách, kdy i trh práce fungoval na základě 

nabídky a poptávky. 

3.4.1 Obměna řídicích pracovníků 

Se svými předlistopadovými přímými nadřízenými měli narátoři korektní vztahy. Přestože 

někteří z těchto vedoucích byli pravověrní komunisté, uznávali je podřízení kvůli jejich 

odbornosti a spravedlnosti: „Snad ani nikdo nemohl říct, že by mu ublížil, že by to byl člověk, 

který by po někom jel.“ 314 

 Na některých odděleních či útvarech byli řídicí pracovníci obměněni již během měsíců 

následujících bezprostředně po listopadové revoluci. Dle mínění narátorů byla řada těchto 

výměn nespravedlivá a došlo k nim jenom proto, že tito vedoucí byli členy KSČ. Heslo „nejsme 

jako oni“, které se stalo jedním ze symbolů listopadových dní a které znamenalo, že se 

demonstrující nechtějí nikomu mstít, tak nedošlo svého naplnění. Výměna řídicích pracovníků 

probíhala leckdy chaoticky a nebyla vždy ku prospěchu věci. Lidé zpočátku věřili, že když už při 

obsazování manažerských míst nerozhoduje vlastnictví stranické knížky, bude se přihlížet 

především k odbornosti daného pracovníka. To však neplatilo vždy a někdy k postupu na 

vedoucí pozici stačilo, aby měl člověk ostré lokty a známosti.  

 Na jiných odděleních se vedoucí pracovníci ve funkcích udrželi a k obměně docházelo 

postupně v souvislosti s jejich odchodem do důchodu. Někteří noví vedoucí si sice během 

komunistického režimu „neušpinili ruce“, ale nedokázali si vybudovat potřebnou autoritu. 

„[...] chlapi mu začali všichni tykat, on byl mladý proti nim [...] Vztah k tomu vedoucímu tím, že 

přišel tento mladý, i když to byl pan inženýr, tak se strašně změnil. [...] On taky tomu nerozuměl, 

musel se jich na spoustu věcí ptát.“ 315 

 

314 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Drahoslavou Záleskou (a Pavlem Záleským) vedla Laura Bukovská, Bakov nad 
Jizerou, 21. 9. 2019. 
315 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jitkou Antošovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 7. 9. 2019. 
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Větší personální změny narátoři zaregistrovali na závodním ředitelství. Byl odvolán 

ředitel, odešli někteří náměstci. Nový ředitel vydržel ve funkci jen rok, další se střídali po 1-2 

letech, protože se neosvědčili. Na jejich obranu je ale nutné říct, že zřejmě nebylo v jejich 

silách udělat něco, co by pomohlo zvrátit postupný krach LIAZu. Obdobná byla situace i na 

podnikovém ředitelství, kde se hlavně po vstupu plzeňské Škody na základě rozhodnutí 

představenstva (především Lubomíra Soudka) ředitelé podniku a ostatní členové vrcholného 

managementu střídali jako na běžícím pásu. Někteří vydrželi ve funkci pouze půl roku. Tyto 

časté změny vedení nepůsobily na zaměstnance příliš pozitivně: „Docela se tam střídali na 

nejvyšších pozicích takoví různí lidé. A bralo to člověku pomaličku ale jistě iluze, že to někam 

povede.“ 316 

3.4.2 Privatizace – vstup akciové společnosti Škoda Plzeň 

Jak jsem již uvedla, v červenci 1995 získala Škoda Plzeň majoritní podíl akcií LIAZu. Toto spojení 

zpočátku působilo nadějně a řada liazáků věřila, že se zastaví pokračující úpadek firmy. Již 

začátkem srpna, ještě před svým zvolením předsedou představenstva Škody LIAZ, navštívil 

Lubomír Soudek Mnichovo Hradiště, aby si prohlédl závod.317 Při této příležitosti se v závodní 

jídelně konalo shromáždění všech zaměstnanců, na kterém je Soudek seznamoval se svými 

velkolepými (a nutno říci nereálnými) plány – že do dvou let bude LIAZ vyrábět 5 tisíc vozů 

ročně apod. Zaměstnanci však věděli, s jakými odbytovými potížemi se LIAZ dlouhodobě 

potýká, proto se ho v diskuzi zeptali, komu tyto vozy bude prodávat. Jeho odpověď řadě z nich 

ukázala, že to není člověk, který by mohl LIAZ zachránit: „To nechte na mně, já mám své trhy, 

kde jsou mi naklonění. Škodovka má přece pořád zvuk, my vyvážíme. My máme výrobky, tak 

jim k tomu přibalíme auta.“ 318 Jeho naivní představa byla taková, že když někde v zahraničí 

Škoda Plzeň bude budovat např. továrnu, tak si zákazník objedná i určitý počet automobilů – 

navzdory nulové servisní síti v dané lokalitě. Při této návštěvě Soudek zavítal i do vývojové 

konstrukce. Nelíbilo se mu její vybavení, především starý nábytek. Nelogicky mu vadilo i 

množství rýsovacích prken. Někteří zaměstnanci měli i 3 prkna, ale všechna potřebovali ke své 

práci (LIAZ neměl peníze na zakoupení počítačů, proto se v konstrukci rýsovalo ještě postaru). 

Soudek nařídil koupit nový nábytek (skříně, stoly, jejichž součástí bylo i prkno, židle), zátěžový 

 

316 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Pavlem Záleským (a Drahoslavou Záleskou) vedla Laura Bukovská, Bakov nad 
Jizerou, 21. 9 2019. 
317 MACEK, Jiří. LIAZ se stal 41. společností Škody Plzeň. Boleslavský deník. 1995, 3(199), s. 8. 
318 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 18. 10. 2019. 
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koberec. Nechal tam vymalovat a postavit paravány, které oddělovaly jednotlivé pracovní 

skupiny. Prostředí v konstrukci se sice výrazně zlepšilo, je však otázka, zda zrovna toto byl 

nejpalčivější problém LIAZu, který bylo nutné bezodkladně vyřešit. Dle mého názoru tyto dvě 

příhody dostatečně vykreslují osobnost Lubomíra Soudka a jeho velikášské plány.  

3.4.3 Postupný úpadek LIAZu 

Již v roce 1991 se z důvodu snižujícího se odbytu začalo na montáži v mnichovohradišťském 

závodě pracovat pouze na jednu směnu. Postupně se snižoval počet zaměstnanců, byť ne 

v takové míře, v jaké by bylo žádoucí vzhledem k situaci podniku. Pokud to bylo možné, snažilo 

se vedení závodu tuto optimalizaci počtu pracovníků řešit tak, že pozice, které se uvolnily po 

odchodu zaměstnanců do důchodu, byly nabídnuty stávajícím pracovníkům, jejichž místo se 

rušilo. Koncem května 1995 došlo v závodě 02 ke zkrácení pracovního týdne na 4 dny. 

Vyráběly se pouze 4 vozy denně, přestože výrobní kapacity odpovídaly 40 automobilům.319 

 Pracovníci si postupně uvědomovali, že LIAZ nejspíš nečeká žádná budoucnost a začali 

sami odcházet. Někteří se pustili do podnikání, jiní hledali zaměstnání v perspektivnějších 

firmách v regionu. Nejvíce z nich našlo uplatnění v mladoboleslavské Škodovce, které se po 

spojení s německým Volkswagenem dařilo, další začali pracovat v dodavatelských firmách 

Škodovky. Někteří z pracovníků LIAZu v těchto nelehkých dobách projevili i velký druh 

solidarity. Odešli do předčasného důchodu a svá pracovní místa přenechali kolegům, jejichž 

pozice se rušily. Tímto krokem se sice jen oddálilo nevyhnutelné, přesto si zaslouží uznání.  

 Ze všech narátorů pouze dva uvažovali o změně zaměstnání ještě před rokem 1989. 

První z nich chtěl nastoupit do AZNP, kde by měl za stejnou práci větší mzdu. V té době mu 

však podnik k tříměsíční výpovědní době připočetl ještě dalších šest měsíců.320 Tak dlouho na 

něj v AZNP nemohli čekat, proto v LIAZu zůstal. Další byla narátorka, která v 70. letech též 

zvažovala práci v AZNP. Důvodem nebyla její nespokojenost s LIAZem jako takovým, ale 

s prací, kterou vykonávala. Pracovala u stroje, u kterého musela celou dobu stát, měla 

úkolovou mzdu, proto se její výplat odvíjela od množství odvedené práce. Pak ale 

 

319 DONÁT, Josef. LIAZ by mohl rozšířit výrobní kapacitu na čtyřicet vozů denně. Boleslavský deník, 1995, 3(127), 
s. 8. 
320 Až do května roku 1989 byly v zákoníku práce přesně specifikovány důvody, kvůli kterým mohl pracovník dát 
výpověď. V takovém případě činila výpovědní doba 1-3 měsíce v závislosti na věku pracovníka. Pokud chtěl 
odejít z jiných důvodů, prodlužoval podnik výpovědní dobu o dalších 6 měsíců. Tímto opatřením se bránilo 
fluktuaci. Srovnej: Zákon č. 55 ze dne 18. 6. 1975, zákoník práce. In: Sbírka zákonů. 1975, částka 16, s. 231-289. 
Dostupný také z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-55> a Zákon č. 52 ze dne 25. 5. 1989, zákoník práce. 
In: Sbírka zákonů. 1989, částka 14, s. 501-562. Dostupné také z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-52> 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-55
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-52
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v mladoboleslavské automobilce absolvovala exkurzi a změnila názor: „Přišla jsem domů a 

říkám: ‚Frantíku, tady to máme jako rodinný podnik [...] zlatý LIAZ.‘ Tím pádem zhasla veškerá 

iluze.“ 321 Oba tito narátoři v LIAZu pracovali až do svého odchodu do starobního důchodu 

v roce 1993, resp. 1994.  

 Ostatní narátoři nikdy o odchodu nepřemýšleli a ke změně byli přinuceni okolnostmi. 

Někteří z nich dostali krátce po revoluci nabídku na jiné zaměstnání, ale odmítli ji, přestože se 

LIAZ již potýkal s odbytovými problémy. V té době ještě věřili, že se situace otočí a zase se mu 

začne dařit. „Já jsem se toho LIAZu docela držela zuby nehty, protože mně to tam bylo takové 

příjemné. V podstatě tam byli Bakováci, Hradišťáci, ti lidé se tam znali, bylo to takové trošku 

jako rodinné.“ 322 Postupně začali ztrácet naději, museli myslet na svou budoucnost a z LIAZu 

odešli. Jedna narátorka však vydržela až do úplného konce: „Jednoho dne nám řekli, ať si 

sbalíme věci a tašky [...] Ráno jsme přišli, nesvítil proud, netekla voda a během dvou hodin jsme 

šli domů.“ 323 Pak do závodu docházelo už jenom několik vedoucích pracovníků a správce 

konkurzní podstaty. 

 Narátoři neopouštěli LIAZ s lehkým srdcem. Nejčastěji vzpomínali na velmi dobré 

mezilidské vztahy v pracovních kolektivech. S některými kolegy navázali přátelství, která 

přetrvávají dodnes. Přestože na období komunistického režimu nevzpomínají v dobrém, 

v souvislosti s časem prožitým v LIAZu někteří z nich použili výrazy jako: nejlepší doba, nejlepší 

práce. 

3.4.4 Příčiny zániku LIAZu 

V rozhovorech se ozývaly výtky na stranu vládních představitelů, kteří již od počátku 90. let 

LIAZu neposkytovali žádnou podporu. „Pithart, předseda české vlády, byl celý zfanfrnělý ze 

Škodovky, protože boleslavská Škodovka byla bohatá nevěsta. A říkal, že LIAZ když padne, tak 

že o ty lidi se postarají. Že prostě zmizí firma, tak zmizí firma. To jim nevadilo, to neřešili až 

tak.“ 324 Další narátor vzpomínal na návštěvy tehdejších ministrů v mnichovohradišťském 

závodě. V červenci 1993 přijel ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý.325 Narátor tehdy 

 

321 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Drahoslavou Drobečkovou (a Františkem Drobečkem) vedla Laura Bukovská, 
Mnichovo Hradiště, 2. 9. 2019. 
322 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Drahoslavou Záleskou (a Pavlem Záleským) vedla Laura Bukovská, Bakov nad 
Jizerou, 21. 9. 2019. 
323 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Janou Adamovou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 9. 9. 2019. 
324 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 18. 10. 2019. 
325 Ministr Dlouhý na návštěvě v LIAzu. Jiskra Liaz. 1993, 42(12), s. 1. 
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zastával funkci vedoucího útvaru vývoje vozů a účastnil se jednání s ním. To v něm zanechalo 

rozporuplné pocity. Zástupci firmy měli dojem, že Dlouhého vůbec nezajímají. „Vycítili jsme, 

že LIAZ není priorita vlády.“ 326 V březnu 1996 zavítal do Mnichova Hradiště ministr financí Ivan 

Kočárník.327 Součástí jeho návštěvy byla i beseda se zaměstnanci závodu, ve které jim na jejich 

dotazy ohledně LIAZu odpověděl, že si musí poradit sami. Zároveň však někteří narátoři 

připouštějí, že nebylo reálné, aby se v České republice udržely tři velké automobilky zaměřené 

na výrobu nákladních vozů, tzn. Avia, LIAZ a Tatra. Už v tehdejší době zastával názor, že jestli 

některá z nich má přežít, tak Tatra, protože vyrábí speciální auta do těžkého terénu, která 

obstála i při zkouškách v drsných podmínkách na Sibiři a která jsou vhodná např. pro armádu. 

Náklaďáky LIAZ byly „úplně obyčejná auta jako tisíce jiných.“ 328 

Jiný narátor popsal, jak se počátkem 90. let změnilo financování podniků, což pro ně 

bylo další ranou: „Já si myslím, že ten průšvih, aspoň tak jak jsem já to vnímal v té době, že byl 

v tom, jak se to řídilo úplně seshora od Václava Klause a spol., protože ještě v tom devadesátém 

roce ty fabriky odevzdávaly celý zisk a někde 98 % odpisů, tak odevzdávaly státu. Tak to bylo 

vždycky. Ten to přerozděloval. A ještě v tom devadesátém roce oni to tomu státu odevzdali a 

stát řekl: ‚Hoši, tady je kouzelná ruka trhu. Starejte se.‘ Takže ty fabriky vlastně neměly žádné 

peníze.“ 329  

 Jednou z příčin krachu LIAZu bylo dle narátorů otevření trhů. Narátoři ho samozřejmě 

vítali, protože firma měla konečně možnost nakupovat kvalitnější zahraniční komponenty, ale 

zároveň na tuzemský trh i na trhy bývalých členských států RVHP začalo proudit množství 

nákladních automobilů ze Západu, kterým LIAZ nemohl konkurovat. Tyto dovozy byly navíc 

podpořeny vládním rozhodnutím o bezcelním dovozu. Bývalé státní podniky, které přešly do 

soukromých rukou, daly přednost zahraničním vozům, protože jejich výrobci jim umožnili 

nákup na splátky, což si LIAZ nemohl dovolit. Důsledkem toho ztratil i jednu z mála výhod, 

kterou oproti západním vozům nabízel – jednoduchou údržbu: „Zatímco každý jezeďák si 

dokázal pomocí kombinaček a kladiva a šroubováku tu sklápěčku opravit a fungovala dál, tak 

když přišel ten DAF, no tak museli přijet technici z výrobního závodu, aby to zprovoznili.“ 330 

 

326 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Vladimírem Polívkou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště – Hněvousice, 13. 
9. 2019. 
327 Ministři ovládají liazky. Jiskra LIAZ. 1996, 45(4), s. 1. 
328  OH-SD FHS UK. Rozhovor s Vladimírem Polívkou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště – Hněvousice, 13. 
9. 2019. 
329 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Pavlem Záleským (a Drahoslavou Záleskou) vedla Laura Bukovská, Bakov nad 
Jizerou, 21. 9. 2019. 
330 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Čeňkem Štučkou vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 29. 9. 2019. 



76 

 

Střední a drobní podnikatelé neměli na nákup nových automobilů dostatek financí, proto dali 

přednost ojetinám ze Západu, přestože byly často v tak špatném stavu, že by byly v západních 

zemích neprodejné.  

3.4.5 Možnost záchrany LIAZu 

Narátoři se vesměs shodli, že LIAZ měl možná určitou šanci přežít, ale ne se stávajícím 

výrobním programem. Dle jejich názoru by bylo nutné opustit výrobu tahačů pro mezinárodní 

kamionovou dopravu, protože pro ně je nezbytné mít v zahraničí vybudovanou dostatečnou 

servisní síť.331 Místo tahačů se měl orientovat pouze na sklápěčky a komunální automobily 

(např. sypače, popelářské vozy apod.) pro tuzemské odběratele. 

 Někteří narátoři si myslí, že LIAZ neměl šanci přežít jako samostatná automobilka a 

zachránil by ho pouze vstup zahraničního partnera, pro kterého by vyráběl doplňkový 

sortiment. „Pokud by to zůstalo jako automobilka, tak že by se tady vyráběly nějaké díly, třeba 

obrábění. Ale jako montáž vozů, to si myslím, že ne. Ona ta fabrika totiž byla trošku zastaralá, 

ono se do toho nedalo.“ 332 Po spojení se zahraničním partnerem by však s velkou 

pravděpodobností výroba nebyla uskutečňována pod značkou LIAZ. 

 Postoj narátorů k této problematice se dá shrnout takto: Litují, že LIAZ skončil, ale 

nediví se, že skončil.  

Dovolím si tuto kapitolu zakončit citátem: „Mně se v tom LIAZu moc líbilo a mrzí mě, že to 

dopadlo tak, jak to dopadlo, protože já jsem tam byl několikrát vpuštěný, když už tam nic 

vlastně nebylo, takže jsem si prošel celou konstrukci. [...] Mně tam bylo skoro do breku. Já jsem 

tam viděl ty lidi. Dokonce jsem tam přišel a tam, kde jsem seděl, tak tam jsem našel svůj hrníček 

na čaj, který jsem tam nechal kdysi, tak jsem si ho teď vzal. Ale já jsem tam procházel a za 

každým tím stolem, u každého toho prkna viděl ty lidi, kteří tam byli, kteří už někteří nejsou. To 

mně přišlo líto, a proto mi je líto i to, jak to dopadlo. [...] Ale bohužel, takový je náš svět a 

takový je život.“ 333   

 

 

 

 

331 Chybějící servisní síť zmiňovali někteří z narátorů jako jednu z příčin neúspěchu tahače Xena. 
332 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Šrajerem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště 27. 9. 2019. 
333 OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jaroslavem Kolocem vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 28. 9 2019. 
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4. ZÁVĚR 

Vznik LIAZu vyvolala potřeba uvolnit kapacity národního podniku Avia pro leteckou výrobu. 

Direktivním rozhodnutím ministerstva těžkého strojírenství byla v roce 1951 přesunuta výroba 

nákladních automobilů do tří nově vzniklých pobočných závodů AZNP, které se nacházely 

v Rýnovicích, Mnichově Hradišti a Liberci – Dolním Hanychově. Výroba v těchto závodech 

probíhala nejdříve pod patronací mladoboleslavské automobilky, k 1. 1. 1953 vznikl nový 

samostatný národní podnik LIAZ. Podnik postupně zvyšoval výrobu a odbyt, v souvislosti s tím 

se rozrůstal i organizačně. Byly do něj začleňovány další závody, zvyšoval se počet pracovníků. 

V roce 1970, byl připojen poslední závod a podnik LIAZ tvořilo celkem 10 závodů nacházejících 

se v různých lokalitách celého Československa. V nich pracovalo více než 12 tisíc zaměstnanců. 

Ve 2. polovině 80. let dochází ke dvěma organizačním změnám. První z nich je vznik oborových 

podniků v roce 1986, které měly přispět ke zvýšení pružnosti ve výrobě. Toto očekávání však 

nenaplnily, proto byly v roce 1988 přeměněny ve státní podniky, které měly zajistit účast 

pracujících na řízení podniku.  

Jedním ze závodů podniku LIAZ byl závod v Mnichově Hradišti, kde byla realizována 

finální montáž vozů a výroba podvozků. Také se zde nacházelo oddělení výzkumu a vývoje 

vozů celého podniku. Prostřednictvím rozhovorů s pamětníky z řad bývalých zaměstnanců 

tohoto závodu a studiem písemných pramenů jsem se snažila získat poznatky o jejich 

každodenním pracovním životě se zaměřením především na období tzv. normalizace. Ten byl 

ovlivňován nejen povahou vykonávané práce, ale i různým nepracovními povinnostmi a 

činnostmi.  

Pro zkoumané období bylo charakteristické všudypřítomné socialistické soutěžení. 

Soutěžili jednotlivci, střediska a provozy závodu, ale také kolektivy brigád socialistické práce, 

které byly nejvyšší formou soutěžení. Členové brigád si sice museli stanovovat každoroční 

závazky, ty však byly většinou pouze formální a lidé se naučili tyto brigády využívat 

k příjemnějším činnostem, jako byly výlety, večírky a sportovní nebo kulturní aktivity.  

Dále bylo žádoucí, aby pracovníci byli členy některé ze závodních organizací. Vstupu 

do KSČ se narátoři vesměs úspěšně vyhýbali. Jediná organizace, do které vstoupili všichni, bylo 

ROH. Díky členství v odborech měli možnost získat podnikový byt, bezúročné půjčky, využívat 

cenově výhodné závodní rekreace a pionýrské tábory pro své děti, účastnit se kulturních a 

sportovních akcí. Závod se o své zaměstnance poměrně dobře staral. Zajišťoval jim závodní 
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lékařkou péči, stravování, pro děti zaměstnanců byly k dispozici závodní jesle a školka. 

Pracující matky mohly využívat zkrácenou pracovní dobu. V závodě se nacházelo i učňovské 

středisko, které bylo známé výukou na velmi kvalitní úrovni. 

Obecně lze říct, že v mnichovohradišťském závodě se dodržovala nepsaná dohoda, 

která platila pro celou tehdejší společnost: pokud se lidé zaměří na svou práci a své rodiny, 

pokud budou ochotni alespoň formálně splňovat některé další požadavky na ně kladené a 

pokud nebudou vyjadřovat odpor proti stávajícímu režimu, budou mít možnost využívat 

existující výhody. Lidé (nebo alespoň většina z nich) na tuto dohodu přistoupili, protože po 

zkušenostech z roku 1968 nevěřili, že by mohla nastat změna. 

Pro období mezi roky 1948 a 1989 bylo charakteristické centrální plánování. Státní 

plánovací komise, která plánovala naprosto vše – výrobu, export, počty pracovních sil, mzdy, 

velkoobchodní a maloobchodní ceny apod. Důsledkem této centralizace byl neustálý 

nedostatek, protože nabídka neodpovídala poptávce. S tímto problémem se museli 

vypořádávat i výrobní podniky – tedy i LIAZ. Jedním z nejdůležitějších úkolů vedení podniku a 

závodů se stal dohled nad plněním stanoveného plánu výroby. Toto centrální plánování, které 

bylo koordinováno v rámci celé RVHP, však přinášelo LIAZu (i dalším podnikům 

v Československu) také určitou výhodu – nemusel se obávat o svůj odbyt, měl zajištěn export 

do ostatních členských státu RVHP a v menší míře i do dalších spřátelených zemí. Tato výhoda 

se však po roce 1989 stala nevýhodou. Přestože došlo k obměně vedení, patřili i noví řídicí 

pracovníci ke generaci zvyklé pouze plnit nařízení vydaná shora, nebyli schopni včas zahájit 

potřebou restrukturalizaci a pružně reagovat na tržní podmínky. 

Po revoluci se LIAZu začal snižovat odbyt. Velkou ranou pro něj byl zánik RVHP v roce 

1991, kdy ztratil řadu zahraničních odbytišť. Přestože jeho vozidla byla charakteristická 

jednoduchou obsluhou a údržbou a ve východním bloku patřila ke špičce, nedokázala 

konkurovat západním výrobkům. Další překážkou prosazení na západních trzích bylo chybějící 

servisní zabezpečení v těchto zemích. LIAZ přišel i o řadu tuzemských odběratelů, kteří dávali 

přednost levnějším ojetým automobilům ze Západu. Proběhla první jednání o kapitálovém 

propojení s renomovanými výrobci nákladních automobilů, ti však o chátrající a upadající 

podnik neměli zájem. 

Od počátku 90. let začaly svazek LIAZ opouštět jednotlivé závody. Z některých vznikly 

samostatné akciové společnosti, jiné byly prodány. Dva závody nacházející se na Slovensku se 

osamostatnily pro rozdělení Československa. 
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V roce 1992 byla zahájena privatizace LIAZu. Pro tyto účely byl změněn na akciovou 

společnost, v níž nadpoloviční balík akcií zůstal ve vlastnictví Fondu národního majetku. Téměř 

celý zbytek akcií byl rozdělen prostřednictvím kupónové privatizace a část připadla na 

restituce. V roce 1995 došlo ke spojení se společností Škoda Plzeň, která koupila dosud 

nezprivatizovaný podíl majetku. Název LIAZ se změnil na Škoda LIAZ. Ani vstup plzeňské Škody 

však nedokázal zastavit pokračující úpadek. Vedení podniku nebylo schopno přistoupit 

k nepopulárním leč nezbytným racionalizačním opatřením a pro LIAZ byla ještě v polovině 90. 

let charakteristická přezaměstnanost nereflektující jeho výrobní a odbytové možnosti. 

Dalšími ranami pro LIAZ bylo zavedení bezcelního dovozu nových i ojetých tahačů do 

České republiky a poskytnutí výjimky na dovážené ojeté vozy, které na rozdíl od nových 

automobilů nemusely splňovat ekologické limity a bezpečnostní podmínky stanovené normou 

Euro II. V rámci zabezpečení této normy investoval LIAZ nemalé finanční prostředky do vývoje 

a strojního zařízení.  

V roce 1997 se osamostatnily poslední čtyři závody, které zbyly z původního podniku 

LIAZ – Škoda Mnichovo Hradiště, Škoda Liberec, Škoda Motory, Škoda Mělník. Vznikly z nich 

dceřiné společnosti, které se následující rok staly součástí nově vytvořeného finančního 

holdingu Truck International. Na tento holding a následně i na společnost Škoda Mnichovo 

Hradiště byly na jaře roku 2001 vyhlášeny konkurzy. Na podzim byl mnichovohradišťský závod 

prodán a jeho název se mění na LIAZ Sipox, ale již v září roku 2002 byla zahájena jeho likvidace. 

Závod LIAZ v Mnichově Hradišti patřil po mladoboleslavské automobilce Škoda 

k největším zaměstnavatelům v regionu, proto by se dalo očekávat, že se zde po jeho zániku 

výrazně zvýší nezaměstnanost – obzvlášť, když ve stejném období postupně krachovaly i další 

zdejší firmy. Úpadek LIAZu však byl postupný a trval několik let. Většina jeho pracovníků 

nečekala na propuštění a sami si aktivně hledali nové zaměstnání. Velká část z nich 

disponovala technickým vzděláním i odpovídající praxí a nebylo pro ně obtížné najít pracovní 

uplatnění v regionu, ve kterém měl díky Škodě Auto automobilový průmysl dlouholetou 

tradici. Zároveň zde vznikaly firmy nové, které hledaly zaměstnance.  Z těchto důvodů neměl 

zánik LIAZu na nezaměstnanost na Mnichovohradišťsku žádný výrazný vliv. 

LIAZ potkal stejný osud jako řadu jiných velkých podniků v České republice, které nezvládly 

transformaci na nové tržní podmínky. S ubývajícím počtem pamětníků se vytrácí i vzpomínky 

na něj. Cílem této práce bylo alespoň některé z nich uchovat. Doufám, že se mi to alespoň 

částečně podařilo. 
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I nyní se však najdou nadšenci, kteří na LIAZ nezapomínají. Na sociální síti Facebook 

jsou aktivní dvě skupiny zaměřené na vozidla LIAZ. Na slavnostech Zažít Hradiště jinak se sjíždí 

majitelé liazek z různých koutů celé České republiky. V mnichovohradišťském muzeu se v roce 

2014 uskutečnila výstava věnovaná zdejšímu bývalému závodu 02. Pracovníci tohoto muzea 

se společně se zastupiteli městského úřadu angažují ve zřízení stálého muzea věnovaného 

LIAZu. Tento projekt je z nedostatku finančních prostředků bohužel prozatím pozastaven. 

Držme jim tedy palce, aby se jim podařilo potřebný obnos získat. 
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5. PRAMENY A ZDROJE 

Seznam rozhovorů 

Archiv Muzea města Mnichovo Hradiště. Rozhovor s F. F. vedli pracovníci Muzea města 
Mnichovo Hradiště, 2014. 

OH-SD FHS UK. Rozhovor s Janou Adamovou, vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 
9. 9. 2019. 

OH-SD FHS UK. Rozhovor s Janou Adamovou, vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 
13. 9. 2019. 

OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jitkou Antošovou, vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 
7. 9. 2019. 

OH-SD FHS UK. Rozhovor s Drahoslavou Drobečkovou, vedla Laura Bukovská, Mnichovo 
Hradiště, 1. 9. 2019. 
OH-SD FHS UK. Rozhovor s Františkem Drobečkem, vedla Laura Bukovská, Mnichovo 
Hradiště, 1. 9. 2019. 
OH-SD FHS UK. Rozhovor s Drahoslavou Drobečkovou a Františkem Drobečkem, vedla Laura 
Bukovská, 2. 9. 2019. 

OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem, vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 
12. 10. 2019. 
OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Havlínem, vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 
18. 10. 2019. 

OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jaroslavem Kolocem, vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 
28. 9. 2019. 

OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jarmilou Nikodémovou, vedla Laura Bukovská, Mnichovo 
Hradiště, 22. 9. 2019. 
OH-SD FHS UK. Rozhovor s Jarmilou Nikodémovou, vedla Laura Bukovská, Mnichovo 
Hradiště, 5. 10. 2019. 

OH-SD FHS UK. Rozhovor s Vladimírem Polívkou, vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště – 
Hněvousice, 13. 9. 2019. 

OH-SD FHS UK. Rozhovor s Karlem Šrajerem, vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 
27. 9. 2019. 

OH-SD FHS UK. Rozhovor s Čeňkem Štučkou, vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 15. 
9. 2019. 
OH-SD FHS UK. Rozhovor s Čeňkem Štučkou, vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 
29. 9. 2019. 

OH-SD FHS UK. Rozhovor s Vratislavem Švermou, vedla Laura Bukovská, Mnichovo Hradiště, 
5. 10. 2019. 
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OH-SD FHS UK. Rozhovor s Drahoslavou Záleskou a Pavlem Záleským, vedla Laura Bukovská, 
Bakov nad Jizerou, 15. 9. 2019. 

 

Archivní prameny 

Archiv Jaroslava Koloce, kronika BSP 30. výročí osvobození, z 1975-1991, Mnichovo Hradiště. 

Muzeum města Mnichovo Hradiště, kronika BSP československo-sovětského přátelství, 
z 1972-1981, Mnichovo Hradiště. 

Muzeum města Mnichovo Hradiště, kronika BSP Fidela Castra, z 1975-1989, Mnichovo 
Hradiště. 

Muzeum města Mnichovo Hradiště, kronika BSP střediska 150/04 – zásobovací útvar, z 1981-
1986, Mnichovo Hradiště. 

Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 36, 
Kolektivní smlouva na rok 1961, Mnichovo Hradiště. 

Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 36, 
Kolektivní smlouva na rok 1969-1970, Mnichovo Hradiště. 

Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 37, 
Kolektivní smlouva na rok 1973, Mnichovo Hradiště. 

Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 37, 
Podniková kolektivní smlouva na rok 1973, Jablonec nad Nisou, 

Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 37. 
Kolektivní smlouva na rok 1974, z r. 1974, Mnichovo Hradiště, čl. IV., s. 2. 

Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 39, 
Kolektivní smlouva na rok 1987, Mnichovo Hradiště. 

Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 39, 
Kolektivní smlouva na rok 1988, Mnichovo Hradiště. 

Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 39, 
Podniková kolektivní smlouva generálního ředitelství a závodů oborového podniku LIAZ na 
rok 1987, Jablonec nad Nisou. 

Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 121, 
Pokyn vedoucího úseku pro kádrovou a personální práci č. 1-02/1985,  ze 4. 9. 1985, 
Mnichovo Hradiště. 

Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 121, 
Rozbor pracovní neschopnosti závodu 02 Mnichovo Hradiště za rok 1985, z ledna 1986, 
Mnichovo Hradiště. 
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Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 121, 
Zajištění oslav 41. výročí SNP, z 27. 8. 1985, Mnichovo Hradiště. 

Státní okresní archiv Most, fond LIAZ, s. p., Jablonec nad Nisou, č. fondu 1455, kart. 121, 
Zásady kádrové práce, nedat., Mnichovo Hradiště. 

 

Publikace o LIAZu 

15 let kulturního zařízení Klubu pracujících n. p. LIAZ Mnichovo Hradiště. Mnichovo Hradiště: 
Klub pracujících ROH LIAZ, 1978. 

ČSS 1980. Zpravodaj. Mnichovo Hradiště: n. p. LIAZ Jablonec n. N. a Mnichovo Hradiště, 
1980. 

LIAZ – závod Mnichovo Hradiště (1951-1971): K 20 letům trvání Libereckých automobilových 
závodů, závod Mnichovo Hradiště. Mnichovo Hradiště: Vedení závodu LIAZ Mnichovo 
Hradiště, 1971. 

Tradice výroby nákladních a užitkových automobilů v Severočeském kraji. Jablonec nad 
Nisou: LIAZ, 1986. 

VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz: nákladní automobily a autobusy po 
roce 1945. 1. díl. Chyňava: SAXI, 2010. 

VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz: nákladní automobily a autobusy po 
roce 1945. 2. díl. Chyňava: SAXI, 2012. 

VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz: nákladní automobily a autobusy po 
roce 1945. 3. díl. Chyňava: SAXI, 2013. 

 

Písemné vzpomínky pamětníků 

Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Jana Šálka, Liberec, 2009. 

Archiv Vratislava Švermy, vzpomínky Vratislava Švermy, 2007, Veselá u Mnichova Hradiště. 

Muzeum města Mnichovo Hradiště, vzpomínky Zdeňka Pelikovského, kart. LIAZ 2, z r. 2004, 
Mnichovo Hradiště. 

 

Závodní a podnikové noviny a časopisy 

Jiskra LIAZ, články z let 1972, 1977- 1980, 1982-1983, 1986, 1988, 1990-1991, 1993, 1995-
1997. 

Škoda Truck, článek z roku 1999. 

Hlas práce, článek z roku 1966. 

My z Liazu, článek z roku 1966. 
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Dobová periodika 

Hospodářské noviny, články z let 1992, 1995-1998, 2002. 

Mladá fronta Dnes, články z let 1992-1993. 

Severočeský regionální deník, články z let 1992, 1995. 

Region: Obdeník nejen pro severní Čechy, články z roku 1992. 

Boleslavský deník, články z roku 1995. 
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Ekonom, články z let 1992, 1996. 
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Další zdroje o LIAZu 
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6. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Titulní strana závodního časopisu Hlas práce. Archiv autorky. 
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Příloha č. 2 

Titulní strana podnikových novin My z Liazu. Archiv autorky. 
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Příloha č. 3 

Titulní strana podnikových novin Jiskra LIAZ. Archiv autorky. 
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Příloha č. 4 

Titulní strana podnikových novin Škoda Truck. 
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Příloha č. 5 

Seznam závodů podniku LIAZ a jejich výrobní program. 
Zdroj: Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. Mnichovo Hradiště, 14. 9. 2019 
 

číslo závodu závod 

součástí 

podniku 

od roku 

výrobní program 

závod 01 
Jablonec n. Nisou – 

Rýnovice 
1951 

• výroba motorů 

• výzkumně-vývojová základna 
motorů 

• vedení podniku 

závod 02 Mnichovo Hradiště 1951 

• montáž vozů 

• výzkumně-vývojová základna 
vozidel 

• výroba podvozkových dílů 

závod 03 Liberec – Hanychov 1951 • výroba ležatých motorů 

• výroba předních náprav 

závod 04 Liberec – Ostašov 1958 • slévárna odlitků 

závod 05 Mělník 1965 • výroba rámů 

• výroba vybraných dílů 

závod 06 Zvolen (SK) 1960 
• montáž valníků 

• výroba vybraných dílů 

• výroba valníkových plošin 

závod 07 Přerov 1960 • montáž tahačů návěsů 

závod 08 Velký Krtíš (SK) 1972 • výroba motorů RT 

• výroba spojovacích hřídelí 

závod 09 Holýšov 1974 • výroba kabin řidiče 

závod 11 
SIZ – Stavebně inženýrský 

závod Jablonec n. Nisou 
1968 • stavba jednoúčelových strojů 

• stavební výroba 
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Příloha č. 6 

Seznam států, do kterých LIAZ vyvážel své výrobky. 
Zdroj: Informační panely na slavnosti Zažít Hradiště jinak. Mnichovo Hradiště, 14. 9. 2019. 
 

Albánie Irák Pákistán 
Alžír Itálie Paraguay 
Angola Jemen Peru 
Argentina JAR Polsko 
Austrálie Jugoslávie Portugalsko 
Bangladéš Kambodža Rumunsko 
Barma Katar Rusko (SSSR) 
Belgie Kazachstán Saúdská Arábie 
Bolívie Kolumbie Slovensko 
Brazílie Korea Somálsko 
Bulharsko Kuba Srí Lanka 
Čad Kuvajt Súdán 
Čína Laos Sýrie 
Dánsko Libanon Španělsko 
Ekvádor Libye Švýcarsko 
Egypt Maďarsko Tanzanie 
Estonsko Mali Tchaj-wan 
Etiopie Maroko Tunisko 
Francie Mexiko Turecko 

Ghana Mongolsko Uganda 
Guinea Namibie Ukrajina 
Honduras Německo USA 
Chile Nigerie Venezuela 
Chorvatsko Nikaragua Vietnam 
Indie Nizozemsko Zaire 

Indonésie Norsko Zambie 
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Příloha č. 7 

Závod 02 Mnichovo Hradiště – provoz 1 a provoz 2. 
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Příloha č. 8 

Závod 02 Mnichovo Hradiště – areál provozu 2. 
Archiv Jaroslava Koloce. 
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Příloha č. 9 

Členský průkaz ROH. 
Archiv Drahoslavy Drobečkové. 
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Příloha č. 10 

Kronika BSP 30. výročí osvobození. 
Archiv Jaroslava Koloce. 
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Příloha č. 11 

Přeprava autobusových podvozků z Mnichova Hradiště do podniku Karosa ve Vysokém Mýtě. 
Zdroj: VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz: nákladní automobily a autobusy 
po roce 1945. 1. díl. Chyňava: SAXI, 2010, s. 72. 
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Příloha č. 12 

Propagační materiály Škoda Mnichovo Hradiště a. s. 
Archiv Jaroslava Koloce. 
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Tahač Škoda Xena 
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Tahač Škoda Xena 
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Příloha č. 13 

Chronologický přehled. 
 

10/1951 
 

vznik pobočných závodů v Rýnovicích, Liberci – Hanychově a Mnichově 
Hradišti 

01/1953 
 

vznik národního podniku LIAZ 

01/1986 
 

změna na oborový podnik 

07/1988 
 

změna na státní podnik 

05/1992 
 

změna na akciovou společnost 

08/1995 
 

majetkový vstup Škoda Plzeň a.s. 

09/1995 
 

změna názvu na Škoda LIAZ, a.s. 

06/1998 
 

vznik finančního holdingu Truck International a.s., jehož součástí se stávají 
společnosti: 

· Škoda Mnichovo Hradiště a.s. 
· Škoda Motory a.s. 
· Škoda Liberec a.s. 
· Škoda Mělník a.s. 

03/2001 
 

vyhlášen konkurz na Truck International 

04/2001 
 

vyhlášen konkurz na Škoda Mnichovo Hradiště 

11/2001 
 

LIAZ Sipox a.s. v konkurzu koupil společnost Škoda Mnichovo Hradiště 

02/2002 
 

změna názvu ze Škoda Mnichovo Hradiště a.s. na LIAZ Sipox a.s. 

02/2002  změna názvu společnosti Škoda Motory na JAMOT a.s.   
     (06/2002 vyhlášen konkurz; 06/2008 likvidace) 

09/2002  změna názvu společnosti Škoda Liberec na L.A.F. a.s.  
     (08/2019 zahájeno insolvenční řízení, od 08/2019 v likvidaci) 

09/2002 
 

LIAZ Sipox vstupil do likvidace 

03/2003  změna společnosti Škoda Mělník v AMEKO a.s.  
     (09/2003 vyhlášen konkurz; 06/2006 likvidace) 

 
Sestaveno autorkou na základě: Federální shromáždění schválilo zákon o státním podniku. Jiskra LIAZ. 1988, 
37(25), s. 1; Liaz dalším přírůstkem impéria Škody Plzeň. Hospodářské noviny, 1995, 39(138), s. 1, 3. LIAZ se 
mění na Škoda LIAZ. Jiskra LIAZ. 1995, 44(16), s. 2-3. Následníci s kupóny a akciemi. Region: Obdeník nejen pro 
severní Čechy. 1992, 2(56), s. 1; Oborový podnik LIAZ. Jiskra LIAZ. 1986, 35(1), s. 1, 3; VÁCLAVÍK, Karel a Karel 
VÁCLAVÍK [ml.]. Škoda a Liaz: nákladní automobily a autobusy po roce 1945. 1. díl. Chyňava: SAXI, 2010; 
VÁCLAVÍK, Karel a Karel VÁCLAVÍK. Škoda a Liaz: nákladní automobily a autobusy po roce 1945. 3. díl. Chyňava: 
SAXI, 2013, s. 331; ŠETINA, Stanislav. Automobilka LIAZ má nového majitele. Hospodářské noviny [online]. 18. 6. 
2003 [cit. 2020-05-19]. Dostupné z: <https://archiv.ihned.cz/c1-12966920-automobilka-liaz-ma-noveho-
majitele>; ŠETINA, Stanislav. Liaz propustí většinu zaměstnanců. Hospodářské noviny. 2002, 46(179), s. 20; 
Veřejný rejstřík a Sbírka listin. Justice.cz [online]. [cit. 2020-05-19]. Dostupné z: 
<https://or.justice.cz/ias/ui/podani>; Z bývalé automobilky Liaz se po letech stala firma nazvaná Truck 
International. Deník Jablonecka. 1998, 6(198), s. 1, 7. 
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Příloha č. 14 

Postupný náběh a úpadek výroby vozových jednotek v letech 1952-2003. 
Archiv Vratislava Švermy. 
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Příloha č. 15 

Poslední vůz smontovaný v Mnichově Hradišti. 
Foto: Martin Macík. Dostupné z: <https://www.novinky.cz/auto/clanek/posledni-vyrobena-
liazka-vznikla-pro-dakar-dodnes-ho-muze-jezdit-40067929> 
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