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Anotace

Bakalářská práce „Dovolená v poválečném Československu - rekreace v historické 

perspektivě“ pojednává o rekreačních pobytech, které byly organizovány Revolučním 

odborovým hnutím (dále ROH) od roku 1945 do roku 1948. Časové období je 

vymezeno historickými událostmi – od květnového osvobození Československa po 

únorové převzetí moci Komunistickou stranou Československa (dále KSČ).  

V první části práce je pojednáno o hospodářsko-politické situaci země. V další části je 

nastíněna geneze odborů, vývoj cestovního ruchu a možnosti trávení volného času v 

Československu. Třetí část tvoří analýza fenoménu dovolené na zotavenou na základě 

pramenů, z nichž páteř výzkumu tvoří časopis pro funkcionáře ROH a dokumenty z 

archivu ROH. Pozornost je soustředěna na organizaci a rekreační aktivity, jakož i jejich 

proměny v letech 1945 – 1948 v historické perspektivě. Komplementární součástí je 

obsahová analýza vzpomínek pamětníků, které byly zaznamenány v rámci výzkumu 

dělnické třídy a pracující inteligence. Biografická explorace uvádí data a záznamy o 

dovolené do roviny osobní i historické. V závěru bakalářské práce jsou shrnuty 

poznatky o rekreaci s přihlédnutím k souvisejícím událostem. Tato práce je zamýšlena

jako východisko pro další výzkum otázek, jež se zkoumaným fenoménem mohou 

souviset.   

Annotation

The „ Holiday in Czechoslovakia - Vacation from a Historical Perspective “ bachelor 

thesis focuses on the phenomenon of vacations orchestrated by ROH (Revolutionary 

Trade Union) in the Czechoslovakia after the Second World War. The timeline is 

demarcated from the liberation of the Czech Republic in May 1945 to the assumption of 

political power by the Czechoslovak Communist Party in February 1948. 

The first part of the thesis deals with political and economic situations. Genesis of trade 

unions, travel industry and leisure time opportunities in the Czechoslovakia of that time 

are outlined in the following part. The third part consists of ROH vacation phenomenon 
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analysis based on sources which core is formed by the magazine intended for ROH 

officials and documents from ROH archive. Emphasis is placed on findings of 

organization, recreational activities and changes in ROH vacations between 1945 and 

1948. Content analysis of contemporary witnesses´ recollections which have been 

gathered during a research about the working class is a complement to the theses. 

Biographical exploration sets the data and records about ROH vacations into a personal 

and historical context. Findings about ROH vacations are summarized at the end of this 

bachelor thesis with regard to related events. This work forms the basis for a potential 

subsequent research of issues related to the studied phenomenon.   
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Úvod

K zájmu o fenomén dovolené ROH mě přivedla moje vlastní zvídavost ve spojení se

vzpomínkami na mezinárodní pionýrský tábor ve Zlatých Horách, zimní týdenní pobyt 

v Mariánských lázních a víkendové výlety organizované a pravděpodobně financované 

z rozpočtu ROH. V době, kdy jsem se těchto pobytů zúčastnila, jsem nezkoumala, proč 

a jak vzniklo ROH a jaký byl oficiální účel jeho činnosti. Bylo zkrátka součástí života v 

této zemi v 80. letech 20. století, umožňovalo poznávat různá místa za dostupné ceny, 

poskytovalo různé finanční či naturální příspěvky svým členům a jejich rodinným 

příslušníkům (např. Mikulášská besídka, vánoční čokoládové kolekce, něco k MDŽ, 

pobyty v rekreačních zařízeních). 

V začátcích průmyslové výroby byly dělníky zakládány kolektivní organizace, které 

zastupovaly tuto sociální třídu při jednání se zaměstnavateli o pracovních a mzdových 

podmínkách. Odborové organizace, rozdělené podle oborů, v nichž byli jejich členové 

zaměstnáni, existovaly a dodnes existují v celé Evropě i na dalších kontinentech.1 Náplň

činnosti odborů se rozšiřovala a do své pravomoci postupně zahrnuly celou škálu 

sociálního zajištění dělníků. Konečná ujednání byla nejprve zakotvena v kolektivních 

smlouvách a následně i v zákonech2. Dovolená, která je jednou ze sociálních výdobytků 

vzešlých z aktivit odborů, nebyla odjakživa samozřejmostí. KSČ, která v 

Československu roku 1946 vyhrála volby, aplikovala na ekonomiku i volný čas 

cizorodý (sovětský) model řízení společnosti, jehož principem byl kolektivismus na 

všech úrovních společnosti, od jednotlivých dílen až po RVHP.

Období po druhé světové válce v Československu lze nahlížet několika prizmaty. 

Oddaný komunista ho může označit jako dobu, kdy se utlačovaní připravovali vítězství 

nad vykořisťovateli, zatímco liberálně smýšlející výzkumník může zdůrazňovat, že 

v dané době docházelo k národnostnímu útlaku neslovanského obyvatelstva, postupné 

                                               
1 Jednotlivé odborové organizace jsou při politických jednáních a projednávání legislativy zastoupeny 
v následujících státech jednou či několika zastřešujícími organizacemi. V Austrálii je zastřešující 
organizací Australian Council of Trade Unions (ACTU, www.actu.org.au) ve Velké Británii Trades 
Union Congress (TUC, www.tuc.org.uk) a Unite (www.unitetheunion.org) a v USA a Kanadě American 
Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO, www.aflcio.org) a Change to 
Win (www.changetowin.org).
2 Giddens, 1999, s. 316.
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likvidaci soukromého vlastnictví, občanských práv a svobod, v důsledku čehož zanikl 

veřejný prostor a veřejná diskuze.

Fenomén rekreace ROH v poválečném Československu jsem zkoumala s přihlédnutím k 

předcházejícím i následným událostem. Oficiální popis toho, jak měla správná dovolená 

vypadat v dobách ovládaných poválečnými nadějemi na lepší život, nemusel vždy 

odpovídat tomu, jak ji lidé reflektovali. Důvodů této případné dichotomie mohlo být 

několik. Abych zjistila, co dovolená ROH obnášela, rozhodla jsem se jít cestou 

výzkumu historických pramenů doplněných o analýzu biografických vyprávění, která

byla zaznamenána v rámci předchozího výzkumu zaostřeného na životní příběhy 

pracujících v socialistickém Československu. Reflexi pamětníků jsem do výzkumu 

zařadila proto, abych se prostřednictvím životních osudů dověděla dosud neanalyzované 

a nezpracované informace, které s fenoménem dovolené ROH souvisejí a které mohou 

pomoci porozumět tomu, jakou úlohu měla rekreace ROH v poválečném 

Československu, konkrétně v letech 1945 až 1948.
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1. Výzkumné otázky a metodologie

Námětem tohoto výzkumu je fenomén dovolené ROH - pobytů na zotavenou, které

organizovalo ústředí odborů v letech 1945 – 1948. Jedná se o tzv. výběrovou 

rekreaci organizovanou ústředím odborů, nikoliv závodní rekreaci organizovanou 

jednotlivými podniky. V textu je zotavená nebo dovolená ROH uváděna ve 

významu výběrové dovolené či zotavené organizované ústředím odborů. Původní, 

příliš rozsáhlý záměr jsem v průběhu bádání zaostřila pouze na výběrové dovolené 

ROH od května 1945 do února 1948. Pokud bych tak neučinila, přesáhl by výzkum 

vymezení daná pro bakalářskou práci.  

Dosavadní práce, jež byly tématicky orientované na cestování a volný čas, byly

spíše v hledáčku sociologů3, kteří svou pozornost věnují společnosti jako celku, 

zobecňují získané poznatky. Zajímala jsem se více o okolnosti a motivy, které

s fenoménem rekreace ROH souvisely, jakož i úlohu, kterou měly v životech 

jednotlivců. Finanční dostupnost rekreačních pobytů ROH v 70. letech 20. století4

byla již zkoumána. Téma rekreace ROH v 50. a 60. letech 20. století bylo rovněž

zpracováno.5 Co zkoumaný fenomén obnášel a jak na něj vzpomínají pamětníci? Jak 

a za jakých podmínek se formoval?

V tomto výzkumu nemíním hodnotit konkrétní pobyty ROH v určité lokalitě. Mou 

snahou bylo zkoumat fenomén dovolené organizované českým ROH (nezahrnuji 

slovenské Revolučné odborové hnutie) v čase, který lze charakterizovat jako 

„poválečný historický úsek“, tedy v období od vyhlášení konce druhé světové války 

v Evropě 8. května 1945 do 25. února 1948, kdy prezident Edward Beneš svým 

podpisem schválil návrh Klementa Gottwalda na sestavení nové vlády. 

Vytyčením jakékoli teze by byl výzkum omezen na její potenciální potvrzení či

vyvrácení. Cílem tohoto bádání není souhlas či nesouhlas s předem vytvořeným

                                               
3 Mücke, s. 187.
4 Bakalářská práce o dovolené ROH v 70. letech je založena na kvantitativním výzkumu a potvrzuje 
hypotézu o cenové dostupnosti tehdejší dovolené ROH.
5 Čornejová, 2012. Autorka ve své rigorózní práci „Odborové rekreace v Československu v 50. a 60. 
letech 20. století podává přehled o typech a cenách rekreací ROH, které doplnila o archivní záznamy 
z archivu ÚRO. 
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paradigmatem, ale pochopení dějinných souvislostí v juxtapozici pohnutek aktérů 

žijících v dané době a interpretujících své prožitky individuálním způsobem. Tuto 

práci považuji za východisko k dalšímu bádání. Tématem následného výzkumu by 

mohla být například role ideologie v kulturním systému a její dopad na rekreační 

pobyty ROH, komparace jednotlivých typů rekreací (například zahraniční versus 

domácí) anebo mentalit jednotlivých sociokenonomických skupin ve vztahu 

k dovolené ROH (i přes proklamovanou rovnost v rámci „pracující třídy a 

inteligence“ měl například horník jiný status a příjem než učitelka).

Pro zkoumání fenoménu dovolené ROH jsem zvolila metodu archivního výzkumu a

obsahové analýzy přepisů narativních interview neboli životopisných vyprávění

deponovaných v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd (dále ÚSD). Studium 

pramenů a literatury umožňuje vnímat, jaká politická rozhodnutí utvářela osudy a 

postoje občanů. Reflexe pamětníka je pak zachycením uloženého prožitku, analýzou 

a interpretací zkušenosti jednotlivce v retrospektivě. Domnívám se, že zvoleným 

přístupem lze získat komplexnější spektrum názorů pro vlastní interpretaci.

Předností výzkumu historických dokumentů je možnost nabytí detailních

historických informací a údajů o velkých počtech osob, nedostatkem může být 

neúplnost pramenů a jejich spolehlivost.6 U primární i sekundární literatury jsem 

musela vzít v potaz případnou tendenčnost autora, který může manipulovat údaji 

buď ve jménu ideologie, anebo upřímného přesvědčení. Giddens upozorňuje na to, 

že při interpretaci statistik je nutno přihlédnout k tacitním faktorům ovlivňujících 

výskyt daného jevu7. 

Analýzu přepisů rozhovorů jsem zvolila proto, že rozhovor „rozšiřuje naše poznání 

o určité historické události (období), o prožitku, aktivitě a postojích toho, kdo 

rozhovor poskytuje, k této události (období), nebo přináší obraz celého jeho 

dosavadního života v kontextu jeho osobních i společenských vztahů, významných 

historických událostí i každodenního života.“8 Výzkum dokumentů sám o sobě se 

mi nezdá dostatečně vypovídající o latentních faktorech ovlivňujících zkoumaný 

                                               
6 Giddens, 1999, s. 530
7 Giddens, 1999, s. 520. Obzvláště v totalitních režimech bývá spolehlivost sociologických údajů 
nespolehlivá, je nutno počítat s „výkaznictvím o činnosti“.
8 Vaněk, 2004, s. 53.
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fenomén. Vzpomínky mohou pomoci pochopit individuální tendence občanů 

Československa v sociokulturním a dobovém rámci, v němž se jejich životy 

odehrávaly.9 Plnou cestou orální historie jsem se nevydala proto, že pro badatelské 

účely je podstatnější analýza rozhovorů10 než rozšiřování stávajícího archivního 

fondu o další interview a jejich přepisy.11 Pamětníci mohou k výzkumu poskytnout 

informace, které by sami nikdy písemně či audio/vizuálně nezaznamenali.12 Přes 

toto pozitivum narativního interview je nutné mít neustále na mysli, že rozhovor, 

jako každá interpretace, je vždy re-interpretací,13 během níž dochází ke zkreslení 

minulých událostí prizmatem současnosti, retrospektivou, emocionálními vazbami,

egocentrismem pamětníků a „kolektivní pamětí“14. Obdobně lze hovořit o 

pramenech a literatuře psaných v duchu dobových dogmat.15

Všeodborový archiv v budově Českomoravské konfederace odborových svazů (dále 

VA ČMKOS) může budit zdání vynikajícího, ústředního zdroje informací, ale ve 

skutečnosti je uspořádán jen částečně. Některé archiválie se nedochovaly, některé

jen roztříštěně. Ze zdejších materiálů jsem pro výzkum zvolila časopis určený 

odborovým funkcionářům, příručky ROH a kartony s archivními dokumenty.

Měsíčník Věstník závodních rad vycházel v letech 1945 a 194616, načež byl 10.

ledna 1947 transformován na týdenník Věstník ROH, organisační oběžník 

funkcionářů Revolučního odborového hnutí, o rozsahu 8 stran. K 1. říjnu 1948 byl 

přejmenován na týdeník Odborář17 o rozsahu cca 32 stran, roku 1952 byl změněn na 

čtrnáctideník a v roce 1990 zanikl. Časopis (pod všemi uvedenými názvy)

zveřejňoval především organizační pokyny odborů (směrnice, usnesení), konspekty 

zákonů se sociální a mzdovou tématikou, dopisy odborářů.  Příručky, jež vydávalo

                                               
9 Vaněk, 2004, s. 135.
10 Vaněk, 2008, s. 9.
11 „Hrozbou pro orální historii může v tomto ohledu paradoxně být obrovské množství nashromážděného
materiálu, který nebude nikdo schopen interpretovat (což považujeme za nejdůležitější součást orální 
historie).“ Vaněk, 2008, s. 24.
12 „Forma narativního interview umožňuje prostřednictvím spontánního vyprávění narátora získat 
informace jak o osobním prožitku, tak o kolektivně-historických souvislostech událostí“. Bláhová, 2010, 
odst. 2.
13 Konopásek, 1997, odst. 14.
14 Vaněk, 2004, s. 45.
15 Vaněk, 2004, s. 50.
16 V roce 1945 nevyšlo listopadové číslo, prosincové číslo vyšlo v omezeném nákladu. Z důvodu 
nedostatku papíru nebyla v listopadu vydána žádná periodika. Věstník závodních rad č. 7, s. 1.
17 ODBORÁŘ, časopis pro funkcionáře, Praha, Ústřední rada odborů. Ročník I., číslo 1, úvodník „Buďme 
k sobě kritičtí“.



Bakalářská práce                                       Dovolená ROH v poválečném Československu

- 9 -

ústředí odborů, měly referentům na hierarchicky nižších pozicích pomoci k tomu, 

aby akce pro zotavení pracujících byly efektivní a vedly ke spokojenosti rekreantů.   

K další primární literatuře, zejména odborářským příručkám, jsem získala přístup 

v Národní knihovně České republiky. Sekundární literaturu a literaturu 

k metodologii jsem vyhledala v knihovně společenských věd T.G. Masaryka

v Jinonicích, Národní knihovně ČR a Městské knihovně v Praze. Prameny literární 

povahy pojednávající o zkoumané době, které mají sekundární charakter, nebyly 

vytvořeny primárně pro tento výzkum a vznikly nezávisle na něm. Mezi ně se řadí 

především práce Karla Kaplana, Lenky Kalinové, Zdeňka Kárníka, Marie 

Durmanové a Jana Štemberka, kteří se zabývali situací Československa ve 

sledovaném období. František Čapka se ve své knize soustředil na historii odborů

v českých zemích v letech 1918 - 1948. 

K analýze přepisů interview mě inspirovala publikace Obyčejní lidé18. Rekreace 

ROH byla oficiálně určena právě jim - dělníkům a pracující inteligenci.19 V archivu 

Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny (dále ÚSD) mi bylo umožněno 

pracovat se sekundární literaturou a přepisy záznamů životopisných interview20

deseti pamětníků, účastníků výzkumu, na jehož základě byla vydána uvedená 

publikace. Biografická interview vedli vyškolení odborníci. Profesionální úroveň 

protokolů, zvukových záznamů i transkripce interview byla ošetřena již v době 

jejich vzniku tím, že všichni zúčastnění výzkumníci a odborní pracovníci byli

experty ve svém oboru.21 Z transkripcí jsem zvolila ty, jež byly uskutečněny 

s pamětníky, neboli narátory, narozenými ve třicátých letech 20. století, kteří měli 

osobní zkušenost jako mládež nebo dospělí s obdobím po 2. světové válce a 

s dovolenou a ROH. Jejich pracovní zařazení bylo nižší než „vedoucí pracovník“. 

Snažila jsem se o genderově vyvážené zastoupení mužů a žen z různých míst 

bývalého Československa, abych zachytila rozdílné genderové a regionální 

podmínky (pokud existovaly), které jedince formovaly.   

                                               
18 Vaněk, 2009. Jedná se o životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence.
19 Pojem pracující inteligence vyznívá v retrospektivě zvláštně, protože existovala všeobecná pracovní 
povinnost a nikde jsem nenalezla deskripci příslušníků nepracující inteligence.
20 Viz. Seznam použité literatury a jiných pramenů.
21 Interview vznikly v rámci projektu Grantové agentury ČR Průzkum české společnosti v období tzv. 
normalizace: Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence, reg. Č. 409/06/0878.
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K výzkumnému problému jsem zvolila kvalitativní přístup zkoumání, jelikož cílem 

výzkumu je porozumění fenoménu dovolené ROH, jenž byl součástí života 

některých obyvatel v poválečném Československu. Kdybych použila kvantitativní 

metodu, mohla bych vytvořit velmi obecný a ve srovnání s kvalitativním přístupem 

povrchní obraz o organizačních aspektech rekreace ROH, což by vypovídalo velice 

málo, pokud vůbec, o pohnutkách aktérů. Organizaci a vnímání rekreací ROH 

v širším, historickém kontextu považuji za výchozí krok pro následný výzkum, 

jemuž se plánuji v budoucnu věnovat. Někteří odborníci mohou poukázat na pro ně 

neuspokojující šíři nebo hloubku uváděných informací. Získané poznatky jsem 

uvedla v takovém rozsahu, abych dodržela zadaný rozsah bakalářské práce, a věřím, 

že tato může být přínosem k odborné diskuzi.
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2. Vymezení pojmů

Náplň pojmů vymezených v této kapitole se v průběhu po sobě jdoucích 

historických období proměňovala. Objasnění alternativ by mohlo čtenáři pomoci s

orientací v historickém kontextu a definuje okolnosti formování dovolené ROH.

2.1.CESTOVÁNÍ

Označuje přesun mezi geografickými místy, tudíž mezi společenskými skupinami. 

Jaká je podstata cestování ve významu volnočasové aktivity? „Je zcela zjevné, že 

cestování s sebou nese prožívání, kvůli kterému je také mnohé cestování vůbec 

podnikáno.“22. Tento typ cestování býval spojován se společenským statusem, který 

vyplýval z finančního zajištění a rozsahu fondu volného času. V podobném ohledu 

byl status jedince hodnocen podle cílových destinací a způsobů dopravy.

Co se týče motivů cestování, různí autoři je třídí podle různých hledisek23, mezi 

nimiž jsou zdravotní (sport, odpočinek), kulturní (vzdělání), společenské (prestiž, 

rodina), náboženské (sebepoznání) a psychologické (únik z rutiny běžného života).

Za poznáním a odpočinkem bývá skryta možnost rozšíření kontaktů, ale i změna 

vnímání světa od duálního, černobílého, k uvědomění jeho variability. 

Až do poloviny 20. století nebylo výjimečné, že se lidé vydali za hranice své rodné 

obce či kraje jen párkrát za život. Většina obyvatelstva byla připoutána ke svému 

živobytí, které se odehrávalo ve vymezeném prostoru, často nepřesahujícím „rodnou 

hroudu“. Rekreace ROH znamenala změnu ve způsobu trávení volného času jak 

z hlediska prodloužení doby dovolené na zotavenou, tak z hlediska dostupných

destinací a k tomu potřebných financí. Aktuálně lze dovolenou ROH přirovnat 

k dnešnímu tzv. incentive travel24. Účastníci byli (jsou) vybíráni podle pracovních 

výsledků a morálních kvalit.  

                                               
22 Štyrský – Šípek, 2011, s. 59.
23 Štyrský – Šípek, 2011, s. 124-125.
24 „Zcela zvláštní formou motivace je nabídka možnosti cestování anebo jeho výrazného usnadnění 
„výměnou“ za plnění nějakého určeného pracovního úkolu, za zvýšenou produktivitu atp. V zahraničí je 
to v posledním období označováno jako motivační cestování (incentive travel).“ Štyrský – Šípek, 2011, s. 
125.
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2.2.PRACUJÍCÍ, PRÁCE

Za fašistické okupace byly veřejné zprostředkovatelny práce nahrazeny úřady práce 

a vydáno nařízení o všeobecné pracovní povinnosti na obecně prospěšné práce. To 

se vztahovalo na muže od 16 do 50 let. Zavedením pracovních knížek pro pracující 

starší 14 let v červnu 1941 byli pracující evidováni a počet nezaměstnaných výrazně 

snížen.25 V roce 1942 byla navíc zavedena povinná pracovní služba pro všechny 

neženaté a neprovdané. V roce 1944 bylo vládním nařízením č. 177/1949 Sb. 

vyhlášeno totální pracovní nasazení v důsledku čehož přešly pracovní síly ze 

zemědělství do průmyslu. 

Po druhé světové válce byly podmínky práce upraveny §1151-1164 v 26. hlavě 

obecného občanského zákona z roku 181126, zvláštními předpisy a dekretem

presidenta republiky č. 88/45 Sb., podle něhož mohl být pracovní poměr sjednán jen 

se souhlasem okresního úřadu ochrany práce příslušného podle místa bydliště či 

zaměstnání. „O přijímání zaměstnanců s hlediska mravní způsobilosti a státní 

spolehlivosti“27 spolurozhodovala závodní rada nebo důvěrník. Pracovní knížky 

vydávané podle válečného vládního nařízení č. 241/41 nahradily pracovní průkazy, 

vydávané na základě zákona č. 29/46, do nichž zaměstnavatel vypsal datum vstupu 

do zaměstnání, druh závodu a datum výstupu ze zaměstnání. Závodní rada nebo 

důvěrník údaje potvrdily. 

Výplatu mzdy upravovaly vyhlášky ministra sociální péče vydávané na základě 

vládního nařízení č. 330/39 Sb.. Vyhláška ministra sociální péče ze 4.7.1945 č. 74, 

„vydaná z podnětu Ústřední rady odborů“28 byla „cenným a provždy základním 

předpisem pro pracující ženy“29, jelikož podle ní měly při výkonu stejného 

zaměstnání nárok na tutéž mzdu jako muži. Pracovní spory řešily od roku 1931 

pracovní soudy, které měly svým složením zaručit zásadu nestrannosti.30

                                               
25 Čapka, 2008, s. 141.
26 Chyský, 1947, s. 6.
27 Holman-Bor, 1947, s. 5.
28 Holman-Bor, 1947, s. 9.
29 Holman-Bor, 1947, s. 9. Dále je uvedeno, že „Tímto předpisem byly tedy zrušeny procentní srážky,
které Němci za okupace neústupně drželi, aby tak zotročovali ženy a nutili je k větším výkonům.“, s. 9.
30 Zákonem č. 131 z roku 1931 Sb. ustaveny místo živnostenských soudů soudy pracovní (1 soudce 
z povolání a 2 soudci přísedící, „jeden jako zástupce skupiny zaměstnanců a druhý jako zástupce skupiny 
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Význam práce se v různých historických obdobích, ideologických a společenských 

systémech proměňoval. Od „protikladu vznešenosti“ v antice přes trest za prvotní 

hřích či prostředek chránící před hříchem po připodobnění lidské práce „božské 

činnosti“ za renesance. Za reformace byla práce „povoláním“ k uskutečňování 

božích předpisů, merkantilismus a absolutismus jí vtiskli punc „zušlechťující 

povinnosti“ a pro liberály byla práce „jediným měřítkem bohatství národů i 

základem kultury“. V proslovech komunistů zvyšování pracovního výkonu 

zvěstovalo přechod z „říše nutnosti do říše svobody“, přičemž práce měla být 

radostnou společnou iniciativou, jež přináší plody z kolektivní činnosti všem bez 

rozdílu.31 V letech 1945 až 1948 se pojem „pracující“ sémanticky proměnil. Z 

„dělníků a zaměstnanců“ se stali „dělníci, rolníci a pracující inteligence“. Status 

profese se pak odvíjel od finančního ohodnocení vycházejícího z potřeb dvouletých 

a pětiletých hospodářských plánů, nikoliv od přínosu k povznesení kulturní a lidské 

úrovně společnosti. 

V květnu 1947 byl sněmovnou schválen Zákon o národní pracovní mobilisaci, na 

jehož znění se podíleli odborářští poslanci a podle něhož se měli do pracovního 

procesu dobrovolně zařadit všichni uvědomělí občané, neuvědomělí měli být k práci 

donuceni. Zákon měl být plně uveden v platnost do 31. prosince 1948 se záměrem 

nastavení podmínek pro budoucí plánované hospodářství, s nímž se počítalo již 

natrvalo.32 Po únorovém převzetí moci Komunistickou stranou Československa 

(KSČ) bylo roku 1948 „právo na práci“ zakotveno v Ústavě. Toto „právo“ bylo 

režimem zneužíváno. Lidé, kteří pro něj byli nepohodlní, měli potíž nalézt 

zaměstnání. Vedoucí pracovníci se obávali postihu, pokud by takového člověka

zaměstnali. Ti, kdo neměli razítko zaměstnavatele v průkazu totožnosti, byli trestání 

za příživnictví.

                                                                                                                                         
zaměstnavatelů“). … Především jde o to, aby sou byl soudem skutečně odborným, neboť laický živel 
přináší s sebou neb aspoň má přinášet znalost poměrů, o které v pracovních sporech právě jde, kdežto 
soudce z povolání jako předseda senátu je zárukou zvýšené nestrannosti. Chyský, 1947, s. 123. 
31 Klener, 1996, s. 824 – 825. 
32 Věstník ROH I/21, s. 136.
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2.3.PLACENÁ DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU, PRACOVNÍ DOBA

Dovolená je úsek „souvislého volna poskytovaný zaměstnavatelskou organizací 

k různým účelům, zejm. oddechově rekreativním“33, během něhož má zaměstnanec 

nárok na plat a jiné odměny.34 Tento význam byl vyjádřen v ustáleném pojmu 

„dovolená na zotavenou“. 

Od roku 1918 měl dělník v závodě tří nebo čtyřdenní dovolenou při délce 

zaměstnání nejméně jeden rok. Zákonem ze dne 3. dubna 1925, č. 67 Sb. byla

sjednocena placená dovolená pro zaměstnance na šest dnů za rok, po deseti letech u 

jednoho zaměstnavatele sedm dnů a po patnácti letech osm dnů. „Neděle a svátky 

připadající do dovolené, počítaly se do ní a platilo se za ně.“35 Zaměstnavatel se 

závazku mohl vyhnout tzv. „vysazením“ zaměstnance z práce minimálně po dobu 

délky dovolené, aniž by pracovní smlouvu přerušil. Po dobu „vysazení“ zaměstnanci 

nic nehradil. Učňům náleželo osm dní dovolené. Zákon se nevztahoval na sezónní, 

zemědělské, lesní, domácké zaměstnance „a na zaměstnance státní, státních podniků 

a zaměstnance veřejné, jichž dovolená upravena jest předpisy ústředních úřadů 

státních, neb jinými služebními předpisy“36. Podle § 12. odstavce 1 byla doba pro

dovolené od 1. května do konce září. Harmonogram dovolených řešilo vedení 

závodu s předsedou závodního výboru či důvěrníkem zaměstnanců.37 Náhrada mzdy 

v době placené dovolené odpovídala „průměrnému výdělku z posledních čtyř týdnů 

bezprostředně před nastoupením dovolené“.38

V letech 1939-1945 byla pracovní doba zvyšována až na dvanáct hodin denně, 

zrušeno právo na stávky, volno o svátcích i nedělích.39 Po druhé světové válce byly 

předpisy o pracovním nasazení zrušeny vládním nařízením ze 4. Června 194540 a 

pracovně-právní oblast byla neuceleně upravována předpisy, nařízeními a 

                                               
33 Klener, 1996, heslo „dovolená“
34 „Pod pojmem dovolená rozumí se placené volno zaměstnanců, které se v kalendářním roce poskytuje 
zaměstnancům pro zotavenou. Během dovolené příslušejí zaměstnanci zásadně služební požitky a 
pracovní poměr se během dovolené nepřerušuje.“ Holman-Bor, 1947, s. 26.
35 Deyl, 1987, s. 24. Předpisy o svátcích konsolidoval zákon ze dne 3. 4. 1925 č. 65 o svátcích a 
památných dnech Republiky československé. Tamtéž.
36 Freudenfeld-Kasanda, 1938, s. 196. 
37 Freudenfeld-Kasanda, 1938, s. 195-202
38 Deyl, 1987, s. 25.
39 Hrdlička, 1992, s. 25.
40 Věstník závodních rad č. 3. ČERVENEC 1945, s. 12. 
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vyhláškami s krátkodobou platností. V Československu stále platila pracovní doba

v délce 48 hodin týdně ustanovená zákonem č.91/1918 Sb. a prováděcím nařízením 

č. 11/1919. Pracovní doba v délce maximálně 72 hodin týdně se vztahovala na 

osoby, „které jsou zaměstnány a bydlí v domácnosti zaměstnavatelově a které jsou 

najaty na déle než 1 měsíc nebo k osobním službám“41, což bylo zejména 

služebnictvo, zemědělská čeleď a deputátníci. Zaměstnanci náležela mimo jiné 

podle zákona č. 91/18 Sb. jednou týdně pracovní přestávka v délce minimálně 32 

hodin, která „aspoň vždy třetí týden“42 měla být v neděli. K 72hodinové pracovní 

době se vztahoval „nerušený klid v délce aspoň 18 hodin, který má zpravidla 

připadnouti na neděli“43. Práce přes tento čas měla být zaměstnanci uhrazena 

obvykle ve výši 25% a za noční práce (v době od 22 do 05h) ve výši 50% mzdy 

podle mzdových vyhlášek.44 Práce přes čas byla v roce 1945 zdaněna 50% (zákon č. 

161/45), od 14. listopadu 1946 nulovou sazbou (zákon 202/46). Zaměstnanci měli 

nárok na poměrnou část dovolené45 a „výnosem z 18. VI. 1946 č. 129/343 rozhodlo 

ministerstvo financí, že náhrada za nevyčerpanou dovolenou je požitkem za práci 

přes čas.“46  

Délka dovolené veřejných zaměstnanců, soukromých zaměstnanců a dělníků byla 

sjednocena v roce 1946.47 Ročně činila dva kalendářní týdny. Pro zaměstnance ve 

zdraví škodlivých provozech, zaměstnance pracující u jednoho zaměstnavatele déle 

než pět let či po dosažení věku padesáti let tři kalendářní týdny. Kombinací délky 

                                               
41 Holman-Bor, 1947, s. 15.
42 Holman-Bor, 1947, s. 13.
43 Holman-Bor, 1947, s. 14.
44 „Veškerá práce přes čas musí býti honorována. Jak má býti honorována, to zákon neřeší.“ Holman-Bor, 
1947, s. 15.
45 „§25 (3) Poměná část dovolené se stanoví tak, že se poskytne na každý v zaměstnání ukončený 
kalendářní měsíc 1/12 dovolené, která by zaměstnanci příslušela podle příslušných předpisů, kdyby byla 
splněna čekací doba.“Mobilisace pracovních sil, 1947, s. 37.
46 Holman-Bor, 1947, s. 26.
47 „Ministerstvo vnitra vypracovalo návrh vládního usnesení o dovolených na zotavenou veřejných 
zaměstnanců v roce 1946. Komise návrh projednala a usnesla se na tom, aby byla dodržena zásada 
jednotnosti s ostatními vrstvami pracujících. Žádá se proto, aby dovolená veřejných zaměstnanců byla 
upravena stejně jako u soukromých zaměstnanců a dělníků, i když by proti návrhu ministerstva vnitra 
vyplynulo v některých směrech zhoršení. Předpisy pro zaměstnance příznivější mají býti zachovány jako 
v soukromém hospodářství.“ In: VĚSTNÍK závodních rad II/4, s. 16. Srovnej s informací ze 14. května 
1948: „Do roku 1945 činila průměrná dovolená 7 dnů. Velmi mnoho zaměstnanců nemohlo uplatnit nárok 
ani na tuto krátkou dovolenou vzhledem k tomu, že pro časté změny zaměstnavatele bez vlastní viny 
nesplnili podmínky rozhodné pro nárok na dovolenou. Od roku 1945 byla dovolená upravena jednotně 
tak, že v průměru činí asi 31/2. týdne. To tedy znamená, že ve srovnání se stavem před r. 1945 byla 
dovolená všech zaměstnanců v průměru prodloužena o 14 pracovních dnů.“ In: Věstník ROH II/20, s. 
179.
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zaměstnání a dosažení věku padesáti let vznikl nárok na čtyři týdny dovolené. Po 

patnácti letech u jednoho zaměstnavatele či oboru činila délka placené dovolené

čtyři týdny, ve zdraví škodlivých provozech za této podmínky pět týdnů podle 

vyhlášky ministerstva ochrany práce a sociální péče č. 1388 z 5. června 1946 o 

placení dovolené na zotavenou.48 V ústavě z roku 1948 a v informačním materiálu 

ÚRO je nárok na dovolenou definován ve smyslu práva sociálně politické povahy.49

V roce 1956 byla pracovní doba zákonem č. 45/56 zkrácena ze 48 na 46 hodin

týdně, pro mladší šestnácti let byla 36 hodin, pro těžké provozy 36-42 hodin. 

Základní výměra dovolené byla 2 kalendářní týdny za rok. Nárok na dovolenou na 

zotavenou byl podmíněn kategorií pracovníka, délkou pracovního poměru, případně 

věkovou hranicí. Veřejným zaměstnancům byla přiznána obecně delší dovolená na 

zotavenou než jiným zaměstnancům. Příslušníci Sboru národní bezpečnosti a 

ozbrojených sil v aktivní službě, vyšetřovatelé a prokurátoři nepodléhali zákoníku 

práce, vztahovaly se na ně zvláštní právní předpisy.50 K zákonu byla vydána 

příručka51, v níž bylo formou otázek a odpovědí pracujícím vysvětleno, na co a za 

jakých podmínek mají nárok.             

Všechny krátkodobé předpisy byly konsolidovány v roce 1965 zákoníkem práce č. 

65/65 Sb. a prováděcím nařízením č. 66/65 Sb. Pracovní doba byla vymezena na 46 

hodin týdně, pro mladší 16 let zůstala stejná a podle vyhlášky č. 62/66 Sb. mohly 

podniky od druhého pololetí roku 1966 zkrátit pracovní dobu a zavést více volných

dnů – ve třísměnných výrobních provozech 42 hodin týdně a 3 volné dny během 4 

týdnů, ve dvousměnných výrobních provozech 43 hodin a 3 volné dny, jinde 44 

hodin a 2 volné dny. Volné soboty byly tedy zpočátku dvě v měsíci.52

Pojmem dovolená ROH v této práci je synonymem výrazu rekreace a znamená účast

jedince na rekreačním pobytu, včetně dopravy, který je organizačně a (plně nebo 

parciálně) finančně zajištěn ústředím odborů. Jedinec se pobytu účastní v době své 

řádné dovolené na zotavenou.  

                                               
48 Holman-Bor, 1947, s. 26-27.
49 Veselka-Ouředník, s. 4-5.
50 Hrdý, Díl I., 1969, s. 243-244.
51 Veselka, Ouředník, 1950.
52 Hrdý, Díl I., 1969, s. 6-7.
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2.4.REKREACE

je pojem vycházející z latinského recreatio značící osvěžení, zotavení. Obecně je 

používán pro činnosti vykonávané ve volném čase, především o dovolených a 

víkendech povětšinou od konce 19. století.53 Odborářská dovolená spadá do 

kategorie vázaného cestovního ruchu, kdy jsou pro rekreanty zajišťovány služby v 

systému předem uzavřených dohod mezi jejich poskytovateli.  

Od roku 1925 se začal státem podporovaný Masarykův lidovýchovný ústav54

výrazněji angažovat na poli rekreace, kterou definoval jako „činnost směřující 

k osvěžování člověka v době mimo zaměstnání, či vůbec náplň jeho volných 

chvil“55. Roztříštěné aktivity spolků a společností se snažil zkoordinovat a podpořit 

koncepci rekreace. 

Za protektorátní vlády Heinricha Heydricha byly pořádány rekreace pro výkonné 

zaměstnance, kteří byli vysíláni do luxusních hotelů, aby nabrali sil k další válečné 

výrobě podporující vítězství Německa.56

Poválečné rekreace, které organizovalo vedení odborů, byly určeny účastníkům 

vybraným podle stanovených kritérií – zdravotních a sociálních, poté spíše 

výkonových. Odborářské dovolené se od roku 1945 do přelomu let 1947 a 1948 

mohli zúčastnit i rodinní příslušníci. Pobyt organizovaný ÚRO, poté ROH57, v době 

dovolené na zotavenou byl nazýván buď zotavovací akce, zotavená anebo rekreace.

Účastníci rekreace, tedy rekreanti, byli ubytováni v zotavovnách, kde se zotavovali 

po válečných útrapách a těžké práci, kterou vykonávali při obnově země. Vedení

odborů cíleně získávalo rekreační objekty v atraktivních lokalitách, kam před 

druhou světovou válkou měly přístup jen majetnější vrstvy. Úroveň zotavoven byla 

různorodá, od chatek po hotely s rozličnou potřebou obnovy a modernizace.

                                               
53 Klener, 1996, s. 919. 
54 Vznikl v roce 1925 přejmenováním ze Svazu osvětového (založen roku 1905), který organizačně a 
studiemi koordinoval činnost českých svazů, jednot, matic, sdružení a spolků provádějících „osvětovou, 
kulturní a výchovnou činnost“. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).
Dostupné z http://www.nipos-mk.cz/?page_id=1921 dne 3. 3. 2012.
55 Rambousek, 1931, s. 3.
56 Čornejová, 2012, s. 22-25.
57 Knapík – Franc a kol., 2011, s. 773.
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3. Ekonomické a politické aspekty sledovaného období

Během hospodářské krize ve třicátých letech dvacátého století výrazně vzrostl počet 

nezaměstnaných a průměrná doba bez zaměstnání se prodloužila na několik let.58  

V důsledku rostoucí bídy hrozilo šíření sociálních nepokojů. Podpůrčí pokladny se 

vyprázdnily a kladly větší nároky na pomoc státu.59

V této souvislosti byly Čechoslováky již za první republiky i v průběhu druhé

světové války přehodnocovány a projednávány otázky sociálního zabezpečení. 

V odboji bylo činných několik organizací (například odbojové hnutí Petiční výbor 

„Věrni zůstaneme“), které mimo jiné připravovaly návrhy na ekonomické a sociální 

změny v souladu s novými poznatky doby, podle nichž měl být po válce budován 

nový sociální stát.60 Podstata spočívala v nahrazení konzervativního typu pojištění 

založeného na solidaritě pracujících pojištěním Beveridgova typu vycházejícího ze 

solidarity národní.61 Válečná koncentrace moci a majetku v rukou menšiny spojené 

s německým nacistickým režimem vyhrotila poválečné vztahy vůči Němcům, 

Maďarům a zbohatlíkům. Třída pracujících byla protikladem ke skupině „bohatých 

vrstev a cizácké šlechty“62. Takto byla zdůrazněna i národnostní myšlenka.

Mezi procesy ovlivňující dění v poválečném Československu patřily rovněž ty, které 

proběhly za druhé světové války: změna skladby pracovníků, odvolání 

kvalifikovaných dělníků do Německa a zejména pracovní mobilizace žen, 

radikálních studentů a inteligence, kteří později podporovali poválečné sociální 

změny63.

                                               
58 V letech 1933 – 1934 dosáhla míra nezaměstnanosti 29–31%. Kalinová, 2004, s. 30.
59 V Československu byla od roku 1925 do roku 1930 poskytována pomoc odborově organizovaným 
zaměstnancům při ztrátě zaměstnání po dobu 13 týdnů, od roku 1930 již 26 týdnů v roce prostřednictvím 
dávek od odborů, na něž částečně přispíval stát (tzv. gentský systém). 
60

Britský ekonom John Maynard Keynes (1883-1946) navrhoval řešit hospodářskou depresi intervencí 
státu. Levicová strana Labour, která vyhrála volby ve Spojeném království v roce 1945, zavedla na návrh 
britského ekonoma a politika Williama Henry Beveridge (1879-1963) systém sociálního pojištění. 
Všichni lidé v produktivním věku do něj odváděli příspěvek a mohli se spolehnout na zajištění v případě 
nemoci, nezaměstnanosti, důchodu a ovdovění. Vznikl tak sociální stát založený na solidaritě, který byl 
inspirací pro další politiky. Dostupné na http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/2WWbeveridgereport.htm 
dne 3. 3. 2012. 
61 Kalinová, 2004, s. 23.
62 Věstník závodních rad II/1, s. 8.
63 Průcha, 2004, s. 553.
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ROH participovalo ihned od května 1945 „na tvorbě hospodářské politiky státu a 

znatelně ovlivňovalo i politické poměry“64. Odvolávalo se na Košický vládní 

program65, kompromis mezi londýnským a moskevským exilovým vedením země o 

politickém, hospodářském, kulturním a společenském uspořádání poválečného 

Československa. Prvně musela být ozdravena československá ekonomika a 

hospodářství. Bylo nutné vyřešit válečný státní dluh a sumu nekrytých peněz 

vydaných za války (tj. přebytečnou kupní sílu). Kroky, které vedení země plánovalo, 

objasňovala ÚRO například v příručkách vydávaných v edici Hrdinům práce.

Odbory zavrhovaly jak možnost zhodnocení přebytečných peněz prodejem majetku 

Němců, Maďarů a kolaborantů, tak vydání státních dluhopisů i řízenou inflaci, 

protože by „poškodila více chudší vrstvy než vrstvy bohatší“66. Akcentována byla

etická stránka: „Protože na válce nemá nikdo vydělati, budou přírůstky majetku za 

dobu války odčerpány dávkou z přírůstku majetku.“67 Vzpomínky na válečnou bídu 

a hlad podněcovaly k rovnostářskému přístupu.68 Spravedlivé a definitivní řešení 

měly zajistit tři typy dávek: z přírůstku majetku za války, progresivní dávka 

z majetku a vyrovnávací dávka z nefinančních statků (jejichž hodnota, na rozdíl od 

peněz, stoupala).  

Klíčovými dokumenty pro obnovu morálky a hospodářství země byly Dekrety 

prezidenta republiky, které E. Beneš vydával69 od července 1940 do října 1945. 

Těmito listinami byla ustanovena všeobecná pracovní povinnost, pracovní 

povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství (Dekret č. 27 z 

19. června 1945), národní správa zkonfiskovaného a rychle rozděleného (č. 15 z 21. 

června 1945) majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů (č. 12 z 19. května 

1945). Akciové banky, soukromé pojišťovny, doly, některé průmyslové a 

potravinářské podniky byly znárodněny (Dekrety č. 32, 33, 34 a 35 z 24. října 

1945). Dekretem č. 36 z 24. října 1945 byly etablovány závodní a podnikové rady. 

                                               
64 Kaplan, 1991 (Československo v letech 1945-1948), s. 27.
65 Vyhlášen na zasedání československé vlády a Slovenské národní rady v Košicích 5. 4. 1945. Kalinová, 
2007, s. 47-51.
66 Kohoutek, 1945, s. 17.
67 Kohoutek, 1945, s. 21
68 Kohoutek, 1945, s. 12-13: „„Jiní žijí z válečných úspor a nepracují vůbec. O škodlivých účincích 
válečné přebytečné kupní síly není třeba se rozepisovati, ježto jsou nám všem příliš dobře známy. 
Uvedeným škodlivým následkům můžeme odpomoci z a d r ž e n í m válečného přebytku kupní síly a 
zákazem vybírání vkladů. To však je jen prostředek prozatímní. Co potom se zadrženými hotovostmi a 
blokovanými vklady? Nutno proto válečný přebytek kupní síly o d s t r a n i t i !“
69 Prozatímní exilová československá vláda byla uznána Velkou Británií 21. 7. 1940.
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Národní soutěž, jež byla vyhlášena v roce 1945, měla povzbudit pracovní kázeň a 

nadšení a zajistit předčasné splnění dvouletého plánu obnovy hospodářství.70

Regenerace ekonomiky byla ovšem komplikována soubojem politických stran o 

uchopení vedoucí pozice v politice. Na volby v roce 1946 se nejdůkladněji 

připravila KSČ, která v nich získala většinu.

Dvouletý hospodářský plán71 spolu se zákonem č. 87 Sb. z 9. května 194772 o 

mobilizaci pracovních sil měly zaručit ekonomickou konjunkturu prostřednictvím

zvýšení počtu výdělečně činných osob (mnohé vdané ženy za první republiky 

nedocházely do zaměstnání73), výkonnosti a kázně74 na principu dobrovolnosti aniž 

by byly dotčeny osobní zájmy obyvatel75. Přesuny pracovníků a výčet 

preferovaných odvětví vláda projednávala s odbory a ústředními hospodářskými 

organizacemi.76 Plnění plánu narušovaly dopravní obtíže a klimatické podmínky –

extrémní sucho v roce 1946 a krutá zima v roce 1947. 

V únoru 1948 upevnila KSČ svou pozici celkovým převzetím řízení státu. 

Československu se v té době začalo nedostávat deviz na nákup surovin a zboží. 

Důvodů tohoto stavu bylo více – nedostatek surovin a nárůst jejich cen na světovém 

trhu, vyplácení náhrad cizím státním příslušníkům za znárodněný majetek a nejistota 

nekomunistů vyvolaná únorovým převzetím moci KSČ.77 S požadavkem o zvýšení 

dodávek surovin se Československo obrátilo na SSSR, který takovéto žádosti 

dostával i od jiných států socialistického bloku, a proto nemohl nikomu vyhovět 

v plném rozsahu.78 Z lidově-demokratických států vzešel návrh ke zřízení 

nadnárodní organizace, v jejímž rámci by si tyto státy vzájemně pomáhaly. SSSR 
                                               
70 Krumpl, 1974, s. 2.
71 Zákon č. 192/1946 Sb. o dvouletém hospodářském plánu.
72 Zákon č. 87 Sb. z 9. 5. 1947 o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil: 
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně (část I. Účel a 
prostředky) §1 1. Aby se mohl uskutečniti dvouletý hospodářský plán, provede se národní mobilisace 
pracovních sil.
73 §18 zákona č. 87 Sb. z 9. 5. 1947.
74 §1 odstavec 2 zákona č. 87 Sb. z 9. 5. 1947.
75 §1 odstavec 3 zákona č. 87 Sb. z 9. 5. 1947 a § 9, odst. 3 zákona č. 192/1946 Sb. „Použití donucovacích 
prostředků je normováno pouze jako „ultima ratio“, a počítá se s tím, že citelné omezení občanských 
svobod nezasáhne za normálních okolností vůbec do existenční úrovně osob, které budou při provádění 
národní mobilisace dotčeny ve sféře svých osobních či sociálních zájmů.“ Mobilisace pracovních sil, 
1947, s. 11.
76 §2 zákona č. 87 Sb. z 9. 5. 1947. Mobilisace pracovních sil, 1947, s. 21-22.
77 Kaplan, 1995, s. 21-23. První tzv. švýcarské protokoly vláda schválila 3. 6. 1947, jednání s USA, 
Velkou Británií, Švédskem, Francií a západním Německem trvala v některých případech až do roku 1950.
78 Kaplan, 1995, s. 28.
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z obavy z rostoucího počtu žádostí o suroviny a ve snaze izolovat postavení USA 

v Evropě na návrh přistoupilo. Státy se směly obrátit na Moskvu až jako poslední 

instanci.79 8. ledna 1949 byla založena Rada vzájemné hospodářské pomoci 

(RVHP). Byla jakýmsi protipólem Marshallova plánu, k němuž Československu 

Moskva „nedoporučila“ přistoupit.80 Vstupem do RVHP se členské státy ocitly 

v politicky, ale i v hospodářsky podřízeném postavení vůči SSSR, ztratily 

samostatnost při výběru obchodních partnerů i při uzavírání smluv.

V padesátých letech se KSČ zbavila skutečných i domnělých kritiků její činnosti, a 

svou vůdčí roli v zemi utvrdila 11. července 1960 přijetím nového názvu země 

Československá socialistická republika81. KSČ od roku 1945 usilovala o potlačení 

svébytnosti české kultury a o proměnu veřejného života po sovětském vzoru.82 KSČ 

ostře sledovala činnost ROH, které působilo na pracovištích. Pod vlivem KSČ mělo

zaměstnancům pomáhat ideologicky smysluplně naplňovat pracovní i volný čas 

vhodnými, neboli stranou schválenými, volnočasovými aktivitami. Propojením KSČ 

se sovětskou vládou došlo postupně proměně národní hrdosti na slovanské bratrství.

                                               
79 Kaplan, 1995, s. 35-38.
80 Oficiální název zněl European Recovery program (program hospodářské obnovy Evropy) a probíhal od 
dubna 1948 do roku 1952. Premiér Gottwald se podřídil rozhodnutí Stalina a pomoc USA pro 
Československo odmítl, ačkoliv ji potřebovalo. 
81 Zůstal v platnosti do 28. března 1990.
82 Kusák, 1998, s. 229.
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4. Geneze a program ROH

Míním-li se zabývat rekreací ROH, považuji za nezbytné krátce představit zrod a 

proměny odborových organizací na území Československa. Počátky odborů jsou na 

konci 19. století v Rakousko-Uhersku spojovány s rozvojem industrializace, 

občanské společnosti a přechodu od cechovních k živnostenským předpisům83.

Dělnické organizace zastupovaly pracující při jednáních se zaměstnavateli o 

pracovních a mzdových podmínkách. Společné zájmy členů odborových svazů měly 

eliminovat konkurenci neorganizovaných pracovníků, kteří byli svolní k přijetí 

práce za horších podmínek.84 Odbory progresivně rozšířily svou činnost o škálu 

pravomocí týkajících se sociálního zajištění odborově organizovaných dělníků.85

Poptávka po pracovní síle v době konjunktury podpořila sebevědomí odborově 

organizovaných pracujících, kteří zvyšovali své požadavky i pomocí stávek. Dialog

mezi zaměstnavateli a zaměstnanci se přenesl na politickou půdu. K šíření myšlenek 

sloužil také dělnický tisk. Ujednání byla postupně zakotvena ve smlouvách a později 

i v zákonech.86 Podle jiného názoru představují předchůdce odborářů již lékaři 

v Řecku, kteří utvořili kodex chování lékařů - Hippokratovu přísahu, jež vedla

k uzavřené společnosti a rozdělení trhu práce mezi jednotlivé lékařské profese, aby 

se chránily před konkurenty.87

Na prvním sjezdu odborů Rakouska v prosinci 1893 bylo ustaveno 17 průmyslových 

odborových svazů řízených říšskou komisí. Její členy volil sjezd – jednoho zástupce 

z oboru a jednoho důvěrníka za každou korunní zemi. Nové členstvo a přívržence, 

zejména z řad mládeže a žen, získávaly odbory prostřednictvím kulturních a 

vzdělávacích aktivit (časopisy, výlety, akce pro děti). Potřeba národnostní 

                                               
83 Rozmach průmyslové výroby (1867-1872) a politického života (1867 nová rakouská ústava) umožnil 
prostřednictvím všeobecného práva shromažďovacího a spolčovacího budovat strukturu dělnických 
spolků dle územního rozdělení v Rakouských a Uherských zemích a přechod od cechovních předpisů 
k živnostenským. Hrdlička, 1992, s. 7. 
84V dubnu 1870 říšská rada schválila koaliční zákon, jímž byly legalizovány odborové organizace i 
stávky. V letech 1883-3 celostátní svazy formulovaly „jednotné požadavky pro svůj další postup vůči 
zaměstnavatelům i státu“. Hrdlička, 1992, s. 8.
85 Mezi úspěchy na poli legislativním patřilo založení institutu tovární inspekce roku 1883, novela 
živnostenského řádu roku 1885 (regulovala délku pracovní doby, práci žen, zákaz práce dětí do 14 let 
v továrnách), vznik úrazového pojištění roku 1887 a nemocenského pojištění roku 1888. Hrdlička, 1992, 
s. 8. 
86 Giddens, 1999, s. 316.
87 Friedmanovi, 1992, s. 226-228.
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autonomie byla ovšem tak silná, že 13. ledna 1897 bylo založeno Odborové sdružení 

českoslovanské (dále OSČ) propojené se sociálními demokraty88. Zastřešovalo

většinu dělnických spolků v Čechách a na Moravě.89 Rozpory mezi centralistickou 

Říšskou radou odborů a autonomistickou OSČ vyústily v zakládání nových 

odborových organizací a odesílání členských příspěvků do Prahy místo do Vídně.90

Na základě § 114 b) novely živnostenského řádu z 5. února 1907, podle něhož 

mohly společenstva a pomocnické hromady v Rakousko-Uhersku uzavírat dohody 

o pracovní době, výši mzdy a délce výpovědní doby91, narůstal počet uzavřených 

kolektivních smluv. Podle zákona o závodních výborech z 12. srpna 1921 č. 330 Sb. 

měly závodní výbory právo sjednávat kolektivní smlouvy včetně dodatků a dohlížet 

na dodržování pracovních dohod. Nevylučitelnost kolektivních smluv byla 

v Československu uzákoněna až ve 30. letech 20. století.92 Nařízením z 29. dubna 

1935 č. 102 Sb. se smlouvy staly závaznými i pro nečleny svazů zaměstnanců a 

zaměstnavatelů.93 O pracovně-právních sporech rozhodovaly specializované 

rozhodčí orgány.94 Odchodem mnoha odborářů na frontu první světové války

aktivita odborů zeslábla a tu, jež přetrvala, vlády potlačily v zájmu válečné výroby a

bojeschopnosti armád. 

Po vzniku samostatné Československé republiky mělo nejvyšší počet členů OSČ95, 

které se z rozhodnutí sjezdu Československé sociální demokracie roku 1919-1920 

sloučilo s odborovými svazy Slovenska. V českém a moravském pohraničí vznikla 

v té době Sociálně demokratická strana německá a její Německý odborový svaz 

                                               
88 Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku byla založena 7. 4. 1878.
89 Ekonomická recese a revoluce dělníků v Rusku v roce 1905 vedly k požadavku na všeobecné hlasovací 
právo prosazovaného sociálními demokraty spojenými s OSČ. Vláda ho přislíbila až po generální stávce.
90 Roku 1897 konzervativní odborové komise Národně-sociální strany se 30 odborovými organizacemi, 
1904 křesťanských odborů se 400 organizacemi, v roce 1903 anarchistické Severočeské federace 
hornické. Hrdlička, 1992, s. 10-12.
91 Po vyjádření Obchodní a živnostenské komory schvaloval dohody Zemský politický úřad. Deyl, 1987, 
s. 9.
92 „I když vládní nařízení z roku 1935 se týkalo (alespoň podle nadpisu) pouze prodloužení platnosti 
kolektivních smluv, ohlásilo v podstatě zásadu o jejich nevylučitelnosti.“ Deyl, 1987, s. 13 „Uznání 
zásady nevylučitelnosti kolektivních smluv“ bylo uzákoněno před druhou světovou válkou ve Švýcarsku 
(1911), Německu (1918) a Rakousku (1919). Deyl, 1987, s. 12.
93 Deyl, 1987, s. 14.
94 „Zákon o závodních výborech č. 330/1921 Sb. dal základ vzniku rozhodčích komisí, jejichž příslušnost 
se vztahovala na spory, které vznikly mezi skupinami zaměstnanců, dále na spory mezi nimi a 
podnikatelem o zřízení a činnosti závodního výboru a konečně na spory, které se týkaly rozsahu 
povinností a práv členů závodního výboru.“ Deyl, 1987, s. 30.
95 Po vzniku Československa přejmenováno na Odborové sdružení československé.
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v ČSR, druhý největší v zemi, co do velikosti následovaný Československou obcí 

dělnickou (ČOD), propojenou s Českou stranou národněsociální, a Odborovou 

ústřednou křesťanského dělnictva v ČSR. Jediné OSČ bylo členem Mezinárodního 

odborového svazu. Národněsociální strana přijala v roce 1918 socialistický program 

a změnila svůj název na Českou stranu socialistickou. Z iniciativy KSČ byla roku 

1922 zřízena Ústředna Rudých odborů (dále RO) hlásící se k Rudé odborové 

internacionále v Moskvě. Její činnost byla v roce 1932 zastavena a 1. září 1936 

obnovena pod novým názvem – Ústředna průmyslových svazů odborových, 

nicméně se stále jednalo o RO. Neslavné výsledky radikálních stávek pod vedením

RO dělnictvo spíše odrazovaly, počet jejich členů a členských příspěvků byl nižší

než u jiných odborových organizací. Žádost RO o sloučení s OSČ byla zamítnuta. 

OSČ rozpoznala, že RO nemají zájem o spolupráci, ale o přístup na mezinárodní 

odborářskou a politickou scénu.

Dělnictvo představovalo mimořádný sociální faktor, jenž byl vnitřně složitý –

oborově, politicky i strukturou členstva.96 Ve 20. letech 20. století se vyhrotily 

názory radikálních RO proti reformistickým OSČ a ČOD. V roce 1938 sdružovalo 

osm odborových ústředen 80 procent dělnictva a úřednictva.97 Odborové organizace

se sjednotily až za fašistické okupace. V červnu 1939 byla ustavena Národní 

odborová ústředna zaměstnanecká (dále NOÚZ, sestávající z částí dělnické a z části 

soukromých zaměstnanců) a v červenci 1939 menší Ústředna veřejných 

zaměstnanců (ÚVZ). Ústředny si slibem podpory Národnímu souručenství (od 

března 1939 jediná povolená politická strana) uchovaly jakousi míru autonomie. 

Přesto byla práva odborů vyjednávat v zájmu zaměstnanců omezována vyhláškami, 

změnami v jejich personálním obsazení i reorganizací směrovanou k centralizaci a 

odpolitizování odborů, které měly být prostředkem sloužícím k ovlivňování 

zaměstnanců. V polovině roku 1941 se spojením KSČ s ÚVOD sjednotil odboj v

Ústředním národně revolučním výboru Československa. Po likvidaci prvotních, 

ilegálních, odborových organizací a vlasteneckých organizací98 Gestapem se vedení 

                                               
96 Ačkoliv se odborové ústředny prohlašovaly za politicky nezávislé organizace, byly zakládány 
z iniciativy politických stran, jež takto na jedné straně získávaly vliv nad velkou částí voličů, na druhé 
straně právě odtud pramenily politické ambice odborářských představitelů. Čapka, 2008, s. 7.
97 Čapka, 2008, s. 127.
98 Odbojové hnutí Petiční výbor „Věrni zůstaneme“ (dále PVVZ) iniciovalo v průběhu druhé světové 
války sjednocení odborových organizací, zpracovávalo zprávy o společnosti a možnostech dalšího vývoje 
na území Československa a tyto informace zasílalo Benešovi do Londýna.  V dokumentu Za svobodu, IV. 
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odboje ujaly ilegální KSČ a ilegální ROH, které se věnovaly, kromě jiného, 

problematice ekonomických a sociálních reforem. Byly však mnohem radikálnější 

než jejich přímí předchůdci.99

Na Slovensku byly 15. března 1939 zrušeny neslovenské zaměstnanecké organizace. 

Jedinou odborovou ústřednou se staly Křesťansko-sociální odbory, které byly v roce 

1941 rozpuštěny a roku 1942 nahrazeny Slovenskou pracovní pospolitostí (SPP) 

s povinným členstvím všech pracujících, zaměstnavatelů i důchodců.100 15. října 

1944 byl na konferenci v Podbrezové přijat návrh komunistů na zřízení jednotné 

poválečné odborové organizace a 5. dubna 1945 včleněný do Košického vládního 

programu.101

Před koncem druhé světové války se v NOÚZ utvořila Ústřední rada odborů102, jež 

„v době propuknutí revoluce v Praze 5. května soustředila kolem sebe ostatní 

revoluční skupiny, které z taktických důvodů pracovaly odděleně“103. 6. května 

1945 byla jednotná odborová organizace ÚRO pověřena Českou národní radou k 

převzetí všech odborových organizací a spolků v českých zemích včetně jejich 

majetku.104 Sídlo ÚRO bylo na adrese Perštýn č. 11, Praha I. 

                                                                                                                                         
kapitole Věci hospodářské a sociální, PVVZ uvádí nutnost ekonomických a sociálních změn, které by 
odpovídaly novým poznatkům.
99 Hlavním cílem byla „likvidace národnostního a sociálního útisku a vytvoření nového sociálního a 
politického státu“. Exilové londýnské vedení dokázalo zařadit do Košického vládního programu. V letech 
1941-1945 bylo PVVZ fašisty zlikvidováno, zatímco komunisté po zatčení členů I. ilegálního ÚV KSČ 
v roce 1941 díky lepšímu technickému vybavení budovali novou organizaci. Na aktivity PVVZ v určitém 
smyslu navázalo ilegální ROH, jehož program zahrnoval vyhnání nepřítele, budování jednotných odborů 
a podpora vlády a boj za socialismus. Kalinová, 2007, s. 50-53.
100 Hrdlička, 1992, s. 26.
101 Hrdlička. 1992. s. 28.
102 „První ustavující řádná, i když illegální schůze celé ÚRO byla konána 1. května 1945 o 18. hod. 
v budově Pražské úvěrní banky na Národní třídě v Praze. Věstník závodních rad č. 1. KVĚTEN 1945, s. 
1.
103 Věstník závodních rad č. 1. KVĚTEN 1945, s. 1.
104

„Skutečnost, že ÚRO je právním nástupcem dosavadních odborových organizací, byla právně 
vyjádřena výnosem Ministerstva vnitra č. IV - 3111 - 19/5 - 45 ze dne 19. května 1945.“ Dostupné 8. 
března 2012 na http://cmosa.cmkos.cz/history.php.
„Z rozhodnutí České národní rady…byla z revolučního odborového hnutí utvořena Ústřední rada odborů, 
jež soustřeďuje všechny dělnické, soukromozaměstnanecké, veřejnozaměstnanecké a jiné složky 
národa….Schválení jednotné odborové organisace ÚRO Českou národní radou bylo potvrzeno čsl. 
vládou, takž ÚRO je právním nástupcem likvidovaných bývalých odborových organisací Národní 
odborové ústředny zaměstnanecké a Ústředí veřejných zaměstnanců, a převzala veškerá práva a závazky 
obou těchto organisací“ Věstník závodních rad č. 1. KVĚTEN 1945, s. 1.
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Podle zákona č.144/1946 Sb. z 16. května 1946 o jednotné odborové organizaci se 

nástupnickou organizací ÚRO stalo ROH105. Prezident Edvard Beneš slíbil činnosti 

jednotných odborů podporu svou i podporu vlády.106 Vedení odborů, které chovalo 

nedůvěru k předválečným politickým stranám107, zahájilo mobilizaci obyvatelstva a 

podpisové akce pro podporu znárodnění, potažmo komunistického programu. 24. 

května 1946 zvítězila ve volbách KSČ. Aliance KSČ a sociálních demokratů 

v Národním shromáždění získala přes 50 procent křesel, a tím vliv na schvalování 

nových zákonů.108

Některé z prvotních reorganizačních návrhů PVVZ109 se v roce 1945 staly součástí 

Košického vládního programu,110 avšak výhra KSČ ve volbách v roce 1946 určila 

jednoznačně budoucí vývoj sociálních opatření111, z nichž jedním byla rekreace

ROH. Díky ctižádosti odborových funkcionářů112 toužících po vysokých funkcích,

ztratily odbory pod monopolní nadvládou komunistů svou samostatnost. Po

listopadu 1989 si odbory nesly stigma podporovatele KSČ.113

4.1.Členství v ROH

Po osvobození Československa byly členské přihlášky evidovány členským a 

podpůrným oddělením ROH (v evidenci příslušného Svazu), Praha XII., 

Francouzská ul.. Členská přihláška musela být „řádně skupinou projednána,

orazítkována razítkem skupiny a razítkem organizačního čísla skupiny“114 a

označena datem přijetí. Byly používány původní známky a tiskopisy NOÚZ 

doplněné razítkem „v likvidaci“. V účtování příspěvků a evidenci ÚRO se rovněž 

                                               
105 Hrdlička, 1992, s. 31.
106 Věstník závodních rad č. 1., s.1.
107 Mezi předválečnými politickými stranami vládlo prospěchářství a ve společenských organizacích 
separatismus. Kaplan, 1991 s. 29.
108 Hrdlička, 1992, s. 31.
109 „Význam PVVZ spočívá hlavně v tom, že byl iniciátorem sjednocení různých odbojových skupin a že
vypracoval relativně ucelený program uspořádání společnosti po válce.“ Kalinová, 2004, s. 33.
110 Kalinová, 2007, s. 47-51
111 Pehr, 2005, s. 190.
112 Friedman, 1992, s. 226, srovnej Čapka, František: Odbory v českých zemích v letech 1918-1948.
113 Článek z 27. února 1948: „Řeč předsedy ÚRO Ant. Zápotockého na sjezdu funkcionářů ROH a 
závodních rad: Poměr k vládě: Směle můžeme na sebe vzít závazek, že budeme podporovat každou vládu, 
která bude směřovat k socialisaci; nemohli bychom podporovat vládu, která by zvonový proces 
k socialisaci chtěla brzdit a sabotovat.“ Věstník ROH II/8 s. 55.
114 Směrnice pro administrativní činnost skupin ROH, Věstník ROH II/1, s. 5.
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pokračovalo podle norem NOÚZ a Ústředí veřejných zaměstnanců v likvidaci.

Důraz byl kladen na dva prvky. Prvním bylo zvýšení příjmů z členských příspěvků, 

aby z nich mohly být vypláceny důchody a podpory. Druhým, neméně důležitým, 

byla národnost členů.115 Závodním radám měla být usnadněna práce tím, že mohly 

zvolit závodní vyšetřující komisi, jež měla shromáždit materiál na ty, kdo se 

provinili za okupace „na věci národa“116.

Ženy, které v důsledku provdání odešly ze zaměstnání, mohly pokračovat v členství 

placením paušálního měsíčního příspěvku ve výši 5,- Kčs nebo řádně zrušit členství.

Vdovy a manželky členů bývalého ÚVZ spadaly do „Podpůrného fondu ROH pro 

vdovy a manželky členů býv. ÚVZ“ a hradily rovněž 5,- Kčs. Ostatní členové platili 

1 procento z příjmu přímo pokladníkovi skupiny, který měl úhradu příspěvků 

zaznamenat do členských průkazů. Se Svazem čs. novinářů se ÚRO dohodlo, „že 

všichni redaktoři stanou se řádnými členy ROH a zapojí se plně členstvím i 

placením příspěvku v našich závodních a místních skupinách“.117 Členství 

v odborových organizacích před vznikem NOÚZ a ÚVZ bylo započítáváno do 31. 

prosince 1946 respektive do 1. ledna 1948.118 Započítáno bylo i členství v DAF -

Deutsche Arbeitsfront, německých oborech. 

Vedení ROH vydávalo směrnice pro výměnu starých členských průkazů za nové i

k vylučování členů z ROH. Avšak více než na vylučování členů119 se ROH 

soustředilo na zvyšování stavu členské základny s cílem téměř 100% 

organizovanosti pracujících120. Ke členství v ROH se vázaly podstatné výhody.121

                                               
115 „Za členy přijímejte jen čsl. státní příslušníky národnosti české nebo slovenské bez rozdílu konfese.“ 
Věstník závodních rad č. 1., s. 3.
116 Článek „Pokyny pro očistu ve veřejných úřadech a podnicích“. In: Věstník závodních rad č. 1., s. 3.
117 Směrnice pro administrativní činnost skupin ROH, Věstník ROH II/1, s. 6.
118 Věstník ROH I/52, s. 392.
119 Článek z 12. března 1948: „Směrnice všem orgánům ROH: Vylučování členů z ROH: Upozorňujeme, 
že z členství v ROH budou vyloučeni jen ti jednotlivci, jejichž dosavadní politická a veřejná činnost je 
v naprostém rozporu se zásadami a posláním ROH. Žádný jiný člen nebude vylučován. Ti, kdož se 
provinili proti zájmům jednotného odborového hnutí (organisovali podpisové akce proti ROH, byli 
iniciátory různých resolucí, hlasovali proti usnesením sjezdu závodních rad, nezúčastnili se stávky a 
pod.), budou jen zproštěni svých funkcí, ale jinak jim v členství nebude bráněno. …Sledujeme jejich 
činnost, ale nevylučujeme je ze svých řad.“ Věstník ROH II/10, s. 75-76.
120 „Projev náměstka gen. tajemníka ÚRO Josefa Kolského: Chceme dosáhnout 98% organisovanosti ve 
všech krajích. … Nábor musíme stupňovat; máme pořád kolem milionu neorganisovaných“ Věstník ROH 
II/16, s. 124.
121 Článek z 8. ledna 1948: „Přednostní nákup pracujících: ….I nadále platí právo přednostního nákupu 
pro pracující na základě průkazu vydaného ROH – Svazem zaměstnanců v distribuci spolu s Ústředním 
svazem obchodu, potvrzeného ZR nebo ZOS. Přednostní nákup pracujících platí nyní po celý den, a to ve 
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V době poválečné nouzi bylo členství v této proklamovaně nestranické122 organizaci

minimální obětí v porovnání s nabízenými sociálními jistotami.

Do 31. prosince 1950 byly členské příspěvky sráženy ze mzdy. II. všeodborový 

sjezd rozhodl o přechodu ze srážkového na výběrčí systém, protože „Po kritickém 

rozboru došel k závěru, že srážkový systém je politicky nesprávný, poněvadž 

neodpovídá zásadám masové práce v odborové organisaci, založené na 

dobrovolnosti členství. Je brzdou elementárního politického přesvědčování při 

vstupu člena do odborové organisace o významu odborového členství a o právech a 

povinnostech člena, plynoucích z usnesení sjezdu, ze stanov a z organizačního řádu 

ROH.“123

Směrnice, jež k tomu byla vydaná, určovala, jak mají být distribuovány známky o 

zaplacení příspěvku (stále ve výši 1% z hrubého platu) a vylepovány do členských 

legitimací, které již neměly být uloženy „v šuplíku u pokladníka“, ale předány 

členům. Tak měl být zajištěn pořádek v evidenci.124 Akcentován byl politický prvek 

celé akce. „Předání členských legitimací přímo členům není administrativním 

opatřením, nýbrž má politický význam tím, že přibližuje členy jejich odborové 

organisaci a zvýší význam a vážnost legitimací. Proto se závodní rady nespokojí 

s mechanickým provedením tohoto úkolu. Uskuteční jej teprve po pečlivé přípravě, 

a to slavnostním způsobem na členských schůzích nebo na schůzích úseků. Předání 

má všude předcházet krátký politický referát, v němž bude členům vysvětlen smysl 

a význam odborového členství, práva a povinnosti členů, důležitost prováděného 

opatření a povinnost členů legitimaci pečlivě opatrovat.“125

                                                                                                                                         
všech obchodech potravinářských i nepotravinářských. Rozšíření přednostního nákupu jest vyhlášeno 
v oběžníku zemského národního výboru v Praze čís. 904 č.j. IX-1-3275/260-1947 ze dne 12. prosince 
1947.“ Věstník ROH II/1, s. 2.
122 Věstník závodních rad I/1, s. 2.
123 Kolský, Josef: Výběrčí systém zaktivizuje naše závodní odborové skupiny. In: ODBORÁŘ IV./10, s. 
354.
124  „Přichází se na to, že jsou některé skupiny, které po dobu celých měsíců a dokonce rok, dva, 
neprováděly řádné účtování členských příspěvků. Přichází se dále na to, že v celé řadě skupin se 
nedodržuje sjezdové usnesení o placení příspěvků ve výši 1% hrubého platu. Dokonce se vyskytují i 
případy, že sražené příspěvky nebyly odvedeny svému účelu, nýbrž že je jich používáno správou závodu 
k účelům provozním.“ Kolský, Josef: Výběrčí systém zaktivizuje naše závodní odborové skupiny. In: 
ODBORÁŘ IV./10, s. 354.
125 Kolský, Josef: Výběrčí systém zaktivizuje naše závodní odborové skupiny. In: ODBORÁŘ IV./10, s. 
354.
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Členství v ROH se stalo víceméně „dobrovolně povinné“. Od náboru se později

přešlo k administrativnímu procesu, kdy přihláška byla součástí dokumentů

vyřizovaných při vstupu do zaměstnání. Pokud by člověk do ROH nevstoupil, neměl 

by zaručeny mnohé sociální vymoženosti. V době nedostatku určitých druhů 

základního zboží a služeb by si člověk zkomplikoval život, již tak spojený 

s neustálým „sháněním“.

Být odborářem znamenalo „pohledem shora“ vyjádření souhlasu s budováním 

socialismu, „pohledem zdola“ šlo o povinně dobrovolný akt, jímž bylo možné si za 

členské příspěvky zjednat únosnější život v daném časoprostoru a to bez 

jednoznačného spojení s KSČ. Jednalo se o jakýsi kompromis mezi svědomím 

a životní realitou. Při náboru do KSČ byli „uchazeči“ kádrově vybíráni, ROH mělo 

být naopak „masovou“ organizací, předvojem demonstrujícím podporu KSČ při

budování nové společnosti.

4.2.Struktura a aktivity ROH

Prezidentským dekretem č. 104/1945 Sb. o závodních a podnikových radách byla 

kontrola nad některými podniky předána těm, kdo v nich pracovali -  závodním 

radám, které vznikly spojením ROH s ilegálními závodními výbory. Závodní rady

tvořily základnu odborové organizace. V úřadech veřejné správy, soudech, 

provozních zařízeních veřejných ústavů a fondů byly zřizovány zaměstnanecké 

rady. Pokud měl podnik více závodů, zastřešovala je Podniková rada. Výrobní 

povaha závodu určovala jeho oborovou příslušnost. Vyššími orgány byly Místní 

odborová rada, Okresní odborová rada a Krajská odborová rada. Toto uspořádání 

bylo považováno za prozatímní126. 

Podle § 20 dekretu č. 104 bylo úkolem závodních rad kontrolovat činnost závodu a 

účastnit se na jeho správě včetně plánování tak, aby hájily „hospodářské, sociální, 

zdravotní a kulturní zájmy zaměstnanců v závodě“127, udržovat jednotu pracujících, 

dodržovat pokyny složek ÚRO, budovat upřímný poměr s veřejnými úřady (národní 

výbory, úřady berní, cenové kontroly aj.). Mnohé detaily byly upřesněny vládními 

                                               
126 Věstník závodních rad I/1, s. 9.
127 Hendrych, 1946, s. 5
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nařízeními. Řízení podniku příslušelo národním správám či správcům, kontrolní 

činnost závodním radám. Bránění závodním radám v činnosti, jakož i porušení 

mlčenlivosti člena závodní rady podléhalo trestu šestiměsíčního vězení a pokutě do 

100 000 Kčs. Pravomoci závodních rad128 výrazně zasahovaly do správy podniků, 

úřadů a ústavů s odůvodněním, že „zájmové zastupitelstvo zaměstnanců 

v závodě“129 má „jistě nejlepší přehled o tom, jak které hospodářské opatření je 

v souhlasu s obecným zájmem hospodářským, a může tedy závodní radě nejlépe 

poradit“130. 

ÚRO etablovalo v rámci své organizace deset odborných komisí: Ideovou, 

Hospodářskou či Národohospodářskou131,132, Sociálně-politickou, Kulturní, 

Odborného vzdělání133, Tiskovou134, Agitační135, Závodního stravování, Komisi pro 

péči o pracující mládež ÚRO136 a komisi Žen.

                                               
128 Správa závodu musela závodní radě umožnit přístup k písemnostem závodu, informovat o 
plánovaných jednáních, povolit revizi veřejným orgánem na účet závodu a odvádět závodní radě nejméně 
10 % z čistého zisku závodu. ÚRO dávalo závodním radám rozhodnutí o tom, které závody zrušit, převést 
na jiný výrobní program a které zachovat. Závodní rady spolurozhodovaly o dosazování národních 
správců, o přijímání a propouštění zaměstnanců na základě jejich mravní způsobilosti a státní 
spolehlivosti“ - Hendrych,1946, s. 20.
129 § 1. (1) Dekretu prezidenta republiky ze dne 24. října 1945 o závodních a podnikových radách.
130 Hendrych, 1946, s.8
131 Srovnej Věstník závodních rad I/1, s. 8-9. 
Sestávala z několika sekcí - Plánovací, Průmyslové, Finanční, Zemědělské, Vnitřního obchodu, 
Zahraničního obchodu, Dopravy, Zásobování, Forem podnikání a Podnikového poradenství.  Komise 
spolupracovala s tiskovým odborem při vydávání informačních publikací. Věstník závodních rad I/1, s. 9.  
132 Vznikla proto, že si odbory vytyčily širší záběr působnosti než před druhou světovou válkou: 
„Na rozdíl od dřívějších odborů nezabývají se jenom otázkami zaměstnaneckými, nýbrž musí zasahovat 

do všech oborů hospodářské činnosti, do otázek finančních, výrobních, měnových atd.“ … 
„Národohospodářská komise spolupracuje při vypracování směrnic pro národní správy s příslušnými 
místy při jmenování národních správců. Věstník závodních rad I/1, s. 9.
133 Klíčovými byly především Školy práce při podnicích, ústavech a úřadech (např. začleněním všech 
zaměstnanců bývalého Anglického ústavu v Praze vznikl Ústav moderních řečí Školy práce ÚRO). 
Věstník závodních rad č. I/1, s. 11.
134 Ovlivňovala všechen odborářský tisk.
135 Měla odstraňovat předsudky vůči předcházejícím odborům a měla přesvědčit pracující o tom, že nové 
odbory budou lepší. K tomu sloužila oddělení, „která zahrnují všechny možné prostředky zpravodajské 
služby“: tisk (příprava letáků), výtvarnictví (úprava plakátů a letáků, spolupráce s organizací výtvarníků 
Mánes), rozhlas (denní odborářské relace), film (zachycení důležitých událostí).   
„Svou činnost zahájilo na schůzi osazenstva Českomoravských strojíren v Libni dne 18. května, na níž 
promluvili předseda vlády Fierlinger, náměstek předsedy Gottwald a ministr Laušman. Průběh schůze byl 
filmován. Kromě toho jest připravován agitační kreslený film, který zachytí přerod odborového hnutí od 
roku 1918.“ Věstník závodních rad I/1, s. 9.
136 Srovnej Věstník závodních rad I/1, s. 8- 9. Její pracovní program měl motivovat mládež k „budování 
nového sociálního řádu“ pomocí odborové neboli organizační (výchova funkcionářů) a odborné výchovy 
(kurzy, doškolování a přeškolování o učební osnově a sociálních otázkách), a prostřednictvím sociální 
ochrany (kontrola nařízení týkajících se mladých, zřizování učňovských škol při závodech, příprava plánů 
na odpočinek a kulturní výchovu s cílem sdružovat mládež, spolupráce s Svazem české mládeže). Věstník 
závodních rad I/1, s. 9. 
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Při příležitosti svého zvolení do čestné funkce předsedy ÚRO zdůraznil v projevu 

uvedeném 14. června 1945 v pražském rozhlase poslanec Antonín Zápotocký 

vedoucí úlohu sovětských odborů při organizaci výroby na podporu Rudé armády,

potažmo na vítězství nad fašismem. Odbory v Československu pasoval do role 

nerozborné armády, která se musí probudit a „podepřít vládu a všechny vládou 

ustanovené činitele při plnění jejich úkolu, budování nového spravedlivého a 

demokratického řádu v osvobozené Republice“.137 Organizační struktura odborů 

měla být jednotná, budovaná shora a poté rozčleněna dle odborností, neměla však 

z členů učinit konkurenty. ÚRO se oficiálně distancovala od politických stran, avšak 

měla být „útvarem politickým“, jenž rozhoduje nejen o záležitostech „dělníků a 

zaměstnanců“ ale i všech základních otázkách „státního a veřejného života“ 

týkajících se zájmů „pracujícího lidu“.138

V každém závodě byl organizační výbor a organizační důvěrník dbající o nábor. 

Prozatímní místní odborové rady měly řídit volby do řádných místních odborových 

rad. Počet členů nebyl určen. Byly zřízeny také okresní odborové rady. Krajské 

odborové rady rozhodovaly o nutnosti zřídit místní odborové rady a podléhaly 

přímo ÚRO. Schůze se měly svolávat „zásadně po pracovní době, aby intensivní 

organizační činnost odborů nebyla na překážku úsilí všech demokratických 

elementů ve státě o nejrychlejší hospodářskou konsolidaci a o upevnění pracovní 

morálky“.139 Specializované komise s poradním hlasem u krajských a okresních 

odborových rad se zabývaly odbornými otázkami zaměstnanců. Na podzim roku 

1945 vydal ÚRO směrnici o prozatímní organizační struktuře ROH vycházející 

z územně-správního a oborového členění, kterou zpracovala Ústřední organizační 

komise.140

Organizační princip ROH se s únorem 1948 proměnil z lidové demokracie141 na

demokratický centralismus142. Nejvyšším orgánem ROH se stal všeodborový sjezd 

svolávaný nejméně jednou za čtyři roky. Ten volil Ústřední radu odborů a revizní 
                                               
137 Antonín Zápotocký v čele ÚRO. In Věstník závodních rad č. 2., s. 1.
138 Zásady organizačního budování. In Věstník závodních rad č. 2., s. 3.
139 Zásady organizačního budování. In Věstník závodních rad č. 2., s. 4.
140 Prozatímní organisační struktura revolučního odbor. Hnutí (ROH). In Věstník závodních rad č. 5., s. 2.
141 Vláda distribuovaná mezi lid při uznání práva „pracujícího lidu svobodně se organizovat podle své 
politické vůle“. Věstník závodních rad, č. 1., s. 2.
142 Všichni funkcionáři byli voleni členy, vůči nimž měli zodpovědnost za svou činnost. Moc se 
koncentrovala v rukou funkcionářů spojených s jedinou politickou stranou.
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komisi, jejichž zprávy projednával a schvaloval, dále stvrzoval stanovy ROH a 

určoval roli ROH na vnitrostátní i mezinárodní scéně. V období mezi sjezdy byla 

výkonným orgánem ÚRO, která svolávala všeodborový sjezd, participovala na 

zpracování národohospodářských plánů, předkládala vládě návrhy v oblasti 

pracovně-právní agendy (mzdy, kolektivní smlouvy), organizovala socialistické 

soutěže práce (o nejlepšího úderníka, zlepšovací návrhy, brigády socialistické 

práce), zdravotní, sportovní a rekreační péči a ve svém nakladatelství Práce 

vydávala deník Práce, odborové časopisy a jiné tiskoviny. Plénum Ústřední rady 

odborů zasedalo nejméně jednou za půl roku.

Sjezd každého odborového svazu se konal minimálně jednou za dva roky. 

Schvalovaly se na něm stanovy odborového svazu, volil se ústřední výbor 

odborového svazu, revizní komise a zástupci na všeodborový sjezd. Mezi sjezdy byl 

autoritou ústřední výbor odborového svazu, který spolupracoval s ministerstvy při 

organizaci socialistických soutěží, organizoval sjednávání kolektivních smluv, 

navrhoval bezpečnostní předpisy v jednotlivých odvětvích, školil kádry a měl vliv 

na obsazení pozic ve státních, hospodářských a veřejných organizacích. Zasedání 

ústředního výboru odborového svazu probíhalo minimálně každé čtyři měsíce. 

Hierarchie odborových orgánů sestávala dále z krajských odborových rad, krajských 

výborů odborových svazů a revizních komisí. Okresní všeodborová konference 

volila okresní odborovou radu. Krajské výbory odborových svazů zřizovaly okresní 

výbory odborových svazů. Krajské odborové rady i krajské výbory se scházely 

alespoň každé tři měsíce. 

Na nižším stupni byly základní organizace ROH, jejímiž členy byli pracující 

v zaměstnaneckém poměru u jednoho zaměstnavatele. Organizace s minimálně 

dvaceti členy volila na členské schůzi závodní (místní) výbor a revizní komisi, 

v početně menších základních organizacích byl volen závodní důvěrník. Volební 

období bylo jednoroční. Na jednotlivých pracovištích byly ustanoveny odborové 

úseky v čele s úsekovými důvěrníky volenými veřejným hlasováním na jeden rok.

Slovenská odborová rada, nejvyšší všeodborový orgán na Slovensku s vlastním 

vydavatelstvím Práca, byla podřízena Ústřední radě odborů. Plénum Slovenské 
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odborové rady bylo svoláváno každé čtyři měsíce, schůze slovenských výborů 

odborových svazů nejméně jednou za tři měsíce. Slovenská všeodborová konference 

se konala minimálně každé dva roky.

Odborům se skutečně podařilo rozšířit vliv jak na oblast pracovní, tak i volný čas

pracujících, jimiž museli být téměř všichni obyvatelé země. Při výše popsané 

frekvenci schůzí musel odborový funkcionář nebo funkcionářka věnovat značnou 

část ze svého volného času činnosti v odborech. Avšak především byly při ROH 

zřizovány zájmové kroužky, kluby, ROH organizovalo přednášky, filmová 

promítání. V roce 1950 bylo přibližně třicet tisíc spolků, které se zabývaly kulturní 

činností, připojeno k závodním klubům ROH, kde byla jejich činnost ideologicky 

usměrňována. 143

                                               
143 „V roce 1949 působilo v rámci ROH tisíc pět set závodních klubů, pět tisíc závodních knihoven, 
šedesát osm výtvarných kroužků, pět set padesát fotoamatérských kroužků, pět set sedmdesát osm 
divadelních kroužků a kolektivů, sedm set deset šachových odborů, tři sta jedenáct pěveckých a 
hudebních souborů, tři sta padesát tři závodních kin na úzký film.“  Knapík-Franc, 2011, s. 1076.
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5.   Možnosti cestování občanů Československa

Politika zasahovala do předpisů o cestování v Rakousko-Uhersku i v pozdějších 

státních útvarech. Podle vládního nařízení č. 55/1928 Sb. byly před druhou světovou 

válkou pasy vydávány okresními nebo státně-policejními úřady a zemskými úřady. 

Maximální doba platnosti pasu byla pět let. Diplomatické pasy vydávalo 

Ministerstvo zahraničních věcí, pasy československým občanům v zahraničí 

vydávaly zastupitelské úřady. Důvodem odepření vydání pasu byly podle §7 trestní 

stíhání, veřejné dluhy a ohrožení důležitého státního nebo hospodářského zájmu. 

Poslední jmenovaný argument byl snadno zneužitelný. V praxi byl používán 

k zamezení cestování komunistům do SSSR. Běžné pasy byly pro cestování do 

SSSR do roku 1935 neplatné.144

Za protektorátu platily pro všechny jeho občany říšské pasové předpisy. Na 

československé pasy vydané do 16. března 1939 bylo možno vycestovat, pokud byly 

opatřeny vízem německého vízového úřadu a propustkou, kterou na zvláštní žádost 

vydávaly německé úřady v součinnosti s úřady práce. Od roku 1942 musely být tyto 

dokumenty potvrzeny navíc gestapem. 145  

Po skončení druhé světové války vešel v platnost opět zákon č. 55/1928 Sb., 

cestovní pasy však byly vydávány ministerstvem vnitra (namísto zemských 

národních výborů, následníků zemských úřadů) pouze na základě doporučení 

oborového ministerstva nebo zájmového sdružení. Od června 1945 pasy vydávalo 

Ředitelství národní bezpečnosti v Praze a pověřenectvo vnitra v Bratislavě, a to na 

základě §7 vládního nařízení č. 51/1936.146 Znárodněné banky, z důvodu potřeby 

deviz pro národní hospodářství, odváděly zahraniční měny do státní kasy, 

neprodávaly je občanům na jejich cesty do zahraničí. Ministerstvo financí proto 

oponovalo svobodě cestování. Záležitost soukromých cest do zahraničí vláda 

projednávala 11 a 12. února 1948 i ve vztahu k návrhu Ústavy, do něhož byla 

                                               
144 Rychlík, 2007, s. 16.
145 Rychlík, 2007, s. 23-25.
146 Rychlík, 2007, s. 26.
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zařazena formulace „Vydávání pasů do ciziny upravuje zákon.“147 V nové Ústavě, 

kterou schválila poúnorová vláda, se už však tato formulace neobjevila.

Na Západ, tj. do nesocialistických zemí, byl po roce 1948 výjezd z různých důvodů 

cíleně omezován.148 Jak ve své práci uvádí Pavel Mücke, disciplinace obyvatelstva 

probíhala v důsledku zeměpisného a politického vývoje tak, že zahraniční cestovní 

ruch byl fakticky ovládán orgány Ministerstva vnitra.149 Zprostředkovatelem 

zajišťujícím pasy a víza byl Čedok, čemuž mělo být zamezeno, aby ministerstva 

získala přehled o cestách občanů do zahraničí. Cestování do zahraničí bylo pro 

většinu obyvatelstva omezeno na několik politicky spřátelených, socialistických, 

regionů. Z tohoto i dalších důvodů občané trávili volný čas primárně na území 

Československa, což se promítlo do vzniku struktury rekreačních aktivit i mentality 

a nechalo otisk v paměti lidí. 

5.1.  Hromadný cestovní ruch

Jedním ze způsobů roztřídění cestovního ruchu je kategorizace na volný a vázaný 

cestovní ruch. Ubytovací zařízení volného cestovního ruchu byla ta, která sloužila 

„přechodnému ubytování hostů jako hotely, motely, turistické ubytovny, rekreační 

chatové a srubové osady, autokempinkové a stanové tábory. Do ubytovacího 

zařízení vázaného cestovního ruchu patřila lázeňská zařízení, výběrová rekreace 

ROH, závodová rekreace, rekreace školní mládeže a ČSM“150.  Lůžková kapacita 

byla i při poválečných potížích se zásobováním neustále rozšiřována. 151

První snahy o propagaci a růst moderního hromadného cestovního ruchu 

v Československu spadají do roku 1920, kdy vznikla Československá cestovní a 

dopravní kancelář s.r.o.. Za jedenáct let si vybudovala síť 21 kanceláří a tří poboček 

(Berlín, Paříž, Londýn). Po roce 1945 byla transferována do vlastnictví státu (jako 

                                               
147 Rychlík, 2007, s. 33.
148 Mezi důvody byl nedostatek deviz na výměnu za západoevropské měny nebo snaha zabránit tomu, aby 
obyvatelstvo zjistilo, jak se žije na druhé straně železné opony. 
149 Mücke, 2010, s. 186-200.
150 Hrdý, Díl I., 1969, s. 259.
151 V letech 1957 – 1965 se lůžková kapacita v ubytovacích zařízeních vyvíjela od 69 747 v roce 1957 po 
136 712 v roce 1965, přičemž nabídka v českých krajích mnohonásobně převyšovala slovenskou. 
Hrdlička, Díl I., 1969, s. 264. 
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národní podnik, dále n.p.). V roce 1954 byla sekce domácího cestovního ruchu 

převedena na novou cestovní kancelář Turista.  Na expanzi poboček v zahraničí, 

nejen v socialistických zemích, se soustředila Československá cestovní a dopravní 

kancelář n.p., (New York, Amsterdam, Frankfurt, Vídeň). V roce 1965 byly tyto dvě 

cestovní kanceláře sloučeny. Vznikla Československá dopravní kancelář (ČEDOK), 

jež byla „samostatnou právnickou osobou a hospodářskou organizací.152  

Mládeži byla určena Cestovní kancelář mládeže (dále CKM) „nabízela své služby 

od roku 1955“.153 O rok později již spadala pod mezinárodní oddělení Ústředního 

výboru Československého svazu mládeže (dále ČSM), v letech 1959 – 1960 byla 

samostatnou složkou jako Cestovní odbor mezinárodního oddělení ÚV ČSM. 

V letech 1961 – 1989 byla nezávislou organizací. Jejím úkolem bylo zajišťovat 

„turistické, studijní a poznávací zájezdy mladých lidí do Československa a zájezdy 

československé mládeže do zahraničí“.154

Dalšími institucemi specializovanými na organizaci zotavovacích pobytů, které 

vznikly později, byly Sport-Turist, Balnea, Autoturist, Rekrea, Volareza. Vrcholným 

organizátorem cenově zvýhodněných dovolených bylo od roku 1945 vedení odborů,

které v roce 1945 převzalo členstvo a majetek všech dosavadních odborových 

ústředen a organizovalo pobyty na zotavenou. V únoru 1948 ROH získalo další 

ubytovací kapacity „z konfiskovaného majetku Němců, zrádců a kolaborantů“155

s cílem rozšířit nabídku rekreačních pobytů pro co největší počet svých členů. 

5.2. Privátní formy cestování 

S ohledem na počet dnů pracovního klidu a množství finančních prostředků 

vydávali se pracující před druhou světovou válkou spíše na krátké cesty. Počátkem 

třicátých let 20. století si lidé budovali vlastníma rukama chaty, které byly jejich 

                                               
152 „Úkolem tohoto oborového podniku je plánovitě organizovat a zajišťovat poskytování služeb pro 
domácí i zahraniční cestovní ruch včetně ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb, pečovat o rozvoj, 
úroveň a propagaci těchto služeb a starat se o výstavbu a rozvoj materiálně technické základny cestovního 
ruchu. Podnik uskutečňuje domácí i zahraniční cestovní ruch pomocí cestovních kanceláří rozmístěných 
po celém území ČSSR.“ Hrdý, 1969, Díl I., s. 330.
153 Knapík-Franc a kol., 2011, s. 189.
154 Hrdý, 1969, Díl I., s. 335.
155 Jetel, 1948, s. 169.
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majitelům při výletech „přístřeším a noclehárnou …neboť na výletech přes noc jest 

hlavní domek.“156  Několik dnů či týdnů dovolené si mohly dovolit movitější 

vrstvy, které nebyly vázány pracovní smlouvou.

Samostatným fenoménem byl skauting, který je spojen se vznikem trampských 

osad. Nejznámější osada, založená v roce 1918, nesla název Ztracená naděje neboli 

Ztracenka. Nacházela se na Svatojánských proudech na Vltavě. Po druhé světové 

válce byly kvůli výstavbě přehrady některé chaty přesunuty nad její úroveň. 

Období trampingu lze rozdělit do období kovbojského (1919-1927) inspirovaného 

americkými filmy, období kanadského (do roku 1933) a doby úpadku zapříčiněné 

hospodářskou krizí. Po únoru 1948 tramping představoval únik před depresí, 

uvolnění ve společnosti stejně zaměřených lidí a možnost seberealizace. Poslední 

prvek spolu s možností symbolického vlastnictví příbytku v zemi, kde zákon 

nedovoloval vlastnictví druhého bytu, se přibližně v 60. letech 20. století odrazil 

v chataření a ještě později v chalupaření.    

Ještě zhruba dvě desetiletí po druhé světové válce používala většina obyvatelstva k 

cestování prostředky hromadné dopravy. V rámci země se cestovalo po železnici, 

rostoucí oblibě se těšila autobusová doprava. V šedesátých letech bylo možno 

zakoupit automobil po zaevidování se do pořadníku, uspoření kýžené částky a 

vyčkání na výzvu k vyzvednutí vozu. Čekací lhůta nebyla ve státem řízeném 

hospodářství nijak definována nebo limitována.

                                               
156 Kuthan, 1931, s. 41.
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6. Rekreace ÚRO a ROH157

Před druhou světovou válkou byla dovolená považována za nadstandard, který si 

z finančních a časových důvodů mohly dovolit vyšší socioekonomické třídy. 

Nejnižší pracující třída na dovolenou nejezdila, a proto ani netušila, co si sbalit, jak 

se obléci, jak aktivně regenerovat své síly a jak se v novém, neznámém prostředí 

zotavoven chovat. Skupinová dovolená je civilizačním fenoménem, který po druhé 

světové válce masově rozvíjelo ÚRO a ROH, přičemž jeho noví uživatelé na něj 

nebyli připraveni.158 Volný čas je především „psychologickým prostorem“159, 

v němž se člověk zabývá svými potřebami. Na odpočinek spojený s objevováním 

sebe sama a svých možností musí být člověk psychicky připraven, musí si připustit, 

že chce sám sebe odměnit oddychem navzdory momentálním tlakům okolí.160

ÚRO navázala (ať již plánovitě či nevědomě) na činnost Masarykova 

Lidovýchovného ústavu, jenž se snažil o vytvoření programu pro osvěžování 

člověka, přičemž jedním dechem varoval, že člověka nelze „naprogramovat“161. 

Nezavrhoval ani pokleslou zábavu, ovšem v malé dávce. Komunisté naopak 

preferovali cizorodou sovětskou kulturu, kterou do života lidí v Československu 

implementovali v neúměrném množství. Ovlivnili tím estetickou úroveň veřejného 

prostoru, vnitřní postoj a aktivity občanů Československa. 

Finance a objekty pro organizaci rekreačních a kulturních akcí získala ÚRO za 

podpory vlády. Majetkovou základnu tvořilo vlastnictví bývalých organizací NOÚZ 

a německých organizací (např. DAF), ÚRO spravovala divadla, kina, vydavatelství 

a Školy práce. Jako „představitelka a ochranitelka zájmů konsumentů kultury“ razící 

zásadu, že „kultura patří lidu“, ujala se ÚRO „převýchovy pracujících a celého

národa“.162 Osvěta byla součástí rekreace, která se dělila na domácí výběrovou a 

závodní, zahraniční a od 50. let 20. století přibyla navíc pionýrská. 

                                               
157 Ve Zprávě o zotavené pracujících v r. 1946 jsou slova zotavená a rekreace použita jako synonyma. 
ÚRO-Kult., karton 18-1946.
158 Vaněk, 2011, Retro.
159 Štyrský – Šípek, 2011, s. 79.
160 Štyrský – Šípek, 2011, s. 80. Tlakem okolí byla nutnost co nejrychlejší renovace válkou rozvrácená 
země a životů jednotlivých lidí.
161 Rambousek, 1931, s. 12.
162 Význam a poslání Ústřední rady odborů. In Věstník závodních rad I/2, s. 4-5.
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6.1. Před rokem 1939

Ve volných chvílích163 mimo zaměstnání lidé relaxovali a obnovovali své psychické 

a fyzické síly v různých spolcích. O vytvoření ucelené koncepce vyžití ve volném 

čase se snažil Masarykův lidovýchovný ústav (dále MLÚ), jehož tezí byl rozvoj 

celého potenciálu člověka164. MLU předpokládal nárůst významu rekreace ve 

smyslu prostředku na „opravu“ člověka deformovaného jednotvárnou prací. 

Vycházelo se z teze, že člověk je kreativní, pokud je mu dán prostor a čas. V roce 

1929 byl při ústavu zřízen rekreační odbor, který měl podnítit zájem o téma rekreace 

a vytyčit základní body konzistentního programu pro odborné vedení rozvoje 

lidského potenciálu. Aby ústav splnil tento závazek, zjišťoval potřeby veřejnosti, 

identifikoval překážky, šířil osvětu a vyvíjel snahu směrem ke sjednocení aktivit 

roztříštěných v mnoha spolcích.165 Pro stát a obce zpracoval seznam bodů pro 

zlepšení podmínek rekreace166 a prostřednictvím inzerátů informoval o letních 

táborových školách pro dělnictvo, možnostech studia na dělnických školách a 

dalších aktivitách.

6.2. Léta 1939 – 1945

Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich byl v roce 1941 odvelen 

do protektorátu Čechy a Morava, aby eliminovat vzmáhající se odboj. Pod jeho 

vládou bylo vyhlášeno stanné právo a zlikvidována organizace ÚVOD. Pro zvýšení 

válečné výroby a odpolitizování pracujících nabídl dělníkům lepší sociální 

podmínky, než které do té doby v průmyslu panovaly. Zřídil závodní kuchyně, které 

vydávaly jedno teplé jídlo denně, a obzvláště výkonní pracovníci byli vysíláni na 

týdenní rekreační pobyty v luxusních hotelech. Na rekreačních pobytech, které se 

konaly od května do září, muži dostávali dvacet cigaret a ženy 200 g cukrovinek na 

                                               
163 Rekreační dobou byly „soboty, neděle, svátky, prázdniny a dovolená“. Rambousek, 1931, s. 12.
164 „Lidová výchova nemůže býti jen pěstěním rozumu, ale musí se stejně věnovati citu, vůli i tělu, které 
není protiváhou duše, ale spolu s ní teprve tvoří celého člověka. Člověk jako celek po stránce tělesné, 
duševní i mravní musí býti předmětem péče správné lidové výchovy.“ Rambousek, 1931, s. 3. 
165 V oblasti sportu byl kromě organizace Sokol významný Všesportovní výbor, který sestával ze 30 
svazů a měl asi 250 000 členů. Vedle něj existoval Ústřední tělovýchovný svaz se 4 svazy, Klub 
československých turistů se 70 000 členy, Svaz československých turistů s 5 000 členy, Československý 
národní střelecký svaz s 18 200 členy a Ústřední jednota československého hasičstva s 272 000 členy.
Rambousek, 1931, s. 40-43.
166 Rambousek, 1931, s. 29-30.



Bakalářská práce                                       Dovolená ROH v poválečném Československu

- 40 -

týden. Účastníci byli vybíráni podle výkonů a mohli se zúčastnit pouze jednou. 

NOÚZ za fašistické okupace organizovala vzdělávací kurzy a zájezdy, nevlastnila 

žádné rekreační objekty.167    

6.3.Léta 1945 – 1948168

Obnovu země zničené válečnou vlnou brzdil nedostatek pracovníků. Ti, kteří přežili, 

byli psychicky a fyzicky vyčerpaní, podvyživení, toužící po lepším životě. 

Materiální deprivace spojená se zklamáním z předválečného postoje spojenců měla 

dopad i na morálku občanů. Dopravní infrastruktura a celý průmysl vyžadovaly 

rekonstrukci.169

V letech 1945-1948 byla neobsazená pracovní místa zaplňována ženami, zejména 

z kategorie „žen v domácnosti“. Ke zvýšenému zaměstnávání žen vedlo více faktorů 

– nedostatek pracovních sil v protěžovaném těžkém průmyslu, marx-leninské učení 

o emancipaci žen, nutnost druhého příjmu v domácnosti po nivelizaci platů a někdy 

také ideologická motivace jednotlivců. Přetrvávající tradiční pojetí ženy jako 

pečovatelky o domácnost vyústilo v jejich tzv. „druhou směnu“, na niž ženy 

„nastupovaly“ v domácnosti každý den po zaměstnání. Prostor pro volnočasové 

aktivity a veřejnou angažovanost měly kvůli svému vytížení péčí o domácnost a 

rodinu omezen. Služby sdružené v podniku „Osvobozená domácnost“ měly ženám 

odlehčit. Neprokázaly se jako uspokojivé a funkční, proto na ně ženy nespoléhaly.170      

6.3.1. Rok 1945

V roce 1945 zorganizovala ÚRO pobyty na zotavenou171 pro repatrianty a 

barikádníky.172 Písemné přihlášky na letní zotavovací akci mohli na ústředním 

sekretariátu ÚRO, Na Perštýně 11, Praha 1, podat všichni, kdo byli na zdraví 

poškozeni v důsledku aktivního boje, věznění v koncentračním táboře a německých 

                                               
167 Čornejová, 2012, s. 22-25.
168 Počet účastníků je uveden v příloze č. 2.
169 Věstník závodních rad II/12, s. 1.
170 Knapík-Franc a kol., s. 1068-1069.
171 Zotavená pracujících představovala „osvěžení mysli i nervů…odpočinek střídaný s činností mírně 
pohybovou.“ ÚRO-Kult., karton č. 18-1946 – Zpráva o zotavené pracujících v r. 1946.
172 Zpráva o zotavené pracujících v r. 1946, s. 3. ÚRO-Kult. karton 18. 
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věznicích nebo ztráty svých blízkých. ÚRO zajistila účastníkům „potřebný klid, péči 

a stravování“, aby se co nejrychlejší zotavili.173  Po kladném ohlasu se akce 

opakovala také na podzim.174

Velký důraz byl kladen na zdraví dětí a dorostu, „poněvadž jejich organismus je ve 

stadiu vývoje“. Na základě lékařských vyšetření nařízených Ministerstvem 

zdravotnictví bylo indikováno 40 000 nakažených tuberkulózou, což bylo 23

procent ze 170 000 mladistvých pracujících.175 Pro školní děti a dorost zajistily 

rekreaci v roce 1946 úřady Zemské prázdninové péče, ministerstvo zdravotnictví a 

další instituce. Pracující mládež však vyšla naprázdno. 

6.3.2. Rok 1946

V roce 1946 ÚRO uspořádala osm typů zotavovacích akcí. Pět hlavních akcí 

představovaly zimní zotavená pro dospělé a jejich rodinné příslušníky176 (4. února -

15. dubna), zimní zotavená pracujícího dorostu (jedno- až dvoutýdenní pobyty 

v lázních, 15. ledna - 15. dubna), letní zotavená pracujících (2. června - 20. října), 

zimní zotavená pracujících (22. prosince - březen 1946) a celoroční zotavená 

zdravotně ohroženého pracujícího dorostu v Tatrách (od dubna 1946, třítýdenní 

pobyty, účastník hradil 900 Kčs při skutečném nákladu na osobu 2 000 Kčs)177. Tři 

menší akce reprezentovaly dva třítýdenní turnusy pracujícího dorostu na zdolání 

kůrovcové kalamity v křivoklátských lesích v dohodě s ministerstvem zemědělství, 

zotavená 145 jugoslávských učňů v Československu po dohodě s jugoslávským 

velvyslancem (uhradilo ministerstvo sociální péče a učni dostali také šatstvo) a 

čtyřtýdenní výměnný pobyt deseti bulharských a jedenácti českých odborářů. 

Bulhaři byli ubytováni ve zotavovně ÚRO v Jevanech, Češi u moře. 

                                               
173 Zotavovací akce ÚRO pro účastníky národního odboje. In Věstník závodních rad č. 2., s. 5.
174 Zotavovací akce ÚRO pokračuje. In Věstník závodních rad č. 6., s. 9.
175 Fond ÚRO-Kult. karton 18, inv. j. neoznačena.
176 Ze 4 409 účastníků zimní zotavené připadlo 1 100 míst na rodinné příslušníky. ÚRO-Kult.,1946,  
karton 18.
177 Jednalo se o „pracující mládež ve stáří od 14 do 18 let“, která byla vybrána „na základě zvláštního 
lékařského doporučení“. Dívky a chlapci byli ubytováni odděleně. O pracující dorost pečovali ideoví a 
sportovní instruktoři. ÚRO-Kult. karton 18-1946 - Zpráva o zotavené pracujících v r. 1946. 
Podle „Zprávy o činnosti“ komise pro zotavenou pracujících byla pracující mládež „ohrožena 
tuberkulosou a jinými chorobami z podvýživy“. ÚRO-Kult. karton 18/26b. 
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Letní zotavenou měla z pověření ministerstva ochrany práce a sociální péče 

organizovat Ústřední rada odborů. Výběr účastníků – členů ROH zajišťovaly 

závodní rady ve shodě se závodními skupinami podle pokynů publikovaných ve 

směrnicích ministerstva sociální péče a oběžnících ÚRO. Náklady byly hrazeny z 

účtu ÚRO, rozpočtů podnikových správ nebo závodních rad, od letní sezóny též 

z rozpočtu ministerstva sociální péče, z veřejnoprávního nemocenského pojištění a 

formou slevy na železniční a autobusovou dopravu z rozpočtu ministerstva 

dopravy.178

Vybráni mohli být následující zaměstnanci – členové ROH:

a) „pracující, vyznamenaní podle dekretu presidenta republiky ze dne 12. října 

1945 č. 89 Sb.

b) jubilanti práce, t.j. ti, kteří pracují v jednom závodě alespoň 25 let neb kteří 

dovrší 40 let nepřetržité práce v zaměstnaneckém poměru 

c) pracující za ztížených pracovních podmínek, t.j. zaměstnanci, pracující pod 

zemí, s jedy a pod.. 

d) mladiství zaměstnanci do 18 let

e) pracující zdravotně ohrožení (nikoliv nemocní), u nichž se jeví potřeba 

preventivní péče

f) sociálně slabí zaměstnanci, t.j. živitelé většího počtu nezaopatřených rodinných 

příslušníků

g) zvláště výkonní zaměstnanci, jejichž píle aneb výkony jsou uváděny ostatním 

zaměstnancům za vzor

h) zasloužilí pracovníci na výstavbě státu podle určení ministerstva ochrany práce a 

sociální péče (na př. zapojení na žňové práce)

i) rodinní příslušníci pracujících, uvedených pod a) – h) a to manžel(ka), 

odkázaný(á) výživou na účastníka této akce, pokud s ním žije ve společné 

domácnosti.“179

Pro a), b) byla zotavená bezplatná, c) dostávali „zvláštní státní příspěvek“. Místa 

neobsazená vybranými účastníky mohli využít ostatní zaměstnanci, kteří nebyli 

vybráni, ovšem za plnou cenu. Z podniků se ztíženými, zdraví škodlivými 

pracovními podmínkami bylo akceptováno maximálně 20 procent přihlášek, 

                                               
178 Věstník závodních rad II/6, s. 1.
179 Zpráva o zotavené pracujících v r. 1946, s. 3. ÚRO-Kult. karton 18-1946.
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z ostatních 15 procent navržených účastníků, s upřednostněním politických vězňů a 

raněných bojovníků.180

Na první zimní zotavovací akci měli přednostní nárok ti, kdo si nevybrali dovolenou 

v létě, protože pomáhali při obnově republiky nebo si nemohli v létě dovolenou 

vybrat z provozních důvodů (např. zemědělci).  Turnusy byly týdenní, od pondělí do 

pondělí, se stravou čtyřikrát denně. Účastníky vybíraly závodní rady, které posílaly 

přihlášky Komisi pro zotavení pracujících ÚRO. Obzvláště výkonným 

pracovníkům-úderníkům mohl poplatek 350,-Kčs (rodinnému příslušníku 450,-Kčs) 

uhradit zaměstnavatel. Cena zahrnovala dopravu vlakem, ubytování, stravu, 

pojištění účastníka a zavazadel. 

Na dovolenou do hor se od 21. ledna 1946 dostali na týdenní pobyty i učňové a 

učednice. Doprovázeli je sportovní instruktoři zajišťující brannou výchovu a ideoví 

vedoucí, kteří měli mladým lidem vysvětlit současnou i budoucí roli pracujících. 

Okresní péče o mládež v Náchodě poskytla jednu zotavovnu, Svaz české mládeže 

své tři objekty. Velké závody ochotně poskytovaly „kulturní, tělovýchovné referenty 

a vedoucí mládeže“.181 ÚRO jejich prostřednictvím prováděla mravní výchovu, 

navazovala na činnost komise pro pracující mládež182, plánovala ustavení a poté 

zestátnění dorostových odborů. Od zotavené pro dospělé pracující se zotavená pro 

pracující dorost lišila právě mravním a agitačním aspektem. Finančně na zimní 

zotavenou pracujícího dorostu přispěly následující instituce (v závorce je vždy 

uveden přepočet na týdenní pobyt jednoho účastníka): Ústřední sociální pojišťovna 

0,5 mil. Kčs (150 Kčs), prezidium ÚRO 360 000 Kčs (100 Kčs) a závodní rady (150 

Kčs). Ministerstvo dopravy poskytlo 60% slevu jízdného, takže účastník ze svého 

příjmu hradil 100 Kčs plus 40% ceny jízdného. Zotavená měla být započtena do 

řádné placené dovolené. Ve většině případů však zaměstnavatelé uhradili jak 150 

Kčs, tak i jízdné a navíc některým účastníkům neodečetli zotavenou z jejich řádné 

dovolené.183 Ubytování bylo často společné či po třech, stravování pětkrát denně a 

program určoval ideový instruktor.  Zájem předčil očekávání, a proto ÚRO žádalo 

ministerstvo ochrany práce o poměrové rozdělení financí určených na zotavenou 

                                               
180 Věstník závodních rad II/5, s. 3.
181 Zpráva o činnosti datována 16. 2. 1946. ÚRO-KULT, karton 18, inv. j. 26.
182 Starala se o agitaci a nábor. 
183 Zpráva o činnosti datována 16. 2. 1946. ÚRO-KULT, karton 18, inv. j. 26.
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dospělých i pro pracující mládež.184 Ne všichni rekreanti museli být členy odborů, 

ale pouze členové získali příspěvek 100 Kčs.185

Letní zotavovací akce pro dospělé byly dvoutýdenní se stravou pětkrát denně. ÚRO 

vypracovalo jízdní řády pro cesty do jednotlivých zotavoven. Na nádraží větších 

měst pořadatelská služba vybavila účastníky jízdenkami a informacemi. Na 

mládežnické turnusy dohlíželi průvodci. 

Na rekreaci do Bulharska se českoslovenští odboráři vydali vlakem z Wilsonova 

nádraží v Praze přes Bratislavu. Národní banka československá každému z nich 

přidělila osm dolarů, které jim ve vlaku „jakýsi maďarský občan“ 186 směnil za 880 

forintů. Problém jim způsobila neaktualizovaná informace o ceně za tranzit 

Maďarskem. Místo čtyřech dolarů museli zaplatit sedm dolarů za jednu cestu. 

S jinými zeměmi nebyly zotavovací akce dohodnuty kvůli dopravním a finančním 

potížím. Výjimkou byl příjezd delegace odborářů z Londýna, jehož účelem byla 

propagace československých lázní. ÚRO vstoupilo v jednání se švédskými a 

švýcarskými odbory a požádalo o spolupráci odbory v SSSR, Jugoslávii a Francii.   

Kritéria pro výběr účastníků v druhém kole zimních dovolených v roce 1946 byla 

opět dána směrnicemi. S účastníky mohli jet i rodinní příslušníci „a to manžel, 

manželka a děti do 15 let, odkázaní výživou na účastníka této akce, pokud s ním žijí 

ve společné domácnosti“.187  Účastníka stál týdenní pobyt včetně dopravy a 

stravování 550 Kčs, dvoutýdenní 900 Kčs, rodinného příslušníka 600 Kčs a 1050 

Kčs. Ti, kdo byli vyznamenáni v Národní soutěži na výstavbu státu, získali rekreaci 

zdarma, ženatí i pro manželku či manžela. Zotavovny byly přístupny i dalším 

zájemcům – „nevybraný“ člen ROH hradil 750 Kčs za týdenní a 1350 Kčs za 

14denní rekreaci, rodinný příslušník 800 Kčs, respektive 1400 Kčs. Administrativa 

byla řízena Komisí pro zotavenou pracujících, Havlíčkova ul. 8, Praha X.-Karlín.

                                               
184 4 000 přihlášek bylo o 600 víc než očekáváno. Zpráva o činnosti datována 16.2.1946. ÚRO-KULT, 
karton 18, inv. j. 26.
185 Věstník závodních rad II/1, s. 8.
186 ÚRO-Kult. karton 18, inv. j. 26/1.
187 Věstník závodních rad II/14, s. 4.
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Přetrvával přídělový systém, a proto byly s ministerstvem potravin vyjednány 

zvláštní dávky s platností od 3. prosince 1946.188 Kuchyně zotavoven byly zařazeny 

v režimu závodních kuchyní, díky čemuž dostávaly dvojité příděly, k tomu ještě 

mimořádné příděly pro zotavovny a potraviny za ústřižky potravinových lístků, 

které rekreanti museli přivézt s sebou a odevzdat při nástupu do zotavovny. Muži od 

18 let si mohli v zotavovnách zakoupit cigarety (10 amerických a 20 tuzemských), 

ženy a mládež 100 g čokolády na týden. O duševní potravu bylo postaráno 

vystoupeními divadelních a pěveckých souborů, exkurzemi do závodů, výlety, 

denním tiskem, putovními knihovnami či společenskými hrami. Účastníci 

připravovali i svá vlastní kulturní vystoupení, těla si utužovali sportem a 

kolektivními vycházkami. Rekreační pobyty byly popularizovány – mezi členy 

delegace, která navštívila učně likvidující kůrovcovou kalamitu v křivoklátských 

lesích, byli tři delegáti za tisk a patnáct zástupců denního tisku.189 Jugoslávské učně 

navštívil na rekreaci i velvyslanec Jugoslávie v Československu.

Zotavovací akce se uskutečnily v 91 objektech190 s kapacitou 4 782 lůžek, z toho 

ÚRO patřilo 15 objektů s 953 lůžky. Ostatní provozovali národní správci a 

soukromníci. Pomocí dotazníkového šetření ÚRO vytipovala vhodné rekreační 

objekty pro zotavenou i pro převzetí z konfiskovaného majetku, s ministerstvem 

zemědělství jednala o přidělení zkonfiskovaných zámeckých objektů191. Zotavovací 

střediska se nacházela v oblastech českých a moravských horských masivů, na 

Vysočině, ve středních, jižních a západních Čechách. Pro dopravu bylo použito 60 

zvláštních vlaků, 922 částečně vyhrazených vlaků a 1120 autobusů. V roce 1946 

strávilo ve zotavovnách 24 247 odborářů 339 458 dnů. V hospodářsky složitém 

období se jednalo o výraznou dobu nepřítomnosti pracovních sil na pracovištích a 

zásadní změnu v délce a způsobu odpočinku desetitisíců jedinců. Pracující mládež 

se z důvodu nasazení na žňové práce dostala až na zimní Zotavovací akci ÚRO. 

Osoby, které se přihlásily dobrovolně za fašistické okupace k německé národnosti, 

byly výnosem Ministerstva sociální péče z 23. června 1946 vyloučeny z nároku na 

                                               
188 Výměr ministerstva výživy ze dne 3. 12. 1946 č. j. 91651. Zpráva o zotavné pracujících v r. 1946. 
ÚRO-Kult, 1946, karton 18. Zpráva o zotavené pracujících v r. 1946, s. 11. ÚRO-Kult, 1946, karton 18.
189 ÚRO-Kult. karton 18, inv. j. 26b.
190 U zimní zotavené v podnicích, „které byly vesměs vybaveny ústředním topením, v pokojích většinou 
s teplou a studenou vodou.“ ÚRO-Kult, 1946, karton 18, inv. j. neoznačena. 
191 Pořízení a údržba zámeckých objektů měly být financovány z příspěvku UNRRA (Správa Spojených 
národů pro hospodářskou pomoc a obnov). 
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placenou dovolenou na zotavenou. V případě hromadných podnikových dovolených 

byly převedeny na příležitostné práce v zemědělství, lesnictví apod.192

Zotavovny ÚRO vedli proškolení zaměstnanci, kontrolu provozu prováděla Komise 

pro zotavenou pracujících a Komise pro kontrolu zásobování pracujících. Zdravotní 

parametry kontrolovali zástupci nemocenských pojišťoven. Účastníci si stěžovali na 

úroveň stravy, jež byla nižší než plánovaná v důsledku problémů v zásobování a 

nedostatkem kvalifikovaného personálu.193

Zotaveneckou péči pro pracující měl organizovat sbor sestavený z členů největších 

svazů nazvaný Komise pro zotavenou pracujících (KZP). Sbor byl součástí kulturní 

komise ÚRO. K účtu číslo 55 752, který byl veden v Poštovní spořitelně a 

obsahoval několik milionů, měli dispoziční právo „soudruzi Zápotocký, Jungmann, 

Hampejs, Lupoměch, Komeštík a Šimoníček“194. Sbor se ovšem scházel 

nepravidelně, v účetnictví byly nedostatky a kontrola nebyla v roce 1945 provedena,

ani v roce 1946.195 Organizaci pobytů komplikovaly potíže v zásobování, dopravě a 

situace v pohraničí spojená s řízeným i neřízeným odsunem německého 

obyvatelstva, v důsledku čehož nastal deficit zkušených hospodářů a vlastnictví 

nemovitostí procházelo změnami. Seznam objektů vhodných pro rekreaci 

s informacemi o vybavení a kapacitě neexistoval. ROH jednalo s národními správci 

o pronájmu ubytovacích kapacit. Největší zájem o zotavenou byl v době 

celozávodních dovolených o letních prázdninách. To působilo organizační 

problémy, jelikož kapacita byla nižší než poptávka. ÚRO předpokládalo, že se 

podaří na zotavenou vyslat minimálně 3 procenta zaměstnanců ziskových závodů. 

                                               
192 Věstník závodních rad II/8, s. 16.
193 Zpráva o zotavené pracujících v r. 1946, s. 10. ÚRO-Kult, 1947, karton 18, inv. j. neoznačena.
194 Zpráva o zotavovací akci pracujících 1946 - fond ÚRO-Kult. karton 18, inv. j. 26b.
195 „Sbor skládá se ale jen  nahodile delegovaných zástupců jednotlivých  svazů, schází se zřídka, 
nepravidelně a funguje spíše jako sbor poradní, nikoliv jako zodpovědný, kontrolní a rozhodující orgán. 
… Tak na příklad proúčtovává se služné zaměstnanců v odboru zaměstnaných, ale bez podílu 
zaměstnavatele (5%), nejsou proúčtovány dále náklady vzniklé za nájem, otop, osvětlení, telefon, úklid a 
případné podíly na ostatní generální režii ÚRO na př. provoz automobilů, spotřeba kancelářských potřeb, 
rozmnožování a pod.“ Zpráva o zotavovací akci pracujících 1946 - fond ÚRO-Kult. karton 18, inv. j. 26b. 
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6.3.3. Rok 1947

V roce 1947 ÚRO organizovala zimní zotavenou pro pracující a jejich rodinné 

příslušníky, zimní zotavenou pro pracující dorost (obě 22. prosince 1946 – 27. 

dubna 1947), celoroční zotavenou pro zdravotně ohrožený pracující dorost 

v Tatrách, letní zotavenou  pro pracující a jejich rodinné příslušníky (11. května -12.

října 1947), letní zotavenou pro pracující dorost (11. května - 5. října 1947), akci 

„Lázně – zdraví pracujícím“ (25. května - 28. září 1947), zotavenou v zahraničí a 

zotavenou a léčení zahraničních odborářů v Československu.196 Samostatnou 

kapitolou byla nedělní rekreace (zájezdy a výlety) organizovaná Krajskými 

odborovými radami (KOR) nebo závodními skupinami. Spočívala ve vypravování 3 

mimořádných vlaků v létě do okolí Prahy, Brna a Ostravy s 50% slevou jízdného. 

Rozpočet pro zotavenou pracujících pro rok 1947 předpokládal vyslání celkem 

66 400 účastníků s celkovým nákladem 105 300 000 Kčs, zřízení osm středisek pro 

víkendovou rekreaci u velkých měst a nákup ukazatelů směru ke zotavovnám.197

Směrnice a oběžníky rozeslané v dubnu oznamovaly kritéria pro výběr účastníků, 

jež byla v podstatě stejná jako v předchozím roce. Podíl navržených zaměstnanců 

byl ovšem snížen na 15 procent zaměstnanců pracujících ve ztížených podmínkách a 

10 procent z ostatních podniků. Přednost již neměli ranění bojovníci, ale ti, kdo si 

nevyčerpali řádnou dovolenou, aby se postupně mohli zotavit všichni odboráři. Akci 

podporovala ministerstva sociální péče, financí, dopravy, zdravotnictví, informací,

vnitřního obchodu, Nejvyšší účetní a kontrolní úřad i nemocenské pojišťovny. 

Odboráři vyznamenaní v národní soutěži a jubilanti práce dostávali rekreaci jako 

odměnu.

Na zimní zotavené počátkem roku 1947 měli účastníci zajištěno ubytování 

hotelového typu, stravu pětkrát denně, dopravu 3. vlakovou třídou. Dospělý člen 

ROH hradil 550 Kčs za týden a 900 Kčs za dva týdny, rodinný příslušník 600 Kčs a 

1 050 Kčs. Ostatní, nenavržení, členové mohli na rekreaci za snížený „poplatek 

lidové rekreace“198 tzn. 750 Kčs za týdenní, 1 350 Kčs za dvoutýdenní pobyt, 

                                               
196 Zpráva z 15. 11. 1947, ÚRO-Kult, 1947, karton 18, inv. j. neoznačena.
197 ÚRO-Kult, 1947, karton 34/41d
198 Zpráva z 15. 11. 1947, ÚRO-Kult, 1947, karton 18, inv. j. neoznačena.
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rodinní příslušníci za 800 Kčs, respektive 1 400 Kčs. Pracující dorost hradil 200 Kčs

za týdenní, 400 Kčs za dvoutýdenní a 600 Kčs za třítýdenní pobyt v Jizerských a 

Krušných horách. Zdravotně ohrožený dorost pobýval zdarma ve dvou zotavovnách 

pro chlapce a v jedné pro dívky v Tatrách.  

Letní zotavená započala o tři týdny dříve než v roce 1946. ÚRO propagovalo 

rekreaci v rozhlase, vydalo plakáty a leták „Léto volá“, který byl vložen v každém 

ze 7 000 výtisků časopisu Práce. Členové ROH hradili 600 Kčs. Rodinní příslušníci, 

pokud byli na člena odkázáni, 900 Kčs, děti do 8 let 620 Kčs a děti do 4 let 520 Kčs. 

Někteří horníci získali zvláštní státní příspěvek. Poplatek lidové rekreace činil 1 250 

Kčs pro členy ROH a 1 350 Kčs pro jejich rodinné příslušníky. Pracující dorost-

členové ROH platili za třítýdenní rekreaci 300 Kčs. 

Akce Lázně – zdraví pracujícím byla uskutečněna v největších lázních, aby mohla 

být vypracována jednotná, nejnižší kalkulace. Jednalo se o doplněk sociálního 

pojištění. 1 008 účastníků získalo ze zdravotních či sociálních důvodů sezónní list 

A, případně i list B. List A obsahoval kupóny pro tři týdny ubytování a stravování, 

list B poukazy na lázeňské procedury. Náklad na jednoho účastníka činil 1 953 Kčs 

bez a 2 730 Kčs včetně léčby. 

400 pracujících mládežníků odjelo zprovoznit zotavovny ÚRO ve Splitu a na Visu a 

zotavovnu na ostrově Rab, již ministerstvo sociální péče dalo k užívání ÚRO.199

K tomu navíc soutěžili s místní mládeží v práci při výkopu kanálu mořského 

koupaliště a výstavbě silnice.200  Jugoslávští odboráři při slavnostním uvítání 

zdůraznili politický význam vzájemného setkávání.201 Referát zahraniční rekreace 

poté vyslal na 14denní pobyty na Jadranu 1 413 odborářů vybraných ústřední komisí 

mládeže ROH, ústřední komisí pro národní soutěž, závodními radami a skupinami a 

svazy ROH. Byli to „vesměs zasloužilí pracovníci firmy Baťa, Válcoven plechu 

Karlova Huť, železáren Olomouc, Moravie Mar. Údolí, dolu Petr Bezruč ze Slezské 

Ostravy a pošty“, pro něž byla dovolená u moře „zaslouženou odměnou za jejich 

                                               
199 Zpráva pro představenstvo ÚRO o zotavené pracujících v Jugoslavii, ÚRO-Kult. 1947, karton 34, inv. 
j. neoznačena.
200 Věstník ROH I/31, s. 213, Věstník ROH I/32, s. 223-224. 
201 Věstník ROH I/30, s. 206. 



Bakalářská práce                                       Dovolená ROH v poválečném Československu

- 49 -

výkony ve IV. kole Národní soutěže.“202 Soudruh L. Štuler z Otvovic o své 

dovolené napsal: „…a byli bychom nevděčníky, kdybychom nepoděkovali těm, kdo 

nám to vše připravili. Přijmi soudruhu Zápotocký náš nejupřímnější dík za tuto naši 

krásnou dovolenou. … Jedno procento z příjmu na příspěvek ROH není zakopanou 

hřivnou, ale mnohonásobně se vracející částkou, kterou každý člen ROH obdrží 

nazpět. Věříme a těšíme se, že v budoucnu nás nepojede jen několik tisíc na 

zotavenou do zahraničí, ale snad všichni, kteří touží ve svém životě spatřit moře a 

cizí zemi.“203 Před cestou dostali účastníci pokyny k zájezdu a seznam věcí, které si 

měli vzít s sebou.204 Rodinní příslušníci mohli jet také za poplatek 3 200 Kčs, pokud 

nebyla vyčerpána kapacita. Poplatek za odměněného účastníka činil 1 500 Kčs a 

obsahoval dopravu, ubytování, stravu, pojištění, doprovod, jídlo na zpáteční cestu, 

víza a propustky. Na cestu tam si měl vzít 1 kg cukru, který byl v Jugoslávii v té 

době nedostatkový, a maximálně 500 Dinárů směněné v kurzu 1:1 za Kčs. 

Československou měnu bylo zakázáno vyvézt.205

V rámci výměnných pobytů navštívilo 21 odborářů na dva týdny Paříž a místo 

vylodění spojenců v Normandii. Stejný počet Francouzů byl dva týdny ubytován 

v Jevanech, shlédl znárodněné podniky v Praze a Zlíně. 28 odborářů ze Švýcarska 

během 12 dnů vidělo především československé národní podniky. 55 anglických 

odborářů se na vlastní náklady vystřídalo ve 14denních turnusech ve Špindlerově 

Mlýně a Jevanech. 93 Angličanů se ve dvou skupinách léčilo v československých 

lázních.206   

Zimní zotavená od 25. prosince 1947 měla být organizována v menším měřítku 

proto, že většina pracujících si vybrala dovolenou v létě a stále přetrvávaly 

zásobovací potíže. Mládežníci hradili za týdenní pobyt 200 Kčs, za dvoutýdenní 300 

Kčs a za tři týdny 400 Kčs. Zdravotně a sociálně ohrožený dorost ve Vysokých 

Tatrách hradil za třítýdenní rekreaci 400 Kčs.207 Za nedodržení domácího řádu 

dostal mládežník důtku od vedoucího zotavovny, při opakování důtku před 

účastníky tábora, následovalo vyloučení z účasti na zábavě a mohlo dojít i 

                                               
202 Věstník ROH I/36, s. 256.
203 Věstník ROH I/38, s. 269.
204 Několik pokynů účastníkům zájezdu do Jugoslávie. ÚRO-KULT., karton 34, inv. j. 41.
205 Zájezdy do Jugoslávie 1947. ÚRO-KULT, karton 34, inv. j. neoznačena.
206 Věstník ROH I/37, s. 261.
207 Věstník ROH I/46, s. 334.
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k vyloučení ze zotavovny „neb vyloučení ze všech výhod zotavovací akce 

vůbec208.“ Oběžník č. VII/7-211.310/47 se směrnicemi pro zimní turnusy byl 

závodním skupinám ROH rozeslán s Věstníkem ROH č. 45 z 31. října 1947. 

Závodní rady nově zodpovídaly jak za výběr rekreantů, tak za úhradu zotavené 

(z rozpočtu správy závodu, z 10% podílu závodní rady na zisku anebo z příjmů 

účastníka), rovnoměrné rozvržení nástupů na rekreaci, objednávky poukazů u ÚRO 

a sběr názorů účastníků. 

ÚRO vyjednala u ministerstva dopravy slevu na dopravu vlakem 3. třídy, u 

ministerstva výživy a trhových svazů zvláštní příděly potravin pro zotavovny,209

vypracovala 138 jízdních řádů do a ze zotavoven, směrnice pro hospodaření 

potravinami,210 školila referenty a důvěrníky zotavoven i instruktory pro pracující 

dorost.211 Ministerstvo sociální péče ustavilo revizní komisi pro kontrolu zotavoven. 

ÚRO sama provedla 39 kontrol a sjednávala nápravu. Zotavovny navštívili též 

zástupci ministerstev a zahraniční delegace.

Kulturní život v zotavovnách zahrnoval 445 představení uměleckých souborů, 

přednášky, recitační, seznamovací a rozlučkové večery. Účastníci zotavené si nadto 

organizovali sami zábavné večery. Byly pořádány „výlety, autokarové zájezdy a 

exkurze do továren“.212 Zotavovny byly vybaveny sportovním náčiním a 53 

putovními knihovnami obsahujícími 2 429 knih, svazové časopisy, magazíny 

„ÚRO“ a časopis Lidová kultura. Vydavatelství byla požádána o dodávky deníků i 

týdeníků. Každý účastník dostával zdarma deník Práce.  

Při organizaci zotavených se objevovaly následující potíže. Mimo období 

celozávodních dovolených byl zájem o rekreaci nízký v poměru ke kapacitám. 

Vlastní zotavovny ÚRO proto měly být v květnu, červnu a září obsazovány 

bezdětnými pracovníky, aby rodiče mohli po celoročním pracovním vytížení strávit 

dovolenou s dětmi. Nebylo možno vyhovět všem zájemcům o pobyty v horských 

                                               
208 ÚRO-Kult. 1947, karton 34,/41.
209 Výnos ministerstva výživy č. j. 48.824/VI/3-47.
210 Zotavovny dostaly Osvědčení ÚRO spolu se směrnicemi pro hospodaření a odběrními listy na 
potraviny.
211 Instruktoři pro pracující dorost byli školeni v oblasti ideologie, psychologie, kultury, sportu i 
administrativy.
212 Zpráva z 15. 11. 1947, ÚRO-KULT. 1947 karton 18, inv. j. neoznačená.
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ubytovnách nad 1 000 m.n.m. ani rodinným účastníkům bez poukazu.213 Stížnosti 

byly častěji na zotavovny v nájmu, a proto ÚRO žádala o přidělení 89 konfiskátů dle 

vyhlášky Osidlovacího úřadu č. 1587 z 23. července 1946. Rovněž pozdní zasílání 

přihlášek působilo problémy s organizací. V důsledku prodloužení jednání se 

zpozdilo zahájení akce „Lázně – zdraví“ pracujícím, což se odrazilo v malém zájmu 

podniků. Zásobování komplikovalo sucho a neúroda v roce 1946. V zotavovnách

nebyla zajištěna lékařská péče a ÚRO opakovaně vyzývalo závodní rady o kontrolu 

lékařských posudků a dodržování směrnic.214 Úroveň zotavené byla zabezpečována 

inspekcemi z řad poskytovatelů prostředků na rekreace a soutěžemi (Vzorná 

zotavovna 1947, Vzorná osada 1947, Vzorný tábor 1947).215

S nárůstem pozitivních ohlasů a důležitosti rekreačních akcí, jako agitačního prvku 

k získávání členů, plánovala ÚRO reorganizaci s cílem splnit svůj pětiletý plán, tzn. 

700 000 pracovníků na dovolené v zotavovnách v roce 1953. Bylo nutno vyřešit 

deficit kvalifikovaných zaměstnanců ÚRO, kanceláří i zotavoven.216 Nájmy 

zotavoven byly dlouhodobě neefektivní, a proto byla plánována výstavba vlastních 

zotavoven s kapacitou 70 000 lůžek. Finance ÚRO byly jako veřejné prostředky 

určeny k zajištění celostátně organizovaných rekreací, nikoliv k investicím do 

podnikových rekreačních objektů.217 Decentralizací administrativy se ROH 

mělo přiblížit členstvu.218    

6.3.4. Rok 1948 

V rozpočtu na rok 1948 ROH vyhradilo 145 900 000 Kčs na zotavenou pracujících a 

56 100 000 Kčs na zahraniční rekreaci pracujících. V Tatrách se plánovalo otevření 

páté zotavovny pro pracující dorost.219 Kulturní oddělení KOR Praha organizovalo 

                                               
213ÚRO-Kult. 1947, karton 34/ 41
214 Věstník ROH I/32, s. 222, Věstník ROH I/42, s. 303. Nemocní byli mylně zasílání do zotavoven místo 
do ozdravoven a sanatorií. Za správnost výběru odpovídaly závodní rady ve spolupráci s lékařem. Věstník 
ROH I/5, s. 37.
215 Peněžní odměny na zlepšení a výstavbu v celkové výši 800 000 Kčs mohli získat za body v oblasti 
zdravotní, hospodářské, účetní, výchovné a pracovní. Věstník ROH I/32, s. 223.
216 Zpráva z 15. 11. 1947, ÚRO-KULT., karton 18, inv. j. neoznačená. Plán organisace zotavené 
pracujících. ÚRO-KULT., karton 34, inv. j. 41a.
217 ÚRO-KULT., karton 34, inv. j. 41h.
218 Komise pro zotavenou pracujících byla podřízena Ústředí kulturní komisi, jelikož „rekreace je součástí 
zkulturnění života pracujícího člověka“., ÚRO-KULT., karton 34, inv. j. 41a.
219 Věstník ROH II/1, s. 3.
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od 11. ledna 1948 víkendové lyžařské zájezdy autokarem do Krkonoš. Zpáteční 

jízdenka stála 250 Kčs.220 ÚRO se nelíbila svoboda v oblasti rekreací. Na prvním 

zasedání ÚRO v lednu 1948 upozornil soudruh Zápotocký „na to, že některé 

podniky bez jednání s Ústřední radou odborů přikročily k rekreaci v cizině. 

Rekreace tohoto druhu byla někde zneužita a celá tíha nakonec padá na naše 

odbory.“221

Na 22. únor 1948 svolalo ROH do Průmyslového paláce v Praze konferenci. Na 

programu bylo „jednání a rozhodnutí o dalším postupu Revolučního odborového 

hnutí při řešení současných otázek a problémů“.222 25. února 1948 převzala moc 

v zemi KSČ a ÚRO zaujala radikálnější přístup.223 Plány ÚRO byly velkorysé 

(98 000 členů za rok na rekreaci, výstavba nových letovisek), avšak zahaleči z nich 

měli být vyloučeni. Rekreace měla být „postavena na nový stupeň“.224 ÚRO hájilo 

své spojení s KSČ, jež „nezradila ty cíle a ty ideje, které byly národní revolucí 

vytyčeny, neměla žádnou pravici a žádnou levici. Pravici, která by ten vývoj 

kupředu brzdila.“225

Generální sekretariát ÚRO zřídil z oddělení pro zotavenou pracujících „ústřední 

oddělení pro zotavenou pracujících“ (podléhalo Kulturní komisi). To rozdělilo letní 

zotavenou 1948 na domácí a zahraniční. Obě byly i přes navýšenou kapacitu 

„výběrové“.226 Distribuce přihlášek přešla na krajské sekretariáty, zodpovědnost za 

průběh rekreací připadla kulturním oddělením KOR.227 Zavedení „oblíbených 

nedělních rekreačních vlaků KOR od neděle 9. května 1948“ bylo prezentováno 

jako překvapení pro pracující.228 Závodním skupinám ROH bylo doporučeno, aby 

výlety organizovaly „jako svoje hromadné rekreační podniky“.229 Do propagace byl 

                                               
220 Věstník ROH II/1, s. 3. 
221 Věstník ROH II/4 s. 25 (30. 1. 1948)
222 Věstník ROH II/7, s. 49.
223 „…rozjíždí se početná skupina úředníků ÚRO, aby převzala konfiskáty na nejlepších místech 
v republice, kam dosud vlivem brzdících elementů jezdili jen ti, kteří „na to měli“ a kteří se roztahovali 
tam, kam patřil pracující a hodnoty tvořící náš lid. … Tak letošní únor pronikavě a kladně zasáhl i do 
odpočinku pracujících.“ Věstník ROH II/15 (9. 4. 1948), s. 108.
224 …Těm, kteří budou zahálet, nebude dána možnost, aby se na rekreaci váleli celé měsíce. Tam půjdou 
ti, kdož pracují.“  Věstník ROH II/16 s. 120.
225 Věstní ROH II/16 s. 120
226 Věstník ROH II/18, s. 155 
227 Věstník ROH II/17 s. 143.
228 Věstník ROH II/19 s. 166.
229 Věstník ROH II/19 s. 166.
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zapojen také rozhlas, který vysílal „každou středu speciální program pro zotavovny 

ÚRO“ a ÚRO vypsala několik soutěží pro účastníky rekreací.230 Nedostatek 

pracovníků v zotavovnách ÚRO byl řešen náborem soudružek-brigádnic pro 

výpomoc v kuchyni a při úklidu. K tomu měly mít „dostatek času na vlastní 

rekreaci“.231

Dětskou zotaveneckou péči zajišťovaly orgány okresní péče o mládež ve spolupráci 

s Národním pojištěním. Mládež mohla jet na 28denní pobyt za účelem zlepšení 

zdravotního stavu.232 Do zotavoven ROH děti nesměly, např. soudruh A. Šok si z 

důvodu jejich přítomnosti nemohl dopřát jednou za rok zaslouženého „plného 

odpočinku“ a užít si „dobrodiní rekreace ROH“. Pro matky s dětmi od 1 do 6 let 

ÚRO s ministerstvem sociální péče zřídila tři zotavovny.233 Od července do konce 

srpna 1948 byla v časopise Věstník ROH začleněna rubrika „Zprávy oddělení 

rekreace pracujících“.234 Po únoru 1948 byl splněn bod Košického národního 

programu, a to zestátnění lázní, kromě lázní patřících Národnímu pojištění. Lázně 

měly vrátit zdraví pracujícím, neměly sloužit k zábavě bohatých.235

Při nástupu do zotavovny museli účastníci zotavené odevzdat ústřižky 

potravinových lístků stanovených na osobu a týden podle věku - mládež, dospělí, 

děti do 6 let.236 První večer býval organizován jako seznamovací, na němž měl 

vedoucí rekreace všechny rekreanty přivítat, vysvětlit smysl a význam rekreační 

akce, kterou pořádají odbory, představit sebe a ostatní osoby, na něž se rekreanti 

budou moci obracet v určitých záležitostech. Poté se měli představit jednotliví 

rekreanti. „Každý poví, jak se jmenuje, jak mu říkají, jakého má koníčka a pod., 

načež pro zpestření může říci, jakou píseň má nejraději a ostatní mu ji zazpívají. 

Takto se rekreanti alespoň trochu poznají hned první večer. Může je popřípadě hned 

naučiti jednu méně známou píseň a druhý den se nám hned lépe pracuje.“237

                                               
230 „Soutěží se např. v nejlepším snímku ze zotavovny, v reportáži, článku, básni a pod., v návrzích na 
vlajku, v nejlepší písni zotavovny atd. … Nejúspěšnější soutěžní práce budou velmi hodnotně 
odměněny.“ Věstník ROH II/29, s. 253.
231 Věstník ROH II/31, s. 271.
232 Věstník ROH II/26 s. 236.
233 Věstník ROH II/33, s.. 285.
234 Věstník ROH II/35.
235 Věstník ROH II/20, s. 183.
236 Upozornění pro účastníky zimní zotavené, VOA, ČMKOS, fond ÚRO – KULT, č. kartonu 56/1948, 
inv j. nečíslováno (č.j. VII/7_1311/48-Kru/lu a č.j. VII/7-1601/48-Kru/ří.
237 Ústřední rekreační odd. VOA, ČMKOS, fond ÚRO – KULT, č. kartonu 56/1948, inv. j. zot. s. 1.
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Potíže, jež při organizaci rekreací přetrvávaly, představovaly nedostatek 

kvalifikovaného personálu, koncentrace požadavků na poukazy v červenci a srpnu, 

zmatky při přidělování poukazů (do zotavovny pro matky s dětmi přijeli muži), 

nedostatek deviz. V roce 1949 byl pranýřován výběr nevhodných adeptů, opilství, 

obchod s nedostatkovým zbožím neboli šmelina při zahraničních rekreacích a „nízká 

úroveň“ programů vyznamenaných kulturních kolektivů (zájezdových divadel).238

ROH po tzv. únorovém vítězství pracujícího lidu pokračovalo v rozpracování 

koncepce rekreací. Poznatky z letní sezóny byly pod vedením ÚRO vyhodnoceny a 

na jejich podkladě vydána nařízení, která měla přispět k bezproblémové masové 

organizaci dalších turnusů dovolených.239 Rekreace byly tématicky zaměřeny (např. 

Po stopách Slovenského národního povstání) a měly výchovný charakter. Jejich 

cílem bylo vymýtit individualistické jednání, v každém jedinci podnítit a upevňovat 

kolektivistického a bojovného ducha odolávajícího manipulaci imperialistů, kteří 

měli v úmyslu škodit vzkvétající socialistické zemi. 

                                               
238 ODBORÁŘ II./ 24,s. 748-751.
239 Jetel, 1948, 169-184.
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7. Reflexe pamětníků

V této kapitole má své místo otázka paměti a jejích aspektů (tabu, zapomínání), 

tendence zahrnovat obecně schválená schémata a symboly dávající prožitkům a 

jednání smysl.240 Po 2. světové válce patřily rozhovory s pamětníky v 

Československu k prostředkům politickovýchovné práce KSČ a odborů. Výzkumné 

metody, výběr narátorů i témat byl poplatný době.241 Tato reminiscence by mohla 

některé narátory odradit od poskytnutí rozhovoru i v současné době.

Ačkoliv někteří výzkumníci považují subjektivitu za negativum, paměť zůstává 

jedinečným nosičem prožitků a zkušeností rozšiřujících pohled na dějinné události. 

Pamětníci, narození ve 30. letech 20. století, nastupovali do zaměstnání přibližně 

v 50. letech 20. století. V jejich výpovědích se odrážejí náznaky konceptu a stavu 

rekreace v dobovém kontextu.

Válečná výroba a poválečná obnova země kladly vysoké nároky na počet 

pracovních sil a pracovní výkon, vzrostl počet pracujících žen a mladistvých v 

průmyslu. Ženy pracovaly ve dvou směnách – v zaměstnání a v domácnosti. Neměly 

proto tolik zájmových aktivit jako muži (automobilismus, fotbal aj.). Většina jejich 

činnosti byla spojená s prací nebo s domácností. „To byla jen honička. Ráno do jeslí 

kluka, do práce, odpoledne pro něj a pak vařit.“242

Práce nebývala jen nucenou samozřejmostí. Dodávala sebevědomí. Přestože se ne 

vždy jednalo o snadnou činnost, našli si v ní narátoři něco „svého“, například hrdost 

na to, že výrobky závodu byly vysoce ceněny na Západě, kam oni sami nesměli 

volně vycestovat.243 K podniku byli loajální, protože „člověk si připadal jako 

doma“244, v jednom zaměstnání vydrželi celý život a často spolu trávili i volný čas 

například po výplatě v nad pivem,245 a proto se dobře znali. Vědomí užitečnosti 

                                               
240 Rosenthal – Fischer-Rosenthal, 2001
241 Vaněk-Mücke-Pelikánová, 2007, s. 55.
242 Vilma Novotná, tazatel P. Mücke, 2007. Archiv ÚSD AV, D-035.
243 Jaroslav Hille, tazatel M. Vaněk, 2006. Archiv ÚSD AV, D-007.
244 Vilma Novotná, tazatel P. Mücke, 2007. Archiv ÚSD AV, D-035.
245 Walter Schöbel, tazatelka p. Kubáčková, 2007, Archiv ÚSD AV, D-17.
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vlastní práce tkvělo např. v tom, „že se dělalo pro děti“.246 Výhodou dělnických 

povolání byla „čistá hlava“.247

K rodině zaujal nový režim nový přístup. Od léta 1948 do 60. let 20. století měla 

rodina trávit dovolenou účelně rozdělená, aby se účinek odpočinku a výchovné 

práce zúročil co nejlépe. Vzhledem k příjmům jezdili narátoři na cenově dostupné 

individuální dovolené nebo dotované rekreace. „No tak mně se nejvíce líbilo 

v Bulharsku. Protože jinak sme jezdili pod stan. A to se muselo vařit…A když sme 

byli v Bulharsku, tak to sme byli u moře v těch chatkách…“248 Chatka oproti stanu 

byla luxusem.

Na dovolenou do zahraničí nebývalo dovoleno jezdit členům rodiny společně, 

pokud vůbec dostali povolení. „Jasný, do ciziny nemohli, protože jako já jsem měl 

příbuzný v Americe, tak mě nepustěj, no.“249 Později v rozhovoru narátor připustil, 

že při schválení žádosti o výjezd do Rakouska se za něj možná přimluvil jeho 

nadřízený, člen KSČ. Účastníky na zájezdy organizované závodem schvaloval 

závodní výbor ROH a celozávodní výbor KSČ. Členství v KSČ bylo plusem.250

Ze skupiny narátorů nebyl nikdo funkcionářem KSČ. Většinou lákání do strany 

odolali a jejich postoj k ní byl vlažný, hmotné zajištění bylo důležitější a politiku 

nepokládali často za významnou.251 Mistr party dvanácti vykladačů vagónů dal 

přednost svobodě před „povinnostmi ve straně“.252  Nezanedbatelným faktorem byla 

bezstarostnost mládí „…měla jsem být členkou KSČ, ale protože jsem byla mladá a 

měla jsem plno jiných zájmů, tak jsem zapomněla tu přihlášku dát někomu, aby na 

mě napsal nějaký posudek.“253 Po letech však narátorka do KSČ přece jen vstoupila, 

když jí členství bylo nabídnuto „za odměnu“. Pravým důvodem byla zřejmě její 

funkce skupinové vedoucí pionýrské organizace, při níž se členství v KSČ 

                                               
246 Zdeňka Knytlová, tazatel M. Vaněk, 2007. Archiv ÚSD AV, D-046.
247 Jan Eksler, tazatel M. Vaněk, 2006-2007. Archiv ÚSD AV, D-19.
248 Vilma Novotná, tazatel P. Mücke, 2007. Archiv ÚSD AV, D-035.
249 Jaroslav Hille, tazatel M. Vaněk, 2006. Archiv ÚSD AV, D-007.
250 Jan Eksler, tazatel M. Vaněk, 2006-2007. Archiv ÚSD AV, D-19.
251 Zdeňka Knytlová, tazatel M. Vaněk, 2007. Archiv ÚSD AV, D-046.
252 Jaroslav Hille, tazatel M. Vaněk, 2006. Archiv ÚSD AV, D-007.
253 Eva Hrstková, tazatel Z. Doskočil, 2006-2007. Archiv ÚSD AV, D-016.
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očekávalo.254  Kontrolor z Minervy vstoupil spolu s manželkou do KSČ proto, aby 

získali byt.255

ROH bylo vnímáno jako organizace pomáhající, spíše společenská, nepolitická, 

podřízená KSČ: „No stalo se mi to, že chtěl jsem novomanželskou půjčku. A 

nechtěli mi ji dát. Tak jsem došel na ROH a tam řekli ano, napsali to a jo takhle. To 

je jeden příklad.“256 Pro narátorku bylo členství v ROH „lepší než kdybychom 

museli jít do strany, dále narátorka, která byla v letech 1949-1961 členkou 

závodního výboru, zdůraznila, že funkce v ROH byly neplacené, čestné, 

vykonávané po pracovní době.257 Dělnice z konzervárny, funkcionářka svazu 

potravinářů, uvedla: „Nesmělo se to brát tak nějak politicky, ale byl to kolektiv lidí, 

který si něco udělal.“258 v tom smyslu, že společně trávili volný čas, ne podle 

ideologických dogmat, ale přirozeně, lidsky. Přes obětavou práci a funkce ve svazu 

dostala tato narátorka „zájezd za odměnu“ mimo sezónu na dva týdny letecky do 

Jugoslávie teprve po 15 letech zaměstnání.259 Když se později nenechala odbýt 

poukazem do Krkonoš, získala dva poukazy do Bulharska. Nejběžnější doprava na 

dovolenou k moři byla autobusem a vlakem. „A nebylo to tak ani hrozně drahý 

tenkrát, že sme si to mohli dovolit..v Rumunsku...vlakem.“260

Vztah k práci, druhým lidem i politice byl ovlivněn výchovou v původních rodinách 

narátorů a narátorek. „My jsme byli jináč vychovávaný.“261 „…co se u nás jako 

razilo hrozně moc, když něco děláš, dělej pořádně...“262 Narátoři byli vedeni k tomu, 

                                               
254 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor 
s Evou Hrstkovou vedl Zdeněk Doskočil, 2. 12. 2006 a 17. 2. 2007.
255 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor 
s Janem Ekslerem vedl Miroslav Vaněk, 31. 12. 2006 a 3. 3. 2007.
256 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor 
s Jaroslavem Hillem vedl Miroslav Vaněk, 29. 8. 2006, 5. 10. 2006 a 1. 2. 2007.
257 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor 
s Vilmou Novotnou vedl Pavel Mücke, 30. 6. 2007, 15. 7. 2007 a 5. 8. 2007.
258 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor se 
Zdeňkou Knytlovou vedl Miroslav Vaněk, 9. 8. 2007 a 12. 9. 2007.
259 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor se
Zdeňkou Knytlovou vedl Miroslav Vaněk, 9. 8. 2007 a 12. 9. 2007.
260 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor se
Zdeňkou Knytlovou vedl Miroslav Vaněk, 9. 8. 2007 a 12. 9. 2007.
261 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor s 
Vilmou Novotnou vedl Pavel Mücke, 30. 6. 2007, 15. 7. 2007 a 5. 8. 2007.
262 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor s 
Evou Hrstkovou vedl Zdeněk Doskočil, 2. 12. 2006 a 17. 2. 2007.
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že „ bez práce nejsou koláče.“263  „Já sem si řikala, já sem musela pracovat ať byl 

Hitler, to sem teda byla malá, ať byli komunisti nebo ať je to dneska.“264

Jak vnímali dobu a životní podmínky? Byli zvyklí žít skromně.265 Někteří získávali 

informace ze zahraničních radiových stanic. Jiní brali život optimisticky. „Kdybych 

jenom nadávala, tak by člověk už z toho života neměl nic hezkýho jinýho. Jo? … Já 

sem se domnívala, že to tak asi musí být.“266 „Ale co sme si chtěli dopřát, tak sme si 

dopřáli “267 Zkušenost trojnásobné matky, dělnice z Pragoděvu shrnuje mentalitu 

obyvatel: „Vemte si, celou válku se bojíte, a to už v člověku zůstane … A to je 

všechno prostě taková doba, že ve vás nechá strach. A to už s tím jako žijete. Tak 

my sme si nedovolili.“268

Všichni bez rozdílu viděli minulost v dobrém světle a byli rádi, že je o jejich názory 

a osudy zájem: „Tak to bylo moje mládí…ale já sem si to předělala ke svýmu 

obrazu. … na mládí se vzpomíná dobře, protože všelijaký hlouposti člověk 

dělal…prostě bylo to naše mládí, ať bylo jakýkoliv.“ 

                                               
263 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor s 
Vilmou Novotnou vedl Pavel Mücke, 30. 6. 2007, 15. 7. 2007 a 5. 8. 2007.
264 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor se 
Zdeňkou Knytlovou vedl Miroslav Vaněk, 9. 8. 2007 a 12. 9. 2007.
265 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor s 
Evou Hrstkovou vedl Zdeněk Doskočil, 2. 12. 2006 a 17. 2. 2007.
266 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor s 
Evou Hrstkovou vedl Zdeněk Doskočil, 2. 12. 2006 a 17. 2. 2007.
267 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor s 
Evou Hrstkovou vedl Zdeněk Doskočil, 2. 12. 2006 a 17. 2. 2007.
268 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd  ĆR, Centrum orální historie, sbírka Rozhovory. Rozhovor s 
Vilmou Novotnou vedl Pavel Mücke, 30. 6. 2007, 15. 7. 2007 a 5. 8. 2007.
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8. Závěr

Cílem mé bakalářské práce bylo poznat fenomén poválečné dovolené ROH 

v dobovém kontextu. Považovala jsem proto za vhodné osvětlit pojmy vztahující se 

k tématu, historický kontext a představit organizátora dovolených, kterým bylo 

vedení odborů. Zajímal mě rovněž pohled jednotlivců, odborářů, kteří měli 

zkušenost s dovolenou ROH. Domnívám se, že poznatky získané historickým 

výzkumem dokumentů mohou tímto způsobem získat další rozměr. Rozhovory 

s narátory a narátorkami mohou odhalit to, co v historických dokumentech nalézt 

nelze – osobní zkušenost v perspektivě jednoho lidského života.

Prezident Beneš, který byl zklamán postupem západních mocností při Mnichovské 

dohodě, chtěl po okupaci obnovit demokracii a zavést moderní Západní model 

sociálního státu. Avšak komunisté upřednostňovali sovětský ekonomický a politický 

typ řízení.269 E. Beneš věřil, že Československo bude moci fungovat jako most mezi 

Západem a Východem (ne v područí jednoho z nich). Podle ujednání Košického 

vládního programu se dovolená v krásných místech vlasti měla stát samozřejmou 

součástí života všech slovanských pracujících. Obyvatelstvo, psychicky 

poznamenané zkušeností habsburské nadvlády a fašistické okupace, toužilo po 

lepším, spravedlivějším světě. Tvorba nového společenského a státního systému po 

ukončení 2. světové války je v Československu úzce spojena s národní revolucí270. 

Národnostní prvek byl v Benešových dekretech využit k vyvlastnění majetku a 

zrušení občanských práv Němců a Maďarů, z nichž ne všichni kolaborovali,271 a 

přesto přišli vesměs o svá občanská práva včetně nároku na dovolenou.272

Jednání Sovětského svazu z pozice vítězné mocnosti dodalo sebevědomí zejména 

těm komunistům, kteří toužili po vedoucích funkcích, ať ve straně, nebo odborech. 

Věděli, že musí mít majetkovou základnu a podporu silného spoluhráče. Z revoluce 

národní učinili revoluci sociální a za spojence zvolili „velkého bratra“, Sovětský 

Svaz. Vlastenectví nahradilo „slovanské bratrství“. Prostředek vyjadřující vůli všech 

pracujících prezentovala největší funkční a finančně zajištěná organizace napojenou 

                                               
269 Kalinová, 2004, s. 9.
270 Věstník závodních rad I/1, s. 2.
271 Komplikovanost vztahů mezi Němci a Čechy na Československém území zobrazuje film 
Habermannův mlýn. Dostupné z http://www.csfd.cz/film/256722-habermannuv-mlyn/ 24.3.2012.
272 Film Habermannův mlýn.
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na výrobní sféru - ROH. Komunisté infiltrovali do vedení sjednocených odborů, 

zevnitř rozvrátili politické strany, které nicméně nebyly schopny jednotného 

postupu.273 Po únoru 1948 KSČ za podpory ROH prostřednictvím zákonodárství 

modifikovala všechny oblasti života v zemi, včetně volného času.274

ÚRO ihned od roku 1945 naplňovala 14. článek Košického vládního programu o 

zotavovací péči pracujících. Vláda se v jeho čtvrtém odstavci zavázala dát 

pracujícím do užívání místa, jež byla dříve využívaná k odpočinku vyššími 

příjmovými skupinami. Při plnění tohoto závazku naráželo ÚRO na ceny, které 

stanovovali soukromníci a národní správci tak, aby neprodělávali. Tyto ceny byly 

pro ÚRO neúnosné, a proto vyzývalo k navýšení počtu vlastních zotavoven z úhrnu 

vytipovaných konfiskátů.  

V roce 1945 odbory spolupracovaly s vládou s cílem zlepšit zdravotní stav 

obyvatelstva, co nejrychleji rekonstruovat národní hospodářství a zvýšit životní 

úroveň v zemi. Dovolená měla sloužit rekonvalescenci, vzájemné pomoci a morální 

obrodě národa. Proto byla rekreace určena těm nejhůře zdecimovaným –

navrátivším se zajatcům z koncentračních táborů a raněným obráncům vlasti. 

Dobrovolných brigád se občané účastnili s vizí brzkého zvýšení životního 

standardu.

V roce 1946 se vedení země zaměřilo na zlepšení zdravotního stavu mládeže a 

renovaci sil obzvláště pilných pracovníků. Náklady na účastníky však byly zpočátku 

vyšší než u Čedoku. Nepřipravenost (ať již finanční, materiální či psychickou) 

nižších sociálních tříd na odpočinek a zotavovací pobyty indikuje informace o 

většinové účasti soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a členů jejich 

rodin.275 Menší než očekávaný zájem nižších pracovních vrstev o dotované 

zotavovací pobyty a upřednostnění proplacení dovolené276 před jejím čerpáním, 

mohly pramenit z výchovy v původní rodině. Ta kladla důraz na zajištění 
                                               
273 Kaplan, 1991, s. 143-144.
274 Československo se po Sovětském svazu stalo první zemí, kterou ovládla komunistická strana. Značný 
podíl na tom podle Karla Kaplana nesl Antonín Novotný, který byl v letech 1946-1968 členem ÚV KSČ, 
v roce 1951 postoupil do předsednictva ÚV KSČ a od roku 1953 do 1968 byl prvním tajemníkem ÚV 
KSČ a prezidentem republiky. Kaplan, 2007, s. 91.
275 Zpráva o zotavovací akci pracujících 1946. Autor: Antonín Vandrovec, 3. července 1946. Fond ÚRO-
KULT., karton 18, inv. j. 26b.
276 Věstník závodních rad II/12. s. 8.
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základních životních potřeb vlastní prací, nezneužívání solidarity a rodinnou 

soudržnost. Zimní akce si pracující zpočátku spojovali s chladem. To se změnilo po 

prvních úspěšných turnusech, kdy přišli na chuť zimním radovánkám ve 

vysokohorských střediscích. Jelikož neměli finanční prostředky na lyžařskou 

výbavu, odbory ji zakoupily a daly v zotavovnách k dispozici. 

Mnozí občané se vydali mimo nejbližší okolí svého bydliště teprve poté, kdy jim byl 

přidělen dotovaný poukaz odborů. S poukazy proto dostali instrukce nejen 

k dopravě, nýbrž i doporučení toho, co si mají sbalit s sebou. Jiné typy příruček a 

směrnic určených referentům ROH byly vydávány v reakcích na potíže s organizací 

dovolených – od správného výběru pracovníků přes logistiku, až k programové

náplni dovolených a rekreačních aktivit, které měly zvyšovat pracovní morálku a 

produktivitu práce při budování nové republiky. 

Dojem, že rekreace ÚRO byla pokračováním Heydrichovy akce, nepřispíval 

k pozitivnímu obrazu zotavené, a tak informace o zotavené byly publikovány 

s předstihem tiskem i rozhlasem; do zotavovacích středisek byly zvány oficiální 

návštěvy novinářů, zahraničních delegací a ministerstev. Rekreace měla sloužit k 

poznání krás naší vlasti, utužení rodinných vazeb a při výměnných rekreacích 

k seznámení se spřátelenými národy.277 Hladký průběh zotavených měl v roce 1946 

zajistit sbor zmocněný ke kontrole zdravotních, hospodářských a zásobovacích 

podmínek. 

Rekreace nabývala stále více ideologický ráz. V roce 1946 byla „účinným 

prostředkem k upevnění zdraví“ a zvýšení odolnosti pracující mládeže proti 

nemocem.278 Lékařské potvrzení účastníka mělo zabránit šíření nakažlivých nemocí 

a zajištění odpovídajícího místa pobytu (nemocní se srdcem nesměli do hor). Na 

slavnostním večeru v Lucerně určeném účastníkům letní zotavené roku 1947, A. 

Zápotocký deklaroval zásadu ROH v souvislosti s rekreací.279 Dovolená měla být 

radostí, oddechem k načerpání nových sil k práci, možností poznat vlastní zemi i 

vidět nové horizonty, reálně prožít ideu luxusu (např. u moře), utužit zdraví a 

                                               
277 Věstník závodních rad II/1, s. 8.
278 Zpráva o činnosti datována 16. 2. 1946. ÚRO-KULT, karton 18, inv. j. 26b.
279 Věstník ROH 1/46, s. 336.
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solidaritu, odbourat třídní rozdíly mezi manuálně a intelektuálně pracujícími. Měla 

být prostředkem „uspokojení veškerých požadavků a potřeb“ účastníků včetně 

„ušlechtilé zábavy“. Proto začali být do zotavoven vysíláni předem schválení 

umělci. Na organizaci dovolené neměl nikdo zbohatnout. ROH plánovalo výstavbu 

vlastních zotavoven, aby mohla provádět cenově dostupnou rekreaci. Snad v 

důsledku prožitých útrap v koncentračním táboře A. Zápotocký věřil v nadcházející 

šťastný život.280 Ve snaze o efektivnější rozdělování poukazů byla v roce 1947 

výrazná část zodpovědnosti za administrativní a organizační správu přenesena na 

závodní skupiny. 

Součástí rekreace od roku 1946 byla výchova pracujících. Ideologické přednášky a 

diskuse během rekreace na zotavovnách měly zejména dělníkům osvětlit význam 

využití rekreace – tělesný odpočinek, utužení těla a „psychická restaurace“, 

postupně byla stále častěji pod vlivem revoluční ideologie vyžadována osobní 

reflexe a sociální facilitace (tj. usnadnění a zesílení prožívání prostřednictvím sdílení 

zážitků a komunikace). Pocit vědomí, že člověk „někam patří“ tak mohl nabýt na 

síle i počtu konotací (citových, estetických, jazykových apod.). V důsledku měl být 

pracovník „hrdý na své dílo“ a na svou „příslušnost k dělnické třídě“.

Po únoru 1948 ROH stále spolupracovalo s vládou, ale již jen jedné strany. 

Účastníci dovolených se již neměli stát lepšími lidmi, ale lepšími socialistickými 

pracujícími. Výjimky nebyly tolerovány.281 Děti se už nemohly vesele honit a hrát si 

v zotavovnách, kde již nesměly být společně s rodiči. Rušily by mládež a dospělé v 

nerušeném nabírání sil k dalšímu budování hospodářství dle sovětského vzoru. 

Knihovny v zotavovnách obsahovaly doporučené knihy často sovětské provenience. 

K propagovanému stylu odpočinku po únoru 1948 patřila „kulturní výchova dle 

sovětského vzoru“. Zatímco v roce 1945 není ve studovaných materiálech o ideové 

výchově zmínka, v roce 1946 se objevují ideoví vedoucí mládeže a v roce 1947 

cílené přednášky a kulturní programy. V 50. letech 20. století sloužil k propagaci 

dovolených rovněž film, ve zvýšené míře rozhlas a tisk. K nejznámějším filmům 

patří Dovolená s Andělem a Anděl na horách, rozhlas zařadil do vysílání hodinovou 

                                               
280 Věstník ROH 1/46, s. 337.
281 Jak je patrné z filmů z padesátých let 20. století, např. Dovolená s Andělem.
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relaci dedikovanou zotavovnám. Prezentace rekreace ROH se neomezila jen na 

rovinu sociální vymoženosti, ale i na její politické a kulturní poslání. Rekreace 

„bezplatná“ i „cenově dostupná“ byla „odměnou i vyznamenáním“ s úkolem 

vzdělávat pracující nejdříve lidsky, po únoru 1948 v duchu socialismu. 

ÚRO a následně ROH si od roku 1945 dalo za povinnost mobilizaci pracovních sil, 

zvyšování produktivity zaměstnanců, lepší využívání strojního zařízení a pracovní 

doby i za přesuny pracovních kádrů. Občané museli ze zákona pracovat, a proto, aby 

získali byt, rekreační poukaz, místo pro dítě ve školce nebo finanční zajištění v 

nemoci či důchodu, museli se stát členy odborů, což byla organizace teoreticky 

nepolitická, jež poskytovala existenční standard. V době, kdy byly mnohé druhy 

zboží i služeb nedostupné a příjmy k získání toho, co bylo nedostatkové, byly 

relativně nízké, stávali se zaměstnanci dobrovolně členy odborů, jež nabízely 

vymoženosti, o nichž si pracující mohli před rokem 1945 jen nechat zdát – lékařská 

péče zdarma, zajištění v nemoci a ve stáří, emancipace žen, jesle, školky, možnost 

získání bydlení, dohled nad bezpečností práce, právní rady při sporu se 

zaměstnavatelem zdarma. Ideologicko-politická rovina během necelých tří let 

převážila nad potenciálem hospodářského užitku kapacit jak ve výrobě, tak i v 

cestovním ruchu (omezení příjezdu turistů ze Západu). Členství v ROH bylo 

víceméně povinné, nekolidující s politickým či náboženským přesvědčením. Byli-li 

ovšem odborář navíc členem KSČ, získával další výhody. 

Snahou KSČ bylo nastolit nové sociální, ekonomické a kulturní rozvržení 

společnosti. Jednalo se o experiment, jelikož takováto radikální sociálně-

ekonomická změna nebyla v demokratické zemi s občanskou společností do té doby 

provedena. Režim částečně počítal s přetrvávající přirozeností člověka, jeho 

zvídavostí, touhou cestovat, skromností a hrdostí na svou práci.282 Zvídavost však 

byla usměrňována jen na socialistický blok a hrdost u protěžovaných zaměstnání 

transformována v pýchu („Jsem havíř, kdo je víc?“).  Kreativita se cenila jen do 

určitých mezí – ÚRO nepřispívala na podniková rekreační zařízení, zahraničí 

rekreace organizované bez jejího dozoru jednotlivými podniky netolerovalo.283

                                               
282 Věstník ROH I/32, s. 223-224.
283 Věstník ROH II/4 s. 25
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Narátoři se k úrovni stravy a ubytování na rekreaci vyjadřovali spíše pozitivně, i 

když si byli vědomi toho, že členové KSČ si mohli vybírat z lepších možností.

Přesto na západ mohli cestovat i nečlenové KSČ, pokud měli ve straně vlivné 

kontakty, anebo na základě lékařského doporučení (jeden z rodiny ovšem musel

zůstat v Československu). Občanská pomoc a solidarita, které jsou znakem 

vyspělosti občanské společnosti, byly po roce 1948 invertovány na úkor ideologické 

změny celé společnosti včetně její mentality. S odstupem let narátoři vnímají, že nic 

není zadarmo. Nízké platy jim neumožnily nákup luxusních dovolených dle 

vlastního výběru. Na ty jim umožnily jezdit odbory a potažmo KSČ, jimž měli být 

vděčni za cenu vyjádřenou rčením „držet ústa a krok“. 

Když jsem přátelům sdělila téma této bakalářské práce, byla jejich první reakce: 

„No jo, Anděl na horách. To budeš mít jednoduchý.“ Série filmů o revizorovi 

Andělovi, který dostane odměnou za svou výbornou práci poukaz na odborářskou 

dovolenou, postihuje dobovou atmosféru a fenomén dovolené na zotavenou v 50. 

letech 20. století, nikoliv let 1945 -1947. Vliv filmového ztvárnění rekreace má 

dopad na dnešní způsob nahlížení na fenomén dovolené ROH. Od roku 2007 bylo 

napsáno několik článků o úspěchu takzvané retro dovolené ROH. Cestovní kancelář 

Atis nabízí dovolenou s mottem „REKREACE ROH – Dovolená v Tatrách jako 

tenkrát – jako „ANDĚL NA HORÁCH“ Nostalgie a recese v retro pobytu, který se 

už nemusí opakovat!“  Motivace účastníků takovýchto dovolených, se stala 

předmětem samostatného výzkumného projektu.284 „Novodobí rekreanti“ jako 

motivy své účasti na retro pobytu uváděli zvědavost, legraci, recesi, pohodlnost. 

Zde je nutné si uvědomit rozdíl mezi podmínkami dnešní doby a obdobím 40.-80. let 

20. století. Domnívám si, že zážitky „originálních“ a „novodobých“ rekreantů 

nemohou být srovnávány, protože život po válce a v socialismu nebyl krátkou 

„hrou“, k níž se jedinec mohl bez následků připojit a stejně tak ji opustit. Činy a 

aktivity jednotlivců byly sledovány, hodnoceny a jedinci byli rozřazováni do 

kategorií – do února 1948 podle jejich potřeb a od února 1948 podle loajality k 

režimu. Sociolog Jiří Siostrzonek uvádí, že v zemích západní Evropy neexistují 

                                               
284 Bzenecká, 2010.
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tendence k ironickému pohledu do minulosti proto, že jejich sociální a politický 

vývoj byl kontinuální, a proto není důvod k jejich parodování.285

„Kolektivní program“, jenž byl výrazným prvkem dovolené ROH, lze parciálně 

spatřit v dnešních „teambuildingových akcích“, anebo dovolené s animátorskými 

programy. „Dovolená za odměnu“ je součástí schématu pro zvýšení produktivity 

pracovníků v některých firmách.286

Domnívám se, že vedení odborů se mohlo v otázce rekreací inspirovat činností 

Masarykova lidovýchovného ústavu i Heydrichovou akcí pro obzvláště výkonné 

pracovníky, které zkombinovalo s ideologií a požadavky na výkonnost ekonomiky 

ze strany SSSR. Cílem výchovy měl být labilní člověk, který není schopen 

odpočinku, uniká sám od sebe k práci a pouhému plnění povinností. Rekreace v 50. 

letech 20. století představovala „druhé pracoviště s ideologickým školením“ 

(povinné poznávání profesí ostatních účastníků, závazek rekonstrukce školky v 

místě dovolené). 

Nové pojetí rodiny se odrazilo v 50. letech 20. století nejen v rozdělení rodin v době 

dovolených, zavedení pionýrských rekreačních pobytů, ale i v transformaci křtu na 

„vítání občánků“. Nejsignifikantnější bylo roztržení rodin při povolování 

zahraničních dovolených. Mělo se tak zabránit emigraci za západním konzumním 

stylem života, kterému však Československo v 60. a 70 letech 20. století neuniklo. 

Členové KSČ dostávali povolení snadněji, byla u nich menší pravděpodobnost 

odchodu do exilu. Většina společnosti se tak uchýlila k „vnitřní emigraci“ 

v rodinném kruhu, a to i přes snahu odtrhnout člověka od rodiny pomocí jeslí, 

členství v pionýrské skupině, svazu mládeže a následně ROH. Tyto organizace měly 

nahradit přirozené rodinné vazby a odosobnit člověka proto, aby se jeho „matkou“ 

stala vlast a KSČ řízená ze SSSR. 

Dotované rekreace organizované vedením odborů sloužily v každé době různým

účelům. Bezprostředně po druhé světové válce měla dovolená utužit morálku a 

zdraví nejvíce postižených dospělých i mládeže. Byla prostředkem pomoci. 

                                               
285 Česká televize, pořad Retro – Lázně.
286 Např. realitní kancelář Century 21, která je franšízou pocházející z USA.
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V souvislosti s dvouletým plánem na obnovu hospodářství byla prezentována jako

odměna nejpracovitějším. V rámci dovolené ROH byla šířena osvěta, jak správně 

odpočívat. Od roku 1948 se pod vedením nové poúnorové vlády stala rekreace ROH 

nástrojem ideologické výchovy socialistického člověka. Děti a rodiče byli podle 

ideologického schématu rozdělováni proto, aby mezi nimi nedošlo k vytvoření 

úzkých rodinných vazeb. Vědomí kolektivního prospěchu mělo upozadit pocit 

bezpečí v rodině a „přežitých buržoazních“ rodinných hodnot. Rodinné dovolené po 

Únoru 1948 byly v nabídce ROH teprve v 60. letech 20. století. 

Ne všechny aspekty rekreací byly tak směšné, jak by se z dnešního pohledu mohlo 

zdát. Komunikace nebyla na takové technické úrovni jako dnes, lidé se 

nedomlouvali na setkáních, společných aktivitách na Facebooku. I dnes snad mohou 

na dovolených vzniknout dlouholetá přátelství. Odmyslím-li si ideologickou část 

dovolené, nacházím lidskou potřebu mít své místo ve společnosti, sdílet pocity, 

zážitky a názory. Jednostranná zaměřenost ideologie, kdy upřímné sdílení názorů 

nebylo možné, proměnila rekreace ROH pro některé (dnešní) pozorovatele ve 

frašku. Vzpomínají-li pamětníci na dovolenou ROH, spojují ji s tehdejší ideologií a 

politickým programem, stejně jako současnou dobu bude dnešní mladá generace ve 

svých vzpomínkách spojovat se specifiky současnosti. Proto se domnívám, že 

životní vyprávění mohou dnešním mladým lidem pomoci rozlišovat mezi ideologií 

per se, individuálními perspektivami a hodnotami pamětníků. Dovolím si 

konstatovat, že většina z nich se řídila krédem: „Žít a nechat žít, neubližovat.“     

Těší mě, že jsem díky bakalářské práci získala možnost zjistit počátky rekreací 

ROH, s nimiž jsem měla osobní zkušenost jako dítě. Výběrová dovolená ROH 

v poválečném Československu nepředstavovala totéž, co dovolená ROH v 50. letech 

20. století. Z debat s přáteli jsem zjistila, že propaganda KSČ vymazala z kolektivní 

paměti principy, podle kterých byla dovolená na zotavenou organizována v letech 

1945-1947 – pomoc bližnímu, povznesení zdraví a morálky občanů 

Československa. Ve své budoucí magisterské práci bych se ráda věnovala zkoumání 

historických témat spojených s cestováním prostřednictvím metody orální historie, 

která je podle mého názoru nezastupitelná tím, že zprostředkovává jedinečné a 

neopakovatelné osobní prožitky narátorů. Ty mohou následujícím generacím 

pomoci pochopit, jaký dopad měly dějinné události na životy „obyčejných lidí“. 



Bakalářská práce                                       Dovolená ROH v poválečném Československu

- 67 -

Seznam použité literatury a jiných pramenů

Použité prameny

ODBORÁŘ, časopis pro funkcionáře. Praha, Ústřední rada odborů 1948.

STANĚK Vladimír – KRÁL Otto – KRÁSENSKÝ Vladimír – KLOS Karel –

SLAVÍK František: Mobilisace pracovních sil, Zákon ze dne 9. května 1947, č. 87 

Sb., o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil. Edice 

Československé právo, svazek 7. Praha, Orbis 1947.

Věstník ROH. Praha, Ústřední rada odborů 1947.

Věstník závodních rad. Praha, Ústřední rada odborů 1945-1946.

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Centrum orální historie, sbírka 

Rozhovory, Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická 

vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence:  

Rozhovor s Janem Ekslerem vedl Miroslav Vaněk, 31. 12. 2006 a 3. 3. 2007. 

(Boskovice, Česká republika)

Rozhovor s Milenou Flodrovou vedla Jana Nosková, 28. 2. 2007, 13. 3. 2007, 27. 3. 

2007 a 29. 3. 2007. (Brno, Česká republika)

Rozhovor s Jaroslavem Hillem vedl Miroslav Vaněk, 29. 8. 2006, 5. 10. 2006 a 1. 2.

2007. (Poděbrady, Česká republika)

Rozhovor s Evou Hrstkovou vedl Zdeněk Doskočil, 2. 12. 2006 a 17. 2. 2007.

(Chomutov, Česká republika)

Rozhovor se Zdeňkou Knytlovou vedl Miroslav Vaněk, 9. 8. 2007 a 12. 9. 2007. 

(Libchyně, Česká republika)

Rozhovor s Janem Lukschem vedl Jiří Petráš, 21. 2. 2007 a 7. 9. 2007. (České 

Budějovice, Česká republika)

Rozhovor s Vilmou Novotnou vedl Pavel Mücke, 30. 6. 2007, 15. 7. 2007 a 5. 8. 

2007. (Pardubice, Česká republika)

Rozhovor s Marií Peterkovou vedla Hana Pelikánová, 15. 10. 2007 a 22. 10. 2007.

(Praha, Česká republika)

Rozhovor s Vladimírem Peterkou vedla Jitka Svobodová, 15. 10. 2007 a 22. 10.

2007. (Praha, Česká republika)

Rozhovor s Walterem Schöbelem vedla Patricie Kubáčková, 2. 12. 2006 a 10. 2. 

2007. (Smržovka, Česká republika)



Bakalářská práce                                       Dovolená ROH v poválečném Československu

- 68 -

Použitá literatura

BZENECKÁ Lucie: Bavit se jako „tenkrát“. Co bychom měli vědět o komunismu, 

ale bojíme se zeptat. Praha, Karlova univerzita, Fakulta humanitních studií, Katedra 

Obecné Antropologie 2010.

ČAPKA František: Odbory v českých zemích v letech 1918-1948. Brno, Masarykova 

univerzita 2008.

ČORNEJOVÁ, Alžběta: Odborové rekreace v Československu v 50. a 60. letech 20. 

století. Praha, Karlova univerzita, Pedagogická fakulta 2012.

FREUDENFELD Frant. – KASANDA Jan: Pracovní právo republiky 

Československé, Soubor norem upravujících pracovní právo s judikaturou a 

poznámkami. Druhé vydání přepracované a doplněné. Praha, Právnické 

knihkupectví a nakladatelství 1938.

FRIEDMANNOVI Milton a Rose: Svoboda volby. Praha, Liberální institut 1992.

GIIDDENS Anthony: Sociologie. Praha, Argo 1999.

HENDRYCH Rudolf: Hospodářské poslání závodních rad. Edice Hrdinům práce. 

Praha, Práce 1946.

HOLMAN – BOR Jaroslav: Přehled pracovního práva. Edice Hrdinům práce, 

svazek č. 31. Praha, Ideová komise ÚRO 1945. 

HRDLIČKA Otakar: K dějinám odborového hnutí v Čechách, na Moravě a na 

Slovensku. Praha, Nadace Friedricha Eberta, pobočka Praha ve spolupráci s ČMK 

ČSKOS 1992.

HRDÝ Ladislav a kol.: Volný čas v ČSSR, Soubor sociálně-ekonomických údajů a 

kulturních statistik. Díl I. Praha, ČSAV Sociologický ústav 1969.

CHYSKÝ Jiří: Pracovní právo v kostce. Edice Nové hospodářství, svazek 3, řada B. 

Praha, Práce 1947. 

JÍLKOVÁ Helena (ed): Zákon a usnesení o závodních výborech. Praha, PRÁCE 

1960. 

KALINOVÁ Lenka: Východiska, očekávání a realita poválečné doby, K dějinám

české společnosti v letech 1945-1948. Praha, Ústav pro soudobé dějiny Akademie 

věd ČR 2004. 

KAPLAN Karel: Československo v letech 1945-1948. 1. část. Praha, Státní 

pedagogické nakladatelství 1991.



Bakalářská práce                                       Dovolená ROH v poválečném Československu

- 69 -

KLENER Pavel (ed): Velký sociologický slovník. I. svazek. 1. vydání. Praha,

Karolinum 1996. 

KLENER Pavel (ed): Velký sociologický slovník. II. svazek. 1. vydání. Praha,

Karolinum 1996. 

KNAPÍK Jiří – FRANC Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem 

v českých zemích 1948-1967. 1. vydání. Praha, Academia 2011. 

KOHOUTEK Jaroslav (ed): Co čekáme od měnové reformy. Edice Hrdinům práce, 

svazek č. 5. Praha, Práce 1945 

KRUMPL Josef: Brigády socialistické práce. Praha, Práce vydavatelství a 

nakladatelství ROH 1974.

KUSÁK Alexej: Kultura a politika v Československu 1945-1956. Praha, Torst 1998.

MACHÁČKOVÁ Věra: K zásobovacím opatřením. Edice Pracujeme pro mír, 

svazek 3. Praha, Ústřední kulturně propagační oddělení ÚRO nákladem Práce –

vydavatelstva ROH 1951.

MALINA Jaroslav a kol.: Antropologický slovník. Brno, Akademické nakladatelství 

CERM 2007.

MÜCKE Pavel: Cestování napříč soudobými dějinami aneb Možnosti výzkumu 

cestování a cestovního ruchu prostřednictvím orální historie, In: Jiří KOCIAN –

Milan OTÁHAL – Miroslav VANĚK (eds.), Historie prožité minulosti. K 

šedesátinám Oldřicha Tůmy. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – FSV UK

2010.

NEUWIRTH Michael: Poznávací a vzdělávací programy. Metodická pomůcka pro 

práci programových referentů zotavoven ROH. Praha, Ústřední správa rekreační 

péče odbor programové péče 1987.

PRŮCHA Václav: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl, 

Období 1945-1992. Brno, Doplněk 2009.

RAMBOUSEK Ant. (ed): Rekreace v Československu. Její úkoly a prostředky. 10. 

svazek Knihovny příruček Masarykova lidovýchovného ústavu (Svazu osvětového). 

Praha, Masarykův lidovýchovný ústav 1931. 

ROSENTHAL G. Fischer - ROSENTHAL W.: Analýza narativně-biografických 

rozhovorů. In Biograf, 24, 34 odst., 2001.

ŠTEMBERK Jan: Fenomén cestovního ruchu. Pelhřimov, Nová tiskárna Pelhřimov, 

spol. s r.o. 2009.



Bakalářská práce                                       Dovolená ROH v poválečném Československu

- 70 -

ŠTYRSKÝ Jiří – ŠÍPEK Jiří: Geograficko-psychologické souvislosti cestování, 

turistiky a rekreace. Hradec Králové, Gaudeamus 2011. 

VANĚK Miroslav: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha, Ústav pro 

soudobé dějiny AV ČR 2004.

VANĚK Miroslav: O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty. Praha, Ústav 

pro soudobé dějiny AV ČR 2008. 

VANĚK Miroslav (ed.): Obyčejní lidé…?!: Pohled do života tzv. mlčící většiny: 

Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha, Academia

2009. 

VESELKA Jaroslav – OUŘEDNÍK Karel: Dovolená na zotavenou v otázkách a 

odpovědích. Knižnice Odborář. Praha, kulturně propagační oddělení ÚRO 1950.

Filmografie

Anděl na horách (1955)

Dovolená s Andělem (1952)

Habermannův mlýn (2010)

Retro – Lázně (2011)

Použité internetové zdroje

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Dostupné 3. 3.

2012 z http://www.nipos-mk.cz/?page_id=1921

SIMKIN, John: Spartacus Educational. Dostupné 3. 3. 2012 z 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/2WWbeveridgereport.htm

Česká televize, pořad Retro – Lázně. Dostupné 3. 3. 2012 z

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/211411000360016/video/

Česko-Slovenská filmová databáze. Dostupné 3. 3. 2012 z 

http://www.csfd.cz

Seznam příloh

Příloha č. 1 a, b: Inzerce v publikaci Masarykova lidovýchovného ústavu, r. 1931.

Příloha č. 2: Přehled počtu účastníků rekreací v letech 1945-1947.

Příloha č. 3: Děkovný dopis zaměstnanců KOH-I-NOOR, 1947.

Příloha č. 4: Tiskopis pro objednání poukazů pro zotavenou pracujících.

http://www.nipos-mk.cz/?page_id=1921
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/211411000360016/video/


Bakalářská práce                                       Dovolená ROH v poválečném Československu

- 71 -



Bakalářská práce                                       Dovolená ROH v poválečném Československu

- 72 -



Bakalářská práce                                       Dovolená ROH v poválečném Československu

- 73 -



Bakalářská práce                                       Dovolená ROH v poválečném Československu

- 74 -



Bakalářská práce                                       Dovolená ROH v poválečném Československu

- 75 -


	Obsah
	Výzkumné otázky a metodologie
	Vymezení pojmů
	CESTOVÁNÍ
	PRACUJÍCÍ, PRÁCE
	PLACENÁ DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU, PRACOVNÍ DOBA
	REKREACE

	Ekonomické a politické aspekty sledovaného období
	Geneze a program ROH
	Členství v ROH
	Struktura a aktivity ROH

	Možnosti cestování občanů Československa
	Hromadný cestovní ruch
	Privátní formy cestování

	Rekreace ÚRO a ROH
	Před rokem 1939
	Léta 1939 – 1945
	Léta 1945 – 1948
	Rok 1945
	Rok 1946
	Rok 1947
	Rok 1948


	Reflexe pamětníků
	Závěr



