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Abstrakt 

 

Diplomová práce „Podnik Tatra v období tzv. normalizace očima jeho zaměstnanců 

a obyvatel Kolína“ se týká privatizovaného podniku v městě Kolíně. Vypracovaná práce 

zkoumá názory a každodenní život zaměstnanců tohoto podniku a obyvatel Kolína. Podává 

přehled o historii a vývoji podniku Tatra. Představuje okres Kolín a zaměřuje se především 

na popis v období tzv. normalizace, které se dotklo města, podniku, obyvatel, ale i celého 

Československa. Diplomová práce vychází převážně z archivních materiálů, dobových 

periodik a rozhovorů, které byly metodou orální historie vedeny s pamětníky. Propojuje 

pracovní prostředí, osobní životy, volnočasové aktivity, sociální kulturu města a obyvatel, 

kteří byli součástí velkého podniku a historie města Kolína. Zároveň se práce snaží 

poukázat na klady a zápory doby tzv. normalizace a také současný vztah lidí k místu, kde 

prožili větší či menší část svého života. 
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Abstract 

 

This thesis „The Tatra company in the period of so-called normalization through 

eyes of its employees and residents of Kolín“, concerning of state privatized enterprise in 

Kolín. This thesis examines the views and daily life of the employees of the company and 

residents of Kolín. The work provides an overview of the history and development of the 

company Tatra. Represents district Kolín and focuses primarily on the description in the 

period of. Normalization, which touched city, business, residents but also the whole of 

Czechoslovakia. The thesis is based mainly on archival materials, historical periodicals and 

interviews, which were conducted by the method oral history with contemporary 

witnesses. It connects the working environment, personal lives, leisure activities, social 

culture of the city and residents who were part of a large company and history of the city of 

Kolín. At the same time, the work seeks to highlight the positives and negatives period of 

so-called normalization and current relationship of people to the place where they lived 

more or less part of their lives. 
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1 Úvod 

 

Práce, škola, rodina, bydlení, sport, to jsou jedny z hlavních etap v našem životě. 

Každý dobře ví, že patří k nejdůležitějším potřebám v životě člověka. Dnes žijeme v době, 

kdy si musíme vybírat a dávat přednost jednomu na úkor druhého. V diplomové práci se 

zaměřuji na město Kolín, podnik Tatra
1
 a osudy lidí s nimi spojené. Město Kolín je krásné 

historické a královské město založené Přemyslem Otakarem II., v jehož okolí žiji již 20 let. 

Kolín je bývalé okresní město na východě Středočeského kraje na řece Labe, rozkládá se 

v úrodné polabské nížině po obou jejích březích. Toto město je jednou z hlavních 

dopravních a železničních křižovatek České republiky. Ve své minulosti bylo velmi 

významným průmyslovým městem zastoupeným téměř ve všech odvětvích průmyslu. 

Mezi hlavní průmyslové odvětví patřilo strojírenství a podniky Tesla a Tatra. Toto město 

bylo také známé díky sportovním úspěchům, mezinárodnímu hudebnímu festivalu, 

pracovním příležitostem a známým osobnostem. Diplomová práce Podnik Tatra v období 

tzv. normalizace očima jeho zaměstnanců a obyvatel Kolína je zpracována formou 

kvalitativního výzkumu. Jak je již v názvu naznačeno, tato práce je primárně kvalitativní, 

jako hlavní metodou sběru dat jsem zvolila orální historii. Problematice využití orální 

historie v rámci svého výzkumu se budu věnovat v příslušné kapitole. Právě metoda orální 

historie je při zpracování této práce velmi důležitá. Umožňuje zachytit a možná 

i nahlédnout pod povrch běžných historických přístupů založených na studiu písemných 

pramenů a pokusit se doplnit celkové historické poznatky o další, velmi důležité informace 

a hodnoty z každodenního života člověka. Sdělené osobní vzpomínky nelze vyčíst, získat 

v knihách, ani v archivu s oficiálními prameny.  

 S každým narátorem jsem uskutečnila jeden semistrukturovaný rozhovor. Další 

prameny práce pak tvořily archivní materiály, relevantní literatura a periodika. Práce je 

rozdělena do šesti kapitol. Po úvodu následuje metodická část, kde popisuji samotný 

postup výzkumu. Třetí kapitola charakterizuje období tzv. normalizace v Československu. 

Faktografické vylíčení této doby je nezbytné k vysvětlení poměrů v naší historii. Další dvě 

kapitoly se také týkají dějin studovaného místa. Blíže se seznámíme s městem Kolínem, 

jeho historickým vývojem a s podnikem Tatra, který byl ve zkoumaném období druhým 

                                                           
1
 Tento podnik od svého založení prošel několika změnami, a to i ve svém pojmenování. Název podniku se 

za doby jeho existence několikrát měnil. Od roku 1938, kdy se podnik stává součástí koncernu Ringhoffer – 

Tatra, se dostal do podvědomí lidí pod názvem Tatra.  
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největším průmyslovým podnikem v Kolíně. Pro občany byl neodmyslitelnou součástí 

města a pro zaměstnance hrál důležitou roli v jejich životech. V poslední kapitole se věnuji 

především každodennímu životu pamětníků a dalším zajímavým poznatkům, které jsem se 

při rozhovorech s nimi dozvěděla. 

 V této práci si kladu za cíl zmapovat kolínský průmyslový podnik známý pod 

názvem Tatra. Snažím se odpovědět na otázku, do jaké míry tento podnik ovlivnil své 

zaměstnance a dění v Kolíně. Dále se zaměřuji na zkoumání proměny životních názorů 

a postojů jednotlivých narátorů postupem času. Zaznamenávám, jak režim působil 

a ovlivňoval postoje narátorů. Pozornost soustřeďuji na život nejenom v pracovním 

prostředí, ale i mimo něj. Ráda bych ukázala, jak pracovní minulost spojuje narátory 

v každodenním životě. Pokusím se vyložit, jak narátoři hodnotí dobu normalizace 

v porovnání se současností. Popisuji i poslední období existence podniku po jeho 

privatizaci, krach a současný vztah bývalých zaměstnanců k místu, kde prožili větší či 

menší část svého života.  
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2 Metodologie 

 

2.1 Vymezení pojmu orální historie 

 

 Orální historie patří mezi metody využívané zejména humanitními obory, jedná se 

o kvalitativní metodu výzkumu. V rámci bádání o soudobých dějinách nepředstavuje orální 

historie zvláštní obor nebo odvětví, ale je jednou z výzkumných metod. Tu je možné 

uplatnit při zkoumání např. politických, hospodářských či kulturních aspektů minulosti, 

jejichž účastníci a svědci jsou stále naživu. Orální historie překlenuje propast, která mezi 

veřejnými a neveřejnými dějinami vznikla v totalitním Československu. V rámci 

soudobých dějin dochází k zmapování tzv. bílých míst.
2
  

 Orální historii, která u nezasvěcených vyvolává mlhavou, udivující či spíše vůbec 

žádnou představu, lze definovat například takto: „Jedná se o řadu propracovaných, stále 

se vyvíjejících a dotvářejících postupů, jejichž prostřednictvím se badatel dobírá nových 

poznatků, a to na základě ústního sdělení osob, jež byly účastníky či svědky dané události, 

procesu nebo doby, které badatel zkoumá, či osob, jejichž individuální prožitky, postoje 

a názory mohou obohatit badatelovo poznání o nich samých, případně o zkoumaném 

problému obecně.“
3
 Základní potřebou člověka je vyprávění, podělení se o prožité 

skutečnosti, předávání zkušeností dalším. Jde o jedinečné zkušenosti a informace, pro nás 

historiky o důležité prameny, které přispívají k našemu výzkumu a bádání. Za kolébku 

orální historie jsou považovány Spojené státy americké. V orální historii jsou pamětníci 

označováni pojmem narátoři, otázky jim klade tazatel. Mezi pamětníkem 

a historikem musí být vztah založený na důvěře, aby se pamětník nebál svěřit 

i s nepříjemnými zážitky či zkušenostmi. Z toho důvodu se rozhovor koná osobně, 

můžeme tak zaznamenat i neverbální projev narátora, který by např. po telefonu nebyl 

možný. Zájmem orální historie je zachycení člověka jako lidské bytosti prostřednictvím 

interpretace a analýzy jeho verbálních i neverbálních sdělení. 

Až po roce 1989 dochází k rozkvětu metody orální historie i v naší zemi. Na konci 

devadesátých let vzniklo několik prací založených na metodě orální historie, např. Sto 

                                                           
2
 VANĚK, M., MÜCKE, P. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Praha, 2011, s. 13. 

3
 Tamtéž. 



10 

 

studentských revolucí
4
 od autorů Miroslava Vaňka a Milana Otáhala. Jejich další knihy 

zmiňuji a využívám jako prameny v této diplomové práci.  

V roce 2000 bylo v České republice pod Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd 

České republiky založeno Centrum orální historie. O sedm let později byla založena Česká 

asociace orální historie. Tato asociace uspořádala šestnáctou mezinárodní konferenci orální 

historie v červenci roku 2010 v Praze.
5
  

 

 

2.2 Výběr tématu práce 

 

 Má generace, která se narodila v době Sametové revoluce v Československu, žije 

v současnosti v jedné z těch lepších dějinných období. Přímo nás nezasáhla žádná válka, 

hladomor či epidemie. Žijeme v demokratické zemi, máme zaručená svá práva, můžeme 

svobodně cestovat a v neposlední řadě máme nepřeberný výběr zboží a služeb, o kterém se 

našim rodičům snad ani nesnilo. O době, ve které dospěli naši rodiče, si dovoluji říct, že 

moje generace mnoho neví. Tato doba formovala naše rodiče a tím i způsob, kterým nás 

vychovávali. Tak se doba promítla i do naší generace, přestože jsme ji již nezažili. Více 

než čtyři desetiletí, po něž v Československu existoval komunistický režim, jsou pro 

historiky moderních dějin aktuální. Naprostá většina v současné době aktivních historiků 

prožila tuto dobu, má s ní osobní zkušenost, znalost a umí se v jednotlivých pojmech 

orientovat. Tato zkušenost jim může být při bádání ku prospěchu, ale také ke škodě. 

Při výběru tématu mé diplomové práce jsem byla předem rozhodnuta se zaměřit na 

své okolí, v kterém žiji. Město Kolín souvisí s podstatnou částí mého života již 20 let. Dále 

jsem přemýšlela, jaké téma by bylo vhodné a zajímavé v rámci mého studijního oboru 

orální historie – soudobé dějiny. Při svém studiu jsem zpracovávala rozhovor k projektu 

„Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace: životopisná vyprávění“ 

a uskutečnila jsem rozhovor s člověkem, který pracoval v kolínském podniku známém pod 

názvem Tatra. Jeho příběh mě velmi oslovil a uvědomila jsem si, že o historii tohoto 

podniku, který byl ve své době jedním z největších v Kolíně, mnoho nevím. Pokusila jsem 

se zjistit a dohledat dostupné materiály, ale bohužel mimo základních informací jsem se 

                                                           
4
 OTÁHAL, M., VANĚK, M. Sto studentských revolucí: studenti v období pádu komunismu: životopisná 

vyprávění. Praha, 1999, s. 859. 
5
 Česká Asociace Orální Historie. O nás. [online] Dostupné ke dni 20. 12 2014. z: 

https://sites.google.com/site/czechoralhistoryassociation/home. 
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toho mnoho nedozvěděla. To byl hlavní impuls vypracování diplomové práce na toto téma. 

Napadlo mě vhodné využití mnou studovaného oboru orální historie k získání potřebných 

informací, k zpracování a vytvoření písemné práce, která by se od dostupných, pouze 

faktických prací alespoň trochu lišila. Postupem času jsem se při hledání informací 

setkávala jen s pozitivními ohlasy a nadšením k zpracování tohoto tématu. Domnívala jsem 

se, že by bylo též přínosné a zajímavé se se zjištěnými informacemi podělit i s ostatními 

lidmi.  

Práci jsem se rozhodla zaměřit na období tzv. normalizace z důvodu, že po revoluci 

v roce 1989 přestal podnik fakticky fungovat jako celek, kterým byl od svého založení. 

Podnik postupně upadal, následně byl privatizován a rozdělen na několik částí. 

V prostorách podniku fungují v současnosti nové soukromé firmy, které se v průběhu let 

měnily. Na základě těchto skutečností jsem chtěla zachytit podnik jako celek. Domnívala 

jsem se, že takto bude diplomová práce zajímavější a lépe vystihne dění v podniku Tatra. 

Toto časové období mi též skýtalo možnost nalézt bývalé zaměstnance kolínské Tatrovky 

a požádat je o rozhovor.  

Musím podotknout, že počáteční nadšení a optimismus mě při hledání 

a kontaktování narátorů poněkud „přešel“. Počáteční těžkosti mi naopak dodaly vervu tuto 

práci dokončit. Historie kdysi královského města Kolína mě zajímá, a jelikož zde žiji, měla 

jsem dostatek času a prostředků k zmapování a získání co nejvíce informací. 

 

2.3 Postup výzkumu a výběr narátorů  

 

Mé první kroky vedly do městské knihovny v Kolíně do oddělení regionální 

literatury, kde jsem prostudovala všechnu dostupnou literaturu k tématu. Zavítala jsem do 

Regionálního muzea v Kolíně, kontaktovala pana RSDr. Ladislava Jouzu, který se mimo 

jiné zaměřuje i na podnikatelskou elitu, hospodářský vývoj na Kolínsku, moderní dějiny 

Kolína a Kolínska. Pan doktor mi doporučil další sekundární literaturu, která se o kolínské 

Tatře zmiňuje. Mé další kroky vedly do Státního okresního archivu v Kolíně, zde jsem 

nalezla další informace týkající se mého tématu. Prostudovala jsem dokumenty právě 

z doby normalizace, kroniky města Kolína, fotografie a periodika.  

Po prostudování sekundární literatury týkající se nejenom města Kolína, ale i jeho 

okolí, podniku a dění v Československu jsem byla připravena k hledání pamětníků. Jak 

jsem již zmiňovala, rozhodla jsem se zaměřit pozornost na období tzv. normalizace, na 
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jehož konci jsem se narodila. Toto časové období bylo též i vhodně zvolené pro jeho 

nedávnou minulost a pro lepší možnost nalézt pamětníky. Dosud žijící zaměstnance, kteří 

by byli způsobilí se se mnou podělit o svůj životní příběh. Jedinou podmínkou pro výběr 

narátorů byla jejich pracovní minulost v kolínském podniku Tatra. Všichni narátoři 

v tomto podniku pracovali, někteří i celý život. Metoda orální historie je založena na 

rozhovoru mezi pamětníkem (narátorem) a tazatelem (badatelem, historikem). Důležitou 

okolností pro úspěšné bádání je ochota narátora vyprávět a samozřejmě jeho paměť. 

Tazatel musí být trpělivý posluchač a nikdy by neměl během rozhovoru hodnotit, 

moralizovat či bagatelizovat pamětníkovo vyprávění. Při realizaci rozhovorů a další práce 

s nimi jsem postupovala především podle publikace Třetí strana trojúhelníku
6
. 

 Jako prvního jsem oslovila svého otce, který se narodil a bydlel v Kolíně 30 let. Řekl 

mi o několika lidech, kteří v Tatrovce pracovali, vyučili se pro ni a na které bych se 

případně mohla obrátit s prosbou o poskytnutí rozhovoru či o získání doplňujících 

informací. V první chvíli se zdál počet nalezených pamětníků dostačující. Bohužel se mi 

nepodařilo uskutečnit rozhovor se všemi pamětníky, a proto jsem využila metody 

„snowball sampling technique“, při níž „se badatel od prvních oslovených narátorů 

dozvídá jména dalších osob, s nimiž by z hlediska jeho výzkumného projektu bylo užitečné 

vést rozhovor.“
 7

 

Musím zmínit, že můj otec je rodilý „kolíňák“, velmi mi se zpracováním této 

diplomové práce pomohl, avšak informace od narátorů se několikrát lišila s informací, 

které jsem získala od svého otce či od dalších obyvatel Kolína. Několik obyvatel Kolína se 

nezávisle na sobě shoduje ve výpovědích, které jsou však v rozporu s tím, co jsem se 

dozvěděla od narátora. Po představení narátorům, jakožto dcery svého otce a „kolíňáka“, 

se ze subjektivních pocitů domnívám, že o určitých tématech mluvili přece jen obezřetněji. 

Možná proto, že můj otec je veřejně známá osoba, dobu socialismu v Kolíně prožil a velmi 

dobře si ji pamatuje. Někdy se upomínali na mého otce a jakoby tíhnuli k obhajobě svých 

činů slovy: „to jsem musel dělat, protože“, „to jsme museli, to jsem udělal pro rodinu“, 

„tak to prostě bylo“ , „to si nemyslete, to dělali všichni“ apod. Domnívám se, že někteří 

vynechali určité negativní věci, či pasáže ze svého života, právě protože se znají s mým 

otcem. Na druhou stranu mi ale pomohl při získávání pamětníků fakt, že mého otce někteří 

z nich znají. Ke zkreslení historie v rozhovorech může pochopitelně dojít např. stářím 

                                                           
6
 VANĚK, M., MÜCKE, P. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Praha, 2011, s. 296. 

7
 VANĚK, M., MÜCKE, P. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Praha, 2011, s. 140. 
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pamětníka, emocionálním prožitkem, časovým odstupem, prostředím a finanční situací, ve 

které se pamětník nacházel a nachází dnes. 

Předpokládám, že i fakt, že po revoluci vzniklo mnoho nových firem se stejným nebo 

podobným zaměřením výroby, jako měla Tatra, je toto téma ještě živé a stále aktuální. Jde 

např. o firmy FALKOM s.r.o., DOTEC Energo International s.r.o., Ferostav a.s., SEA CZ 

a.s. divize Kolín BRESSON a.s., Energo Works Kolín a.s., a další.  

K tomuto faktu někteří z narátorů dodávají následující. Pan Kulhánek: „Tenhle ten, 

co má tu firmu na rohu, tak ten taky dělal v Tatře a ten vlastně pokračuje v tom, co tam 

dělal – dělá kotle. Ty, co měli ty známosti, co chodili, kde by začali všichni soukromníci, 

tyhle nákupčí to potom používali pro sebe, ty kontakty.“
8
 Pan Neruda: „Ten dělal taky v 

Tatře, a vždyť ten má všechny mašiny z výroby taky doma.“
9
 Paní Nová: „Když to končilo, 

tak se to hodně rozkradlo.“
10

 Zápis z kroniky: „Strojírny Kolín, odštěpný závod ČKD 

Dukla byly asi ponechány svému osudu, nasvědčuje tomu současná situace. Bývalá 

Tatrovka je tedy i nadále bez perspektiv. Po Kolíně se šušká, že z jejich útrob pomalu mizí 

i to, co ještě mělo nějakou hodnotu, že se rozprodává i zařízení do rukou soukromníků, a to 

za cenu šrotu.“
11

  

Formou dopisu zaslaného prezidentské kanceláři České republiky jsem požádala 

o rozhovor současného prezidenta Miloše Zemana, který též pracoval v Tatře. Již při 

oslovení jsem nastínila cíl práce, formu orální historie a požádala o rozhovor s tím, že jsem 

doufala v kladnou odpověď. Miloš Zeman pracoval v závodu v letech 1963 – 1967 

v účtárně, tedy ne v době, na kterou se primárně zaměřuji. Jako kolínský rodák, který zde 

prožil velkou část života, ale věřím, že by byl pro tuto diplomovou práci přínosem. 

Bohužel pro velmi nabitý program prezidenta nebylo v jeho silách setkání uskutečnit. Dále 

se v dopisu psalo: „Na léta strávená v Tatře velmi rád vzpomínám. Byla to doba mého 

mládí. Budu velmi rád a potěšen, pokud mi práci zašlete a já si ji budu moci přečíst. 

Mnoho úspěchů.“
12

    

Již při prvním kontaktování pamětníků jsem jim představila svůj záměr a domluvila 

se na osobním setkání. Nejčastěji v orální historii užíváme tzv. semistrukturovaný 

rozhovor s jistým biografickým úvodem a v konečné fázi i s přesahem k narátorově 

                                                           
8
 Bedřich Kulhánek, rozhovor ze 7. dubna 2014. 

9
 Hynek Neruda, rozhovor z 1. dubna 2014. 

10
 Gabriela Nová, rozhovor z 16. dubna 2014. 

11
 SOkA Kolín, Kronika města Kolína 2000. 

12
 Dopis z kanceláře prezidenta České republiky ze dne 9. července 2014. 
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přítomnosti. Na základě prostudované literatury a archivních materiálů jsem si předem 

připravila skupinu otázek, které jsem posléze narátorům pokládala. Skrze odpovědi na tyto 

otázky jsem se chtěla dozvědět osobní příběhy, názory a vzpomínky vztahující se k mnou 

zpracovávanému tématu. Získala jsem tak informace o narátorově minulosti i přítomnosti. 

Věřím, že jeden rozhovor byl dostačující k získání potřebných informací. Otázkami jsem 

se snažila narátory vést a udržet u daného tématu, sami mne vyzývali k pokládání otázek 

s tím, že danou odpověď rozvinou. Až na jednu výjimku nebyl problém se domluvit na 

získání rozhovoru. Někteří lidé rozhovor přislíbili, ale když měl být realizován, odmítli ho. 

Setkávala jsem se s tím, že narátoři nechtěli být nahráváni na diktafon, a svolili až po 

příslibu, že veškeré informace, které se z jejich rozhovoru dozvím, budu publikovat 

anonymně nebo pod pseudonymem a nahrávku nebudu nikde dále šířit.  

 Natočené rozhovory jsem porovnávala mezi sebou, s archivními materiály a dalšími 

zdroji. V této práci uvádím informace, které se alespoň ve dvou rozhovorech opakovaly, 

případně uvádím, že daná informace je vzpomínkou jen jednoho určitého narátora, že se 

nachází jen v archivních pramenech anebo že informace nebyla potvrzena žádným 

z narátorů.   

 

 

2.4 Rozhovory  

 

Po výběru narátorů, jejich zkontaktování a výběru místa pro střetnutí nastalo samotné 

setkání s narátorem. Skutečnost, že narátoři existují, neznamená, že budou ochotni 

rozhovor poskytnout. Někteří z oslovených narátorů byli již postaršího věku a odkazovali 

se na svou paměť, která jim už hůře slouží, a nechtěli rozhovor poskytnout. Další 

odmítnutí bylo z důvodu, že se pamětník necítil být přínosem pro mou práci či z časových 

důvodů. Nicméně měli snahu mě na někoho jiného odkázat. Často převažovaly obavy, že 

se doba může opět změnit a oni se obávají postihu pro sebe či své blízké. Setkala jsem se 

i s velmi negativní reakcí, kdy mě pamětník po představení cíle mé práce odbyl slovy: „To 

co studujete je k ničemu, s humanitním oborem nemáte v životě šanci uspět, běžte studovat 

ekonomii, takhle na vás zbytečně platím daně a za mé peníze studujete. Je lepší, kdybyste 

skočila pod vlak.“
13

 Z této velmi emocionální odpovědi nedovedu posoudit, zda pána 

                                                           
13

 Slova Ing. Lubomíra Šance, bývalého obchodního a ekonomického náměstka firmy Strojírny Kolín (dříve 

ČKD DUKLA odštěpný závod Tatra Kolín).  
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pobouřil výběr oboru mého studia či téma práce. Ale byl to jen jeden extrémní zážitek, 

v ostatních případech jsem se setkala s mnoha milými lidmi. Pamětníky jsem hledala 

v kolínském domově důchodců, několik dní jsem proseděla v čekárně obvodní lékařky, jež 

se nachází v ordinaci bývalé závodní doktorky zaměstnanců Tatry. V této čekárně jsem 

oslovila několik postarších příchozích, nicméně jsem je k poskytnutí rozhovoru 

nepřemluvila. Získala jsem tam od nich ale jména a částečné adresy na další bývalé 

zaměstnance, které jsem navštívila a oslovila osobně. Těm, které jsem nezastihla, jsem 

zanechala dopis s prosbou o rozhovor pro mou diplomovou práci, adresou a telefonním 

kontaktem, ale jen tři z nich mi odpověděli. Na podnět svého otce jsem navštívila i několik 

kolínských firem, které vznikly po revoluci a jejich směr podnikání je totožný s tím, co se 

vyrábělo v Tatře, možná i proto, že jejich majitelé či zaměstnanci jsou bývalí tatrováci. 

Narátory v těchto firmách jsem oslovovala osobně. 

Mojí povinností jako tazatele je přizpůsobit se místu, které pamětník zvolí pro 

rozhovor. A to z důvodu, aby se narátor cítil příjemně, bezpečně a uvolněně. Toto místo by 

mělo být klidné, nikým nerušené, aby nedošlo k rozptýlení a bylo možné pořídit kvalitní 

nahrávku rozhovoru. Další z povinností tazatele je upozornit narátory, že při rozhovoru 

není žádoucí přítomnost další osoby. Takto jsem učinila i já, ale bohužel ne vždy se mi 

podařilo dodržet, aby nebyla přítomna další osoba. Musím konstatovat, že někdy měla 

přítomnost třetí osoby pro získání informací kladný vliv. Třetí osoba připomínala 

narátorovi události, které se zdály zajímavé nebo na které narátor zapomněl. Po technické 

stránce jsem každý rozhovor zaznamenala na nahrávací zařízení (diktafon) a poté přepsala 

do textové podoby. Pořídila jsem záznam o rozhovoru pro zachycení okolností rozhovoru, 

postřehů a dojmů. Ze záznamu můžeme vyčíst, co z nahrávky není zcela zřejmé, a to 

především neverbální projev narátora. Jde o gesta, zaváhání, nerozhodnost, smích, pláč, 

radost ze vzpomínek i přemýšlení nad odpovědí. Jak při samotné realizaci rozhovorů, tak 

i v průběhu jejich dalšího zpracování jsem se řídila zásadami a pravidly popsanými v knize 

Třetí strana trojúhelníku.
14

 

Uvědomuji si, že při rozhovoru se nejedná pouze o vzpomínky a vyprávění 

pamětníků, ale celkový výsledek rozhovoru je též ovlivněn osobou tazatele, který sice 

respektuje postoje a prožitky pamětníka, ale přesto klade otázky tak, aby rozhovor vedl 

a udržel v mezích daného tématu. Otázky jsou konkrétní a specifické, avšak nesmí mít 

skrytý podtext, kterým by tazatel pamětníkovi vnucoval svůj postoj. Tazatel nesmí 

                                                           
14

 VANĚK, M., MÜCKE, P. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Praha, 2011, s. 296. 
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poskytnout získaný materiál žádné další osobě. Není oprávněn poskytnout informace, 

rozhovor, přepis rozhovorů či údaje o narátorovi samotném, pokud si to narátor nepřeje. 

Musí se řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
15

 Z tohoto důvodu 

uzavírá tazatel s narátorem před zahájením rozhovoru smlouvu, tzv. souhlas. V tomto 

případě jde o Souhlas se zpracováním údajů zaznamenaných během rozhovorů, které 

narátor poskytl v rámci diplomové práce „Podnik Tatra v období tzv. normalizace očima 

jeho zaměstnanců a obyvatel Kolína“ k vědeckým a vzdělávacím účelům.
16

  

 Velice dobře si uvědomuji, že práce musí být objektivní, pracovat jen se získanými 

prameny a tak k ní i přistupuji. Rozhovory jsou osobní a subjektivní záležitostí, a tak 

u získaných informací nepolemizuji nad jejich správností. Vždy se snažím přes subjektivní 

pohled co nejvíce přiblížit historické „pravdě“. Nepokouším se hodnotit ze své pozice, 

kritizovat, učinit velký objev či dělat „senzaci“. Narátoři jsou živé osobnosti a za žádných 

okolností jim nechci ublížit. Jsem velmi vděčná za jejich ochotu, nahlédnutí do soukromí 

a podělení se o vzpomínky z jejich života, které nebyly vždy jen pozitivní a dobré. 

 Podařilo se mi uskutečnit rozhovor s devíti pamětníky, z toho se sedmi muži 

a dvěma ženami. Rozhovory sledují životní příběh narátora od jeho dětství, věnují se 

rodinnému zázemí, navštěvovaným školám, nástupu do zaměstnání, koníčkům, koupi 

automobilu, zajištění bydlení či založení rodiny. Tyto okruhy tvoří první tematickou oblast 

rozhovoru. Dalším tématem je především zaměstnání a jeho vliv na život narátora. S tím je 

spojený i volný čas, vztahy na pracovišti, fungování podniku, veřejné oslavy, kulturní akce 

a podobně. Každý z narátorů pracoval na jiném oddělení. Za doby komunistického režimu 

hrála stěžejní úlohu „dělnická třída“. Skrze natočené rozhovory se stal každý narátor 

individuálním jedincem a jeho životní příběh nebyl „zaškatulkován“. Prostřednictvím 

rozhovoru s lidmi z jiných pracovních pozic můžeme vykreslit několik pohledů na události 

z minulosti. Některá témata se týkala problematiky kvality života po materiální stránce, 

dostupnosti spotřebního zboží, problematiky bydlení, pořízení automobilu, domu či chaty. 

Jen malá část výzkumu se zaměřila na reflexi nejdůležitějších politických událostí. Jejich 

výběr byl čistě subjektivní, srpnová okupace, nástup G. Husáka do funkce prvního 

tajemníka KSČ v dubnu 1969, Charta 77, události roku 1989.  

 Bohužel jsem u většiny narátorů musela rozhovor vést já, nebyli schopni sami od 

sebe vyprávět, avšak po zeptání se na určité téma jej obsáhle popsali. Několik narátorů je 

                                                           
15

 Sagit. Sbírka zákonů Předpis č. 101/2000 Sb [online] Dostupné ke dni 20. 12 2014. z: 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00101&cd=76&typ=r. 
16

 Vzor tohoto souhlasu je přiložen jako příloha č. 1 Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupnění údajů. 
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už v postarším věku a byli rádi, že má někdo zájem, a tak mluvili o kdejakých událostech, 

ale nedrželi se tématu rozhovoru. Pro jiné byla určitá témata moc osobní, rozhovor se 

musel na chvíli přerušit, jelikož pamětník byl rozrušený a nebyl schopný pokračovat ve 

vyprávění. Po skončení rozhovoru se narátoři rozpovídali o dalších skutečnostech, ale jen 

mimo záznam, nechtěli, aby byly tyto informace natočeny.  

 Celkem jsem vedla rozhovory s devíti narátory, jejichž osoby nyní představím. Jak 

jsem již několikrát zmiňovala, všichni narátoři chtějí zůstat v anonymitě. Pro účely této 

práce jsem změnila jejich jména, ostatní údaje jsou autentické. 

 

 Anna Lošková (*1952) – absolvovala ekonomickou školu, do Tatry nastoupila 

v roce 1973. Zaměstnaná v personálním oddělení na středisku č. 390 do roku 1994. 

Rozhovor byl uskutečněn dne 16. dubna 2014 v kanceláři. Rozhovor probíhal v poklidné, 

uvolněné atmosféře a nebyl ničím rušen. Po nahrání rozhovoru jsme si ještě několik minut 

povídaly o věcech, které úplně nesouvisely s tématem Tatry. Později jsem se ještě s paní 

Loškovou sešla, poskytla mi fotografie a časopisy. Kontakt na ní jsem získala od pana 

Hoffmana. Rozhovor trval 01:43:37.  

 

 Bedřich Kulhánek (*1950) – vystudoval průmyslovou školu, do Tatry nastoupil 

v roce 1974. Nejdříve pracoval jako projektant, poté nastoupil do obchodního oddělení 

a zaměstnán byl do roku 1994. Pana Kulhánka jsem nejprve kontaktovala telefonicky, 

domluvila si s ním schůzku a poté ho navštívila v jeho kanceláři. Kontakt na pana 

Kulhánka jsem získala od pana Krále. Rozhovor byl uskutečněn dne 7. dubna 2014 a trval 

02:35:03. Jeho projev byl velmi spontánní.  

 

 Cyril Straka (*1961) – vyučil se pro Tatru a do Tatry nastoupil v roce 1979. 

Pracoval ve středisku č. 336 – výroba balených kotlů. Zaměstnán zde byl do roku 1990. 

Pana Straku jsem kontaktovala v jeho novém zaměstnání, ve firmě, která vznikla po 

rozpadu Tatry a zabývá se stejnou výrobou. Po upomenutí na mého otce pan Straka 

s rozhovorem souhlasil i přes své časové vytížení. Byl příjemný a otevřený. Rozhovor byl 

uskutečněn dne 1. dubna 2014 v jeho kanceláři a trval 01:01:17. 

  

 David Hoffman (*1950) – vyučen pro Tatru a nastoupil do ní v roce 1971. Pracoval 

na provozně servisním oddělní až do roku 1990, kdy odešel do soukromé sféry. Rozhovor 
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byl uskutečněn dne 9. dubna 2014 v kanceláři jeho podniku. Na rozhovor jsem si přinesla 

i několik vytištěných materiálů (mapa závodu, fotografie), na které jsem se chtěla zeptat. 

Pana Hoffmana jsem pro výzkum získala především díky svému otci. S mým otcem se 

znají, po osobní návštěvě a odkazu na tatínka pan Hoffman souhlasil s rozhovorem, který 

trval 01:34:58. Po skončení rozhovoru jsem nabyla dojmu, že se mě po celou dobu pan 

Hoffman snažil něčemu přiučit. Např. „ale vy vůbec nevíte, jak to bylo“, „vy jste to 

nezažila, my v tom žili“, „teď si můžete dělat, co chcete“, „ani nevíte, co teď máte“, 

„dříve to byla práce, to lidi mysleli a teď je každý inženýr“. Při několika mnou položených 

otázkách nastalo ticho v rozhovoru, těžko říci, zda se narátor jen rozpomínal či promýšlel 

svoji odpověď. 

 

 Emil Král (*1957) – vystudoval gymnázium a poté nástavbové studium se 

specializací na defektoskopii. Do Tatry nastoupil v roce 1978, pracoval jako technik na 

defektoskopii a setrval zde až do roku 1994. Rozhovor byl uskutečněn dne 31. října 2012. 

Kontakt na pana Krále jsem dostala od svého otce, který chodil do školy s bratrem pana 

Krále. Musím podotknout, že pan Král byl velmi ochotný, hned se se mnou sešel, nastínil 

mi chod závodu, vnitřní rozdělení a nepsaná pravidla. Jeho vyprávění bylo přehledné 

a ucelené. Jeho jazykový projev byl velmi spisovný, používal odborné výrazy i slang. 

Dostala jsem od něj tipy a kontakty na další bývalé zaměstnance. Při zpracování diplomové 

práce jsem se ještě několikrát telefonicky s panem Králem spojila a požádala ho o pomoc, 

o vysvětlení jednotlivých mně nesrozumitelných údajů. Rozhovor byl natočen u narátora 

doma a trval 02:15:17. 

 

 František Březno (*1934) – vyučen pro Tatru, do které nastoupil v roce 1951. 

Pracoval jako svářeč na středisku č. 333, kde byl zaměstnán do roku 1994. K Tatře chová 

silný citový vztah, byl to podnik, kde pracoval celý svůj život. Rozhovor byl uskutečněn 

dne 31. října 2012 u narátora doma. Narátor byl zprvu nervózní, odpovídal stroze, následně 

nastalo uvolňování, kdy narátor vyprávěl velmi otevřeně. Pan Březno mě kontaktoval sám. 

Od své ženy obdržel moji vizitku, kterou jsem jí dala, když byla na návštěvě u lékaře, 

s tím, že se zkusí manžela doma zeptat, ale nic neslibuje. Rozhovor trval 01:40:48 a po 

celou jeho dobu byla přítomna paní Březnová. 
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 Gabriela Nová (*1943) – absolvovala střední všeobecně vzdělávací školu v Kolíně 

a dva roky navštěvovala abiturientský kurs na Ekonomické škole v Praze. Do Tatry 

nastoupila v roce 1962, kde až do roku 1974 pracovala jako administrativní pracovnice 

odbytu. Od roku 1974 až 1989 pracovala jako samostatná účetní na středisku č. 551. Poté 

až do roku 1997 pracovala v ekonomickém úseku. Rozhovor byl uskutečněn dne 16. dubna 

2014. Byl veden u narátorky doma, i během tohoto rozhovoru však byla přítomna třetí 

osoba, a to dcera narátorky, která mě s dotyčnou seznámila. Paní Nová se rozhovoru bála, 

ale nakonec mě velmi mile překvapila. Přítomnost dcery při rozhovoru hodnotím velmi 

pozitivně, jelikož jsem se díky ní dozvěděla věci, na které by si narátorka patrně 

nevzpomněla či sama od sebe neřekla, protože jí nepřipadaly důležité. Pro ilustraci uvádím 

slova dcery: „Mami, ty ses toho bála, že si nevzpomeneš, ale však ti to jde, řekni ještě...“, 

„Taky řekni o tom, to bude slečnu zajímat...“ nebo „Mami, však víš, ta, jak tam dělala 

sekretářku ředitele, víš, co byla ta silná komunistka, řekni, jak to bylo...“ Paní Nová mi 

ochotně poskytla fotografie a celou svoji zaměstnaneckou složku. Rozhovor trval 01:29:15. 

 

 Hynek Neruda (*1935) – vyučen pro Tatru. Do Tatry nastoupil v roce 1953. 

V podniku po celou dobu pracoval jako kovář na středisku č. 112. Zaměstnán byl do roku 

1996, kdy odešel do důchodu. V Tatře strávil celých 43 let. Rozhovor byl uskutečněn dne 

1. dubna 2014 u narátora doma. Kontakt na pana Nerudu jsem získala od jednoho 

obyvatele domova důchodců v Kolíně. Pan Neruda je jeho dlouholetý kamarád, se kterým 

je pravidelně v kontaktu. Při jedné návštěvě se mu zmínil o mé návštěvě v domově 

důchodců a o letáčku, který jsem tam zanechala. Poštou mi přišla adresa, telefon a jméno 

pana Nerudy se slovy, že s rozhovorem souhlasí a rád se se mnou sejde. Rozhovor byl 

velmi emotivní, ze slov byl poznat nejenom pracovní, ale citový vztah k podniku, kde 

pracoval celý život. Při rozhovoru byla přítomna i jeho žena a trval 01:58:17. 

 

 Ivo Kříž (*1955) – absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Kolíně a poté 

České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojní. Do Tatry nastoupil v roce 1979. 

V Tatře pracoval jako technolog vývojové technologie a později jako konstruktér 

jednoúčelových strojů. Zaměstnán byl do roku 1999. Setkání s panem Křížem mi 

domluvila jeho dcera, která odpověděla na mou výzvu na sociálních sítích, kde jsem se 

pokoušela získat materiály z historie podniku Tatra. Také pan Kříž nějaké materiály 

vlastnil a ochotně mi je poskytl. Rozhovor byl uskutečněn dne 15. dubna 2014 u narátora 
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v kanceláři. Pan Kříž byl velice milý a ochotný, ale bohužel na mnoho mých otázek 

neodpověděl s tím, že už si danou věc bohužel nepamatuje. Rozhovor probíhal v uvolněné, 

ničím nerušené atmosféře a trval 01:21:01. 

 

 První rozhovor se uskutečnil 31. října 2012 a poslední byl veden 6. dubna 2014. 

Pouze dva rozhovory byly pořízeny na konci roku 2012 a ostatní v dubnu roku 2014. 

Důvodem přerušení práce na rozhovorech bylo mé roční studium v zahraničí. Rozhovory 

byly realizovány v domě nebo v kanceláři narátora, kde jsme s narátorem byli o samotě, 

ale nedalo se zabránit několika vyrušení ze strany kolegů. Průměrná délka rozhovoru se 

pohybovala kolem jedné hodiny a čtyřiceti pěti minut. Jednotlivé citace rozhovorů jsou 

v práci uváděny ve formě přímé řeči, v poznámce pod čarou doplněny odkazem na 

narátora a datem konání rozhovoru. Pokud byly nějaké pasáže z praktických důvodů, kdy 

narátor odbočil od tématu, vypuštěny, jsou označeny takto: „[...]“. Taktéž jsem odstranila 

některé typické jevy mluveného sdělení, kterými jsou často používaná slova „že“, „a tak“, 

„jo“, „vlastně“, „no a jo“ na konci vět. Nelehkou otázkou bylo, jakou výpověď konkrétního 

narátora použít. Pro splnění rozsahu práce nebylo možné uvést ke všem tématům vyjádření 

každého z nich. Volila jsem proto vzpomínky, které mi připadaly obsahově nejpřesnější 

a nejpřínosnější. Zároveň jsem se snažila, aby všichni narátoři dostali v této práci přibližně 

stejný prostor.  

 

 

 2.5 Etické otázky výzkumu 

 

Jednotlivá vyprávění narátorů o jejich životě obsahují mnoho citlivých údajů. Tazatel 

by měl mít na paměti, že narátor nám „daruje“ svůj životní příběh ze svobodné vůle.
17

 

Informace, které nám narátor poskytne, nesmějí být nijak zneužity. Důvěra mezi tazatelem 

a narátorem je v tomto případě zásadní. Mnou oslovení narátoři byli před zahájením 

vyprávění svých životních příběhů seznámeni s cílem, k němuž bude rozhovor sloužit, a to 

k vypracování této diplomové práce. Ráda bych ještě trochu přiblížila postoj sebe, jakožto 

samotného tazatele a výzkumníka. Při psané této diplomové práce se snažím vyhýbat 

jakýmkoli subjektivním hodnocením a přes toto omezení se co nejvíce přiblížit historické 

„pravdě“. Jsem přesvědčena, že účelem práce není hodnocení daného stavu věcí. Kloním 

                                                           
17

 VANĚK, M. Orální historie: metodické a „technické“ postupy. Olomouc, 2003, s. 51.  
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se k weberovskému pojetí vědy jakožto vědy nehodnotící. Avšak musím zmínit, že jsem se 

potýkala s obecnou nedůvěrou zejména ze strany narátorů. Některé z nich jsem znala jen 

z vyprávění, anebo jsem je do té doby vůbec neznala. Všichni narátoři chtějí zůstat 

v anonymitě. Uvědomuji si, že sdělením osobního příběhu zasahuji do soukromí 

narátorova života a pokud chci jeho příběh použít jako pramen v této práci, musím jeho 

přání anonymity zcela respektovat. S narátory jsme se domluvili na použití pseudonymu 

v této práci. 

 

 

2.6 Reflexe použitých zdrojů 

 

Získané rozhovory jsem porovnávala s archivními materiály, periodiky a dalšími 

zdroji. Musím konstatovat, že sekundární literatury zaobírající se daným průmyslovým 

podnikem není mnoho.   

 

 

 2.6.1 Sekundární literatura 

 

 K prohloubení vědomostí, přípravě otázek k rozhovorům a k celkovému zpracování 

diplomové práce jsem si vyhledala a načetla související sekundární literaturu. K seznámení 

s časovým obdobím tématu jsem nutně musela prostudovat knihy týkající se doby 

tzv. normalizace v Československu. Přednostně jsem čerpala z knih Normalizace 1969 – 

1989
18

 a Opozice, moc a společnost 1969 – 1989
19

 od Milana Otáhala, který se tomuto 

tématu věnuje v několika publikacích již řadu let. Další knihy, které mi pomohly 

s pochopením a vykreslením doby, byly tituly Normalizace, to je ono!
20

 od Bořivoje 

Nebojsy a Československo v proměnách komunistického režimu
21

 od historiků Rataje 

a Houdy. Pro zmapování komunistických dějin naší země a přesahu po revoluci v roce 

1989 zmíním autory jako Antonín Slaný, Ota Šik a Petr Jánský.  

 Město Kolín je zmiňováno v několika publikacích. Ke zpracování historie města 

jsem využívala publikace především kolínských historiků pana Kamarýta, Kronuse, 

                                                           
18

 OTÁHAL, M. Normalizace 1969 – 1989. Praha, 2002, s. 105.  
19

 OTÁHAL, M. Opozice, moc a společnost 1969 – 1989. Praha, 1996, s. 124.  
20

 NEBOJSA, B. Normalizace, to je ono! Brno, 2001, s. 110.  
21

 RATAJ, J., HOUDA, P. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha, 2010, s. 456.  
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Procházky, Jouzy a Jelínka. Jsou to poměrně obsáhlé publikace, které jsou široce zaměřeny 

na dění v Kolíně. Jsou zde zmínky o založení města, sociálním životě, sportovních 

a kulturních akcích, průmyslovém rozvoji města, výstavbě, školství i o politických 

událostech. Tyto publikace vnímám též jako velmi cenný zdroj historických a současných 

fotografií města.  

 Informace o historii podniku Tatra jsem čerpala z přehledně zpracované brožury k 70 

letům založení podniku a k 150 letům strojírenské výroby. Tyto brožury se samozřejmě 

rozsáhle zmiňují o historii podniku a jeho výrobě, avšak jsou ohraničeny časovým 

obdobím, které popisují. Také se poměrně zevrubně věnují založení a začátkům podniku, 

ale jako by končily pár let po druhé světové válce.  

  

 

 2.6.2 Archivní materiály 

 

 V této práci jsem vycházela z tematické literatury a archivních materiálů, které jsem 

mohla prostudovat ve Státním okresním archivu v Kolíně. Seznámila jsem se zde s panem 

Jaroslavem Pejšou, pracovníkem archivu, který mi ochotně pomohl při hledání a doporučil 

užitečné publikace, místa a osoby, u nichž bych mohla získat další podklady k vypracování 

práce. Jako první jsem se zaměřila na fond ČKD Dukla, národní podnik Praha – odštěpný 

závod Tatra Kolín. Především šlo o Kroniku Tatry Kolín 1900-1967 sepsanou Josefem 

Trekovalem. Navštívila jsem bývalé kanceláře podniku Tatra, jejich administrativní vedení 

a ptala se po jakýchkoliv pozůstatcích po Tatře. Jelikož si Tatra vedla svůj vlastní archiv, 

zajímal mě především on. Bohužel jsem se dozvěděla, že po revoluci v roce 1989 byl 

archiv zcela přemístěn a není možné do něj nahlédnout.
22

 Od narátorů jsem zjistila, že 

např. kádrové složky, které byly vedeny na každého zaměstnance a které byly v archivu 

uloženy, si mohli zaměstnanci po revoluci vyžádat a odnést. Tak učinili i někteří narátoři 

a dovolili mi do nich nahlédnout. Část výrobní dokumentace a plánů byla též uložena 

v tomto podnikovém archivu, nicméně kde přesně jí je dnes konec, nemohu říci. Někdo 

tvrdí, že se ztratila, a jiní, že ji ke svému podnikání využívají jiné společnosti.    

 Po prozkoumání archivních materiálů týkající se Tatry jsem se zaměřila na fond 

Městského národního výrobu v Kolíně. Díky záznamům jsem se dozvěděla o celkovém 

dění ve městě. Při bádání ve Státním okresním archivu jsem poznala RSDr. Ladislava 

                                                           
22

 Písemné sdělení ze dne 18. dubna 2014, Marie Neudorflová – bývalá sekretářka ředitele podniku Tatra. 
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Jouzu, pracovníka Regionálního muzea Kolín. Ten se mimo jiné zaměřuje na 

podnikatelskou elitu, hospodářský vývoj na Kolínsku, moderní dějiny Kolína a Kolínska. 

Kontaktovala jsem ho a v jeho kanceláři jsem mohla prostudovat např. pracovní smlouvy 

zaměstnanců Tatry, fakturační a objednávkové listy Tatry, historické fotografie, mapy, 

letecké snímky, apod.  

 Velkou naději pro získání informací jsem vkládala i do kroniky města Kolína. 

Některé kroniky z dob socialismu mě však trochu zklamaly. Je obecně známo, že do jisté 

míry obsah kronik podléhal společenské kontrole. S odstupem času při vykreslení 

jednotlivých historických událostí vidím rozpory mezi tím, co je uvedeno v kronikách, 

periodikách a tím, co jsem znala nebo se dozvěděla od narátorů. Také kroniky 

z porevolučních let zmiňují fakt, že starší kroniky byly politicky ovlivněné a nejsou tedy 

zcela pravdivé.   Spolu s další literaturou byly pro mě právě archivní materiály cenným 

zdrojem, především pro jejich podrobně zaznamenané každodenní události.  

 

 

 2.6.3 Periodika 

 

Nepostradatelným zdrojem informací byla i periodika, která jsem nalezla ve Státním 

okresním archivu v Kolíně. Mimo celorepublikově vydávaných periodik jako byla Mladá 

fronta, Lidová demokracie, Svobodné slovo a Rudé právo, jsem procházela regionální 

periodika. Na Kolínsku vycházelo několik zpravodajských deníků, týdeníků a řada 

zájmových periodik. Místní závody vydávaly své vlastní noviny, časopisy a listy, např. 

podnikový časopis Kolínský Tatrovák – závodní časopis zaměstnanců Tatra Kolín nebo 

týdeník Kupředu. Kupředu vydával orgán OV KSČ a prodával ho za cenu čtyřicet haléřů. 

Vycházel ve formátu A3, na čtyřech stránkách se objevovalo mnoho článků s fotografiemi. 

Hlavní stránka patřila úvodníkům. V Kupředu se např. veřejně zvalo na organizované 

brigády. Kolínský tatrovák vycházel nejprve ve formátu A4 a později ve formátu A3. Od 

roku 1953 vycházel pod názvem Tatrovák, od roku 1957 pak jako Kolínský tatrovák.  
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 2.6.4 Ostatní zdroje 

 

Poměrně užitečným zdrojem informací mi byli sami narátoři a natočené rozhovory. 

Odnášela jsem si od nich i další zkopírované materiály, které bych jinde nezískala, ať už to 

byly pozvánky na kulturní akce, pamětní medaile, kádrové složky, výroční letáčky 

či fotografie. Některé fotografie jsem získala právě od narátorů, jiné z dobových periodik, 

ale většina použitých fotografií je od pana Kronuse, který napsal např. Historii města 

Kolína ve fotografiích a kresbách, která obsahuje velké množství historických fotografií.  

Dalším historicky velmi cenným zdrojem mi byl i několikaminutový černobílý 

filmový záznam, který mi poskytl pan Radek Kohoutek. Jedná se o zachycení 

21. srpna 1968 při invazi vojsk Varšavské smlouvy, jejich příjezd a přejezd městem 

Kolínem. Díky tomuto filmu jsem mohla spatřit, co se dělo právě před závodem Tatra 

a porovnat to s výpověďmi pamětníků. 
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3 Stručná charakteristika období tzv. normalizace v Československu 

 

 Struktura socialismu v Československu v letech 1969 – 1989 vešla do dějin pod 

označením normalizace. Normalizační Československo lze popsat jako autoritářský systém 

zásadně se odlišující od jakéhokoliv typu demokratického socialismu z roku 1968. Náš stát 

se stal povolným nástrojem v rukou Sovětského svazu se specifickým postavením v rámci 

komunistických států.
23

   

 

 3.1 Počátky normalizace 

 

  Normalizace je termín zavedený samotnou KSČ jako proces ustálení poměrů v naší 

zemi po uvolnění poměrů, které nastalo pražským jarem. Je to významově srozumitelný 

pojem, který též používá Milan Otáhal ve svých knihách. Doba tzv. normalizace je 

nesmírně zajímavým historickým tématem, které tvoří asi dvacetiletý úsek našich dějin. 

Jde o ojedinělé období, bezprostředně navazující na tzv. pražské jaro. Jeho počátek 

vymezujeme okupací v srpnu 1968 a konec k listopadu 1989. 

  Vláda totalitního režimu, která panovala v Československu v letech 1948 – 1989, 

nebyla příznivá ke svobodnému projevu, k vyjadřování názorů, pocitů a životních příběhů. 

Pouze v šedesátých letech došlo díky uvolnění poměrů k částečnému uvolnění. Tato 

výjimka byla zmařena okupací v roce 1968 a následným nástupem doby normalizace. 

Došlo k obnovení vedoucí role, tj. monopolu moci KSČ, a orientaci na tzv. konzumní 

socialismus. Vztah mezi mocí a občany byl založen na tzv. společenské smlouvě, podle níž 

zajistila vládnoucí garnitura občanům jistou životní úroveň a sociální jistoty. 27. října 1968 

se Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na přijetí zákona 

o federativním uspořádání, vycházejícím z práva českého a slovenského národa na 

sebeurčení.
24

  

  V rámci této práce není pochopitelně možné pokusit se vytvořit ucelený obraz doby 

normalizace, což není ani v rámci orální historie žádoucí, ta si žádá jednotlivé autentické 

výpovědi. Zaměřila jsem se tedy především na to, jak toto období vnímali a zažili 

zaměstnanci bývalého podniku Tatra v Kolíně.  
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 RATAJ, J., HOUDA, P. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha, 2010, s. 351 – 437.  
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 OTÁHAL, M. Normalizace 1969 – 1989. Praha, 2002, s. 5. 
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  Nespokojenost s vládnoucí skupinou kolem prezidenta Novotného narůstala 

v Československu již delší dobu. Ekonomika zaostávala. Brežněvovu podporu Novotný 

ztratil svým kritickým vyjádřením k jeho nástupu k moci po svržení Chruščova v roce 

1964. Spisovatelé na svém IV. sjezdu v červnu 1967 kritizovali cenzuru a absenci otevřené 

diskuze. Alexander Dubček nahradil Novotného po jeho nevyhnutelném pádu ve funkci 

prvního tajemníka strany v roce 1968. Tato událost je označována jako začátek období 

tzv. pražského jara. Začalo se hovořit o demokratických změnách a reformách ekonomiky, 

otevřela se cenzura, možnost svobodného vyjadřování a informovanosti. Oficiálním 

politickým vrcholem reformní činnosti se stal dokument pojmenovaný Akční program 

KSČ. Akční program trval na vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti 

a liberalizaci poměrů. 27. června byl vydán manifest Dva tisíce slov, který byl pro sovětské 

komunisty naprosto nepřijatelný. O dva dny později proběhla schůzka vedoucích 

představitelů Sovětského svazu a Československé republiky v Čiernej nad Tisou. Reformní 

politici dohodu sice přislíbili, ale situace v naší zemi se nezměnila. Proto odpůrci 

reformistů zaslali Brežněvovi tzv. zvací dopis, v němž žádali, aby jim Sověti pomohli 

všemi prostředky zastavit tuto revoluci. Sověti neshledali žádnou změnu k upevnění 

stranické moci v Československu a v noci z 20. srpna na 21. srpna vstoupila vojska pěti 

armád Varšavské smlouvy
25

 na naše území. Jeden z narátorů o této době hovoří: „Já jsem 

se ničeho nezúčastnil, já byl takovej pasivní. Sledoval jsem, co bude. Já jsem tomu pořád 

nevěřil, oni vykřikovali, pražský jako, socialismus s lidskou tváří, podle mě to byly jen 

takový fámy. Zase se chtěl někdo dostat nahoru. [...] Řada myšlenek byla dobrá, ale 

dospělo to tak daleko, že došlo potom k té vojenské intervenci, která nám uškodila a vše se 

zastavilo. [...] To si nepamatuji, to nevím, to vám neřeknu.“
26

 

 

 

 3.2 Doba normalizace 

 

  Období započalo invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 

za účelem potlačení pražského jara. Sovětům se nepodařilo ihned po invazi prosadit svou 

vládu, a tak byli přední představitelé československé politiky odvezeni do Moskvy. 

Výsledkem bylo podepsání tzv. Moskevského protokolu. Část sovětských vojsk zůstala 
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v Československu a částečně se vměšovala do vnitřních záležitostí naší republiky. Sověti 

přislíbili odchod vojsk v postupných etapách, ale nedošlo k tomu, poslední sovětský voják 

opustil naši zemi v roce 1991. Všechny naděje na uvolnění režimu se rozpadly a lidé 

v Československu upadli do stavu lhostejnosti a jakési otupělosti. Nikdo nevěřil nikomu, 

jakékoliv pokusy o změny lidem připadaly zbytečné a nepotřebné. Přítomnost vojsk byla 

legalizována podepsáním smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk na území 

Československé socialistické republiky v říjnu 1968. Jediným únikem před realitou života 

byly pro obyvatele měst jejich chalupy a chaty na vesnicích a pro jiné třeba jen zahrádky 

nebo zahrady.  

  Srpnová okupace zastavila pražské jaro, všechny reformy a kroky k demokracii. 

Konaly se protestní akce a demonstrace proti přítomnosti vojsk Varšavské smlouvy na 

našem území. Nastupující normalizací se komunistická strana snažila vše vrátit do 

„normálu“, tedy do stavu, který u nás panoval před pražským jarem. Došlo k obnovení 

mechanismů totalitního režimu a k protestům ve formě okupační stávky vysokoškolské 

mládeže v listopadu 1968. Nejsmutnější formou protestu proti okupaci bylo upálení tří 

mladých mužů. Ti ze zoufalství nad vstupem vojsk spáchali sebevraždu. Chtěli tímto 

zoufalým činem vyburcovat veřejnost, která se smiřovala s kapitulací. Tyto sebevražedné 

vlny započal student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Palach, který se 

upálil 16. ledna 1969 před budovou Národního muzea v Praze. Po jeho vzoru se stali 

„živou pochodní“ i studenti Jan Zajíc a Evžen Plocek. Tyto činy měly zcela mimořádný 

ohlas doma i ve světě.  

  V rámci komunistické moci bylo zapotřebí obnovit pořádek. Nastala masivní čistka 

ve straně, sdělovacích prostředcích, zájmových organizacích i na vedoucích místech 

v podnicích. Společnost byla rozdělena na dvě skupiny, my a oni. Mezi „my“ patřili 

rodinní příslušníci, přátelé a známí. Mezi ostatní patřili členové komunistické strany.  

  Zároveň bylo třeba odstranit ze strany nežádoucí členy, kteří se aktivně podíleli na 

demokratizačním procesu nebo nepodpořili nové vedení. Stranické čistky byly zahájeny na 

počátku roku 1970 pod akcí „výměna stranických legitimací“.
27

 Paní Nová říká: „To bylo 

ještě horší (normalizace), to pak kádrovali každýho, jak se kdo zachoval. A nejdřív byl 

každej proti nim a pak, když se dělaly ty pohovory, tak všichni museli podepisovat, že to 

byla správná věc. To bylo hrozný. Plno lidí ze strany vyloučili. Musely se psát kádrové 
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posudky a zaměstnanci psali osobní vyjádření k daným politických událostem.“
28

 Jedno 

z osobních vyjádření mi paní Nová poskytla, viz příloha č. 2 Osobní vyjádření 

a hodnocení vedoucího pracovníka.  

  Paní Lošková vzpomíná: „V bílém domě bylo kádrové, každý zaměstnanec měl svůj 

spis, který se o něm vedl, musela jsem psát posudky: pracovně-politické hodnocení 

a posudky o pracovní činnosti. Kádrové spisy sloužily výhradně k potřebám strany.“
29

  

Do rukou se mi dostalo hodnocení vypracované Annou Loškovou na Gabrielu Novou. 

Cituji: „Nastoupila do závodu ihned po absolvování dvouletého ekonomického kursu – 

nástavby po maturitě na jedenáctiletce. Předchozí praxi neměla. Svěřené úkoly plní 

svědomitě. Je nyní zařazena jako fakturantka korespondentka. V posledním půlroce se 

v práci podstatně zlepšila a o práci projevuje zájem. V zásadě má naprosto kladný postoj 

k dnešnímu zřízení, je členskou ROH a ČSČP. Je provdaná, v celku spořádaný rodinný 

život, povahu má upřímnou, je otevřené povahy. S ohledem na školní vzdělání a podstatné 

zvýšení zájmu o práci je předpoklad, že by mohla zastávat postupně kvalifikovanější práci 

v našem oddělní. Pravidelně se podílí na úpravě vývěsky dílenského výrobu ROH č. 4.  

Doporučuji více zapojit do práce v ROH.“
30

    

 Pohovory probíhaly před prověrkovou komisí. Vzpomínky narátora: „Já byl taky 

komisí prověřovanej. Běžnej pohovor. Já tam byl jenom chvilku, pár minut a všechno bylo 

odbytý. Pouze když někdo nesouhlasil, vyloženě vystupoval proti vstupu vojsk nebo měli 

kritický názor, tak ty tam byli dýl a třeba bylo doporučeno jejich přeřazení na jiné místo 

v závodu. [...] Odsoudili jsme ten vstup vojsk, no, a u těch prověrek se říkalo, že to bylo 

překvapením, že jsme tohle to nečekali. Tak to prošlo.“
31

 Pan Kulhánek dodává: „Já už si 

přesně nepamatuju. Byla tam zřejmě otázka, jak se dívám na ten vstup vojsk sem k nám do 

Československa.“
32

  

 Narátoři si na více otázek, které byly u rozhovoru kladeny, nepamatují. Všichni se 

zmiňují o názoru na vstup vojsk a rozhovory hodnotí jako pouhou formalitu. Pan Straka 

ještě vypráví: „Všude dohlížela Státní bezpečnost a jakákoliv kritika systému, špatné slovo 

proti státu, mohla mít za následek stíhaní a v horších případech i vězení.“
33
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 Ideologickým programovým dokumentem komunistické strany pro období 

normalizace se stal spis Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu 

KSČ
34

 . Tento spis byl plný propagandy, ospravedlňující situaci v zemi po 21. srpnu 1968 

a nastiňující nový politický kurz. Opoziční skupiny sehrály velkou roli v boji proti 

normalizačnímu režimu, např. občanská opozice v zastoupení disidentské skupiny – disent. 

Jejím programem se stalo prosazování lidských a občanských práv, ovšem ne politickými 

prostředky, hovoří se tedy o nepolitické politice. Opoziční aktivity nebyly pro narátory 

velmi známy, pamatují si okolnosti kolem Charty 77, která byla nejvýznamnějším počinem 

disentu. Skupinu disidentů tvořili Václav Havel, Jiří Hájek, Jan Patočka a Zdeněk Mlynář. 

Vytvořili programový dokument Charta 77 pro připomenutí závazků z Helsinské 

konference. Vedení KSČ reagovalo vytvořením tzv. Anticharty. Lidem kolem Charty 77 se 

říkalo chartisté. Jejich přičiněním se v hojné míře rozšiřovaly tzv. samizdatové tiskoviny. 

Byly režimem zakázané, často opisované na psacích strojích či pašované do zemí Západu. 

Režim proti organizátorům zasáhl, Havel byl odsouzen a uvězněn. Jan Patočka zemřel po 

vyčerpávajícím výslechu StB.
35

 Slova pana Kříže: „Ta Charta hodně pomohla ke svobodě. 

Ona se hodně opírala o chartu mezinárodních práv a svobod.“
36

 Pan Král vzpomíná, co se 

učili: „Všechno bylo obráceně, to, že nás obsadila vojska, byla vlastně bratská pomoc. 

Protože málem nastala kontrarevoluce a ne cesta k demokracii. Ta okupace byla vlastně 

pomoc a ti zrádci byli našimi zachránci. Varšavská smlouva byl pakt obranný a NATO byl 

pakt útočný.“
37

 Pan Kulhánek vypráví: „Tenkrát jsem jel na kole do práce a to už na mostě 

jsem potkal tanky. Odpoledne byl nápis na zdi ‚Báli jsme se Západu, napadli nás 

 východu.‘ Dubček chtěl udělat socialismus s lidskou tváří, chtěl to trochu to... I se líbali 

s Brežněvem. Pak ani oni si nerozuměli. Když se to tak vezme, tak on chtěl, trošku to... a už 

říkali: ‚Eto vaše dělo, můžete si to dělat podle svého,‘ a pak to nesmělo bejt.“
38

 

 Vznikl výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných a v roce 1975 se stal Gustav Husák 

prezidentem republiky. V roce 1986 nastal výbuch v jaderné elektrárně v Černobylu. Pan 

Hoffman k tomu dodává: „První atomová elektrárna bouchla v ČSSR, ne Černobyl, to 

nikdo neví. Byly to Jaslovský Bohunice. Ale nebouchly články jako jinde, ale praskl primer, 

kterej to teplo z těch článků palivových přenáší. Tam na Á-jedničce, kterou jsme si stavěli 
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my sami, palivo jsme do toho brali ze Sovětského svazu. Tam nebyla voda, ale plyn. 

Zastavit ji moh jenom premiér a ještě asi dva lidi, co mu to museli dát na vědomí. Reaktor 

se rozjede a pak se redukuje výkon, zastavit to nejde. Takže za socialismu, než aby se to 

hlásilo nahoru, že se neví, jaká teplota je na konci na primeru, jelo se na slepo. Tak nám 

bouchla tahleta Á-jednička Jaslovský Bohunice tím, že se přehřál ten plyn, co měl odebírat 

to teplo. Ten plyn měl v sobě částky záření a to uniklo, lítalo to nahoru a spadlo to do 

Rakouska. Já jsem se to dozvěděl, až když jsem tam jel pouštět kotel a to jsem nikde nesměl 

říkat.“
39

  

 Později přichází perestrojka, přestavba a s ní spojené reformy a změny politického 

systému. Následuje glasnosť, otevřenost, odstranění cenzury a odmítání totality. Generální 

tajemníkem byl v roce 1987 zvolen Miloš Jakeš. V lednu roku 1989 nastal Palachův týden 

a protesty proti absenci demokracie. Byla zveřejněna petice Několik vět vypracovaný 

hnutím Charta 77 a podepsaný tisíci občany. Policejní represe, rozsáhlé manifestace 

vyvrcholily dnem 17. listopadu 1989. Na Národní třídě došlo ke střetu s bezpečnostními 

složkami, mnoho studentů bylo zraněno. Brutalita vůči studentům vyvolala okamžité 

reakce, do stávky vstoupili studenti vysokých škol, k nimž se následně připojili i herci, 

záhy se protesty rozšířily po celé zemi. Dny, které poté následovaly, období revolučních 

změn, jsou označovány jako sametová revoluce. Ta vedla k pádu komunistického režimu 

a přeměně politického řízení na demokratické. Taktéž v roce 1989 nastalo zhroucení 

komunistického režimu v zemích sovětského bloku, hospodářský a politický rozklad. 

Zhroucení 40 let trvajícího totalitního režimu lidé přijali s jásotem, nikdo tehdy ale netušil, 

co se stane s naším průmyslem. Byli jsme orientováni na státy východního bloku 

a především na Sovětský svaz, kam se soustředil veškerý odbyt našich výrobků. Na Západ 

se toho dodávalo minimum a po technologické stránce byly tamní státy vyspělejší.
40

 Pan 

Kříž vypráví: „Neměli jsme moc představu, jak to tam funguje na Západě, věděli jsme, že 

jsou na tom, co se týká různých technologií nebo vybavení, že jsou na tom asi trošku lépe 

než my, nebo určitě. Ale to bylo asi všechno. Moc velký přehled jsme neměli. V televizi byly 

určité zprávy, ale jestli se tomu dalo věřit, to asi ne, protože každá ta doba si to upravila. 

Fungovala cenzura, dneska máme svobodu, ale když pustíte televizi, nemůžete říct, že je to 

sto procent nezaujaté. Určité vedení té televize, nemůžu jmenovat, je nakloněna k určité 
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politické straně a co se týká těch zpráv, je to v tom znát. Pouští se jen to, co se hodí.“
41

 Pro 

pana Hoffmana byly listopadové události překvapením: „Lidi tomu moc nevěřili, věděli, 

jak to dopadlo v osmašedesátým. Všichni už tenkrát věřili, že se to změní, ale místo toho 

k ničemu nedošlo a lidi za to byli potrestáni. [...] Čekali jsme, co se bude dít. Takže co pak 

bylo, polistopadový události, do určitý míry to překvapení bylo. No, a myslím, že ani 

ostatní část lidí s tím nepočítala. Myslím, že ani Havel nepočítal s tím, že by šlo všechno 

tak rychle. Takový ty kovaný soudruzi rychle přestupovali, se dali k fóru.“
42

 

 

 

 3.3 Hospodářská situace a období transformace 

 

  Normalizační režim se orientoval na konzum, chtěl uspokojit základní hmotné 

potřeby obyvatel. Zajišťoval levné dostupné potraviny a v menší míře také spotřební zboží. 

Přednostně byly zásobovány průmyslové oblasti a velká města. V této souvislosti se hovoří 

o tzv. gulášovém socialismu. Přes všechny snahy ale byla patrná neefektivnost centrálně 

plánované ekonomiky, chyběla elektronika, dětské boty nebo toaletní papír. Ekonomika 

byla formálně plánována na pět let, ale reálně tomu tak nebylo. Dodržování plánů se 

nedařilo, zhoršovala se ekonomická situace a docházelo k přizpůsobování plánů. Mnohé 

výrobky a služby byly považovány za nedostatkové, bylo možné si je opatřit jen na 

neoficiálním trhu. Opravdu nedostupné zboží bylo získáváno za mnohem vyšší ceny a jen 

prostřednictvím protislužeb nebo dobrých známostí. Ve velkém vznikla tzv. stínová 

ekonomika, podpultový prodej, veksláctví. Hospodářství bylo tedy centrálně plánované, 

jednalo se o tzv. pětiletky. V důsledku tohoto plánovaného hospodářství se stávalo, že ve 

stejný den došlo stejné zboží na všech prodejnách. Jedna z narátorek vypráví: „Hlavní 

problém byl u drogérie, taky nebyly dámské vložky nebo toaletní papír. Jindy nebyly 

k dostání banány nebo mandarinky. [...] Také jsem nemohla sehnat dětské boty. Když měly 

přijít, stála jsem dlouho frontu, aby se na mě dostalo. Chtěla jsem pro holčičku, ale v její 

velikosti měli jen modré, tak jsem jí je vzala. To víte, že chtěla červené, ale co jsem měla 

dělat! Byla jsem ráda, že se na mě dostala její velikost.“
43

 Paní Nová k tomu dodává: 

„Nebyly mandarinky, pomeranče, rozinky, mandle, banány na Vánoce. Pro děti kozačky, 
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džíny, dětské hračky. Výjimečně se něco dalo koupit v Tuzexu
44

, ale jenom za bony.  No, 

a když jsem byla těhotná, tak manžel a bratr jel do východního Německa pro kočárek, 

hračky, dětské oblečení a to, co se tady nedalo koupit.“
45

 Pan Kříž doplňuje: „Nebyly rifle, 

žvýkačky, instantní káva, bavlněná trička, zahraniční desky a tak. To se dalo sehnat jen 

pod pultem nebo v Tuzexu. Byl jsem v Milovicích, na bitvě. Paní, co to organizovala 

v závodním výboru, byla vedle z kanceláře, tak když někdo odřekl, tak mi to nabídla. To 

jsem koukal, tam bylo všechno v potravinách a bez fronty.“
46

  

  Na začátku sedmdesátých let došlo k mírnému hospodářskému vzestupu, který přešel 

v pozdějších letech do dlouhodobé stagnace a technologického zaostávání.
47

 Po revoluci se 

rozmohl obchod, vnikl velký počet nových prodejen různého zboží, především 

dovozového. Objevily se butiky s šaty a prádlem, které rychle vznikly a zase zanikly. 

Založily se nové stavební firmy, mnoho se toho opravilo a postavilo, vystavěly se nové 

benzinové pumpy a prodejny osobních automobilů, především zahraničních značek. 

Otevřely se nové banky a pojišťovny.  

 V roce 1990 byl přijat plán ekonomické transformace a bylo zrušeno centrální 

plánování. Situace v naší zemi, ale i v ostatních transformujících se zemích prošla 

v počátku nesnadným vývojem. Ekonomika země, která byla dlouhou dobu pod vlivem 

SSSR, se začala měnit. Nastal přechod na tržní hospodářství. Transformace s sebou nesla 

velký propad hrubého domácího produktu. Dle Slaného toto desetiletí transformačního 

procesu můžeme rozdělit na čtyři vývojové etapy. První etapa je fáze recese (post-

transformační pokles) probíhající v letech 1990 – 1992. Etapa druhá, hospodářské oživení 

mezi lety 1993 – 1996, byla následována třetí etapou opětovné recese od roku 1997 až do 

poloviny roku 1999. Poslední čtvrtá etapa započatá v druhé polovině roku 1999, je 

označována jako fáze mírného oživení ekonomiky.
48

  

 Období recese – poklesu, bylo převážně způsobeno příčinami souvisejícími 

s přechodem od direktivně řízené, centrálně plánované ekonomiky založené na 

převažujícím státním vlastnictví výrobních zdrojů k tržní ekonomice. Snížily se reálné 
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mzdy, projevila se devalvace koruny, změnila se poptávka, která byla narušena rozpadem 

RVHP a kolapsem zbrojního průmyslu. Liberalizace cen a zahraničního obchodu změnila 

poptávku i chování firem a jednotlivců. Domácí nabídka nebyla schopna se přizpůsobit tak  

velké změně. Značná část kapacit a výroby se stala nepotřebná. 

 Hospodářské oživení. Výroba v roce 1993 prakticky stagnovala, došlo k rozdělení 

Československa na dvě samostatné republiky. O rok později dochází k hospodářskému 

oživení. Hospodářský růst byl zapříčiněn silným růstem domácí poptávky, ale i reakcí na 

silný pokles v předchozích letech. Tento vzestup vyvolal mnoho pozitivních očekávání, 

bylo to období určité euforie. Je možné to přisuzovat rychlému průběhu privatizace, růstu 

investic a růstu poptávky.  

 Období druhé recese. Hlavní příčinou tohoto poklesu byla značná deprese domácí 

poptávky. Spotřeba domácností reálně poklesla zejména v důsledku poklesu reálných 

mezd. Tvorba hrubého fixního kapitálu stagnovala. Zpomalil se růst průmyslu 

a zemědělství, nastala hospodářská nerovnováha. Pokračoval pokles hrubého domácího 

produktu.  

 Mírné oživení ekonomiky. Zahraniční investice vedly k růstu ekonomiky. Změnila se 

hospodářská politika a došlo k několika strukturálním reformám. Důležitým faktorem 

oživení české ekonomiky v roce 2000 byly příznivé podmínky, zejména pak růst poptávky 

daný zrychlením hospodářského růstu v zemích Evropské unie. Česká ekonomika se 

postupně zařadila mezi rychle se rozvíjející země ve střední Evropě.
49

 

 Privatizace byla provedena tzv. malou privatizací obchodů, provozoven, částečnou 

restitucí a tzv. velkou privatizací státních podniků. Československým specifikem byla 

kupónová privatizace a celkem byl zprivatizován majetek v hodnotě cca 1 900 miliard 

korun. Malá privatizace trvala od konce roku 1990 do roku 1993 skrze veřejné dražby. 

Z hlediska udržení ekonomického růstu a rozvoje byl důležitý zpracovatelský průmysl. 

V průběhu transformace došlo ke strukturálním změnám i ve zpracovatelském průmyslu, 

nejdříve začal růst potravinářský průmysl, který je největším odvětvím zpracovatelského 

průmyslu v ČR. Po rozdělení republiky následoval nárůst výroby dopravních prostředků. 

Vzpomenu firmu Škoda Auto a.s., kterou zprivatizoval německý Volkswagen, Hyundai 

Nošovice nebo Toyota, Peugeot, Citroën Kolín – Ovčáry. Navýšila se výroba elektrických 

a optických přístrojů. Od roku 2001 převažovala průmyslová produkce, propad nastal 
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v roce 2009, kdy byl způsoben celosvětovou hospodářskou krizí. V současné době je 

Česká republika členem Evropského unie, investičními pobídkami se přilákalo mnoho 

investorů, ale zadlužování státu se stále zvětšuje.  
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4 Charakteristika regionu 

 

4.1 Obecná charakteristika města a jeho historie 

 

  Kolín je okresní město ve Středočeském kraji sousedící se středočeskými okresy 

Kutná Hora, Nymburk, Hradec Králové či Pardubice.  Kolínskem označujeme územně 

správní celek okresu Kolín.
50

 Svojí rozlohou 744 km
2 

zaujímá okres 8. místo velikosti 

rozlohy ve Středočeském kraji. Počtem obyvatel i hustotou zalidnění patří k průměrným 

okresům kraje. Okres lze charakterizovat jako průmyslově-zemědělský. Fujgují zde různá 

odvětví zastoupená řadou menších i větších podniků. Převažují zaměření strojírenské, 

chemické, polygrafické a elektrotechnické. Zásadní změnu ekonomického potenciálu 

okresu změnilo vybudování průmyslové zóny Kolín – Ovčáry. Kromě dominující továrny 

TPCA s.r.o.
51

 na výrobu osobních automobilů zde bylo vystavěno několik dalších 

továren.
52

 

  Název města Kolín pochází ze staročeského slova „koliti“, tj. „zatloukat kolíky, 

kůly“, související s polohou Starého Kolína v zaplavované oblasti soutoku říčky Klejnarky 

a řeky Labe, kde se pomocí dřevěných kůlů zpevňovala půda.
53

 

  Královské město Kolín bylo založeno až v polovině 13. století pravděpodobně 

Přemyslem Otakarem II. První zmínka o Kolíně pochází z roku 1261. Král Václav II. 

garantoval Kolínu privilegia, skrze něž zbohatlo na těžbě stříbra v Sedlci. Jan 

Lucemburský udělil Kolínu řadu výsad a privilegií, které z města učinily centrum obchodu.  

Kolín se účastnil povstání proti králi Ferdinandu I. Habsburskému, který město potrestal 

zabavením majetku a zrušením všech historických práv. V 15. století postihly Kolín 

morové epidemie a několik požárů. Třicetiletá válka znamenala v dějinách Kolína velké 

materiální škody.  

  Za války o dědictví rakouské roku 1744 tábořilo v okolí Kolína vojsko pruského 

krále Bedřicha II. 18. června 1757 byl v bitvě u Kolína poražen Bedřich II. rakouským 

maršálkem Daunem. Na památku rakouského vítězství byly později zbudovány památníky 
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u Křečhoře a na vrchu Bedřichově, který byl nazván po pruském králi. Rakouská císařovna 

založila na památku bitvy u Kolína nejvyšší rakouské vojenské vyznamenání, Řád Marie 

Terezie. Jeho prvními nositeli se stali rakouští generálové a maršálové z této bitvy. 

V 17. a 18. století se objevují první zárodky průmyslu. Po zrušení nevolnictví se 

venkovské obyvatelstvo stěhovalo do měst, kde hledalo lepší životní a pracovní podmínky, 

a v Kolíně tak rychle stoupl počet obyvatel.
 
  

  Na konci 18. století postihl Kolín velký požár, který zničil téměř celé město. Vyhořel 

chrám, škola, děkanství, shořely všechny městské brány i kapucínský klášter. Ve městě 

zůstalo jen několik domů, radnice a zámek. V době uzavření rusko-rakouské aliance ležela 

ve městě část divize generála Košelova, která uspořádala na počest této události na 

kolínském náměstí vojenskou přehlídku. Místo, kde se slavnost konala, je označeno 

v dlažbě náměstí kamennou deskou s letopočtem 1813. Stavba železniční dráhy proměnila 

tvář města, způsobila změny v jeho životě a vytvořila podmínky pro jeho další rozvoj. 

Trasa dráhy si vyžádala několik demolicí a zasypání labského ramene. První vlak projel 

Kolínem roku 1845. Město se stalo důležitou železniční křižovatkou s velkými dílnami 

a výtopnami na trati Praha – Olomouc. Vznikaly průmyslové podniky (cukrovar, mlýny, 

lihovar, Kolinea, rafinérie, továrna na chemické výrobky, továrna na vozy, konzervárna), 

byla postavena elektrárna a labské zdymadlo. Stejně jako rozvoj průmyslu se rozvíjelo 

školství, kromě všeobecně vzdělávacích středních škol i odborné školy. Slibný 

hospodářský, kulturní a politický rozvoj města byl přerušen první světovou válkou.
54

 

 Po první světové válce bylo město Kolín na vzestupu. Rozvíjel se průmysl, byla 

zahájena výstavba a město se začalo prosperovat. Na konci 2. světové války se stalo terčem 

spojeneckých náletů kvůli svým továrnám jako byla kolínská rafinerie, chemické závody 

Draslovka, Cikorka a Lučební závody.
55

 

 První dny po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se národ radoval nad 

koncem války a porážkou hitlerovského fašismu, ale měl i vážné starosti, jak odstranit 

škody, které válka způsobila. Řada továren v Kolíně byla rozbita, na opravu nebyly 

prostředky, ale lidé byli obětaví. Doslova vyhrabali závody z trosek a začalo se vyrábět. 

Od roku 1946 byla do vedení města zvolena Komunistická strana Československa a po 

únoru 1948 byla již nastolena cesta budování socialistické společnosti pod vedením strany 

v Kolíně. Továrny, živnosti i obchody byly vládnoucí komunistickou stranou znárodněny. 
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V několika dalších letech se Kolín změnil k nepoznání. Vyrostla nová sídliště, nové obytné 

domy, tovární haly, nové ulice a náměstí. V roce 1951 byla dokončena výstavba kolínské 

nemocnice tehdejšího OÚNZ.
56

 

  Kolín je specifický svým historickým významem, polohou, dopravní a železniční 

infrastrukturou a průmyslem. S Kolínem je spojena i řada osobností, které se zde narodily, 

pracovaly nebo žily. Mezi ně patří mim Jean Gaspard Deburau. V Kolíně se každoročně 

koná festival Mimorial neverbálního divadla věnovaný právě jeho památce.  V letech 1850 

– 1913 působil v Kolíně jako kapelník sokolské hudby skladatel František Kmoch, který 

složil velmi známý pochod „Kolíne, Kolíne“. Na jeho počest se každoročně koná 

mezinárodní hudební festival dechových orchestrů Kmochův Kolín. Mezi další významné 

osobnosti Kolína patří malíři Vincenc Morstadt a Rudolf Kremlička, spisovatel Josef 

Svatopluk Machar, operní pěvkyně Ludmila Dvořáková a fotografové Jaromír Funke, Josef 

Sudek a bratři Kamarýtové.
57

  

 

 

4.2 Obdobní tzv. normalizace v Kolíně 

  

 Toto období je ve znamení velkého rozrůstání Kolína. Za socialismu nevznikaly 

nové závody, ale rozrůstaly se ty původní. Právě v této době se město rozvíjelo asi nejvíce, 

zejména z demografického hlediska a z hlediska průmyslové výroby. Následkem 

zvyšování výroby v průmyslových závodech a potřebou nových pracovníků se město 

rozrostlo z 22 528 obyvatel v roce 1950, přes 27 268 obyvatel v roce 1971 na 32 128 

obyvatel v roce 1989.
58

 

  K významným průmyslovým podnikům se zaměřením na strojírenství pařil právě 

závod Tatra Kolín. Podnik byl založen roku 1900 pod názvem „Továrna na vozy akciové 

společnosti v Kolíně“. Na začátku padesátých let změnila Tatra výrobu, na místo 

železničním vozů začala vyrábět kotle a energovlaky. V době socialismu zavedla ještě 

výrobu kondenzátorů a nadále se věnovala výrobě průmyslových kotlů. 

 Průmyslových podniků byla na Kolínsku v sedmdesátých letech celá řada. Tesla, 

založená roku 1919, se zaměřovala se na lehké strojírenství – vývoj a výrobu meziměstské 

                                                           
56

 PROCHÁZKA, J. Kolín ve fotografii. Praha, 1972, s. 6 – 18. 
57

 JELÍNEK, Z. Kolínsko. Praha, 1990, s. 273-302.  
58

 Český statistický úřad. Vývoj obyvatelstva Kolína. [online] Dostupné ke dni 20. 12 2014. z: 

http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/vyvoj_obyvatelstva_mesta_kolin/$File/Kolin.pdf.  



38 

 

spojovací techniky. Vyráběla především telefonní zařízení pro armádu, leteckou palubní 

radiotechniku, propojovací kolíky, svírky k telefonním ústřednám a také pro 

československou poštu. Během druhé světové války vyráběla primárně součástky pro 

německou válečnou techniku, po válce byl podnik znárodněn a přidružen do národního 

podniku Tesla. Později v době socialismu byla Tesla výrobcem elektrotechniky v ČSSR, 

rozšířila výrobu o obor číslicových řídicích systémů, telefonů, telegrafů, radiokompasů pro 

armádu a radiových přijímačů. V průměru měla Tesla 2500 zaměstnanců, v roce 1989 byla 

privatizována a po 7 letech zanikla.
59

 

  Lučební závody Kolín nebyly válkou v roce 1945 poškozeny, zato druhý chemický 

závod v Kolíně Draslovka byl v troskách. V roce 1963 se oba podniky spojily a byly 

začleněny do podniku Východočeské chemické závody Synthesia, národní podnik 

Pardubice – Semtín. Od roku 1984 jsou samostatným závodem nesoucí jméno Lučební 

závody Kolín. Podnik má široký a pestrý výrobní program od anorganické chemie, 

kyseliny sírové, silikonů, průmyslových hnojiv, kyanové chemie po výrobky značek 

Lukofob, Lukosan, Lukooil, Solakryl, Disapol a mnoho dalších. V době socialismu podnik 

udržoval čilé družební styky s podnikem Chimik Voskresensk v SSSR.
60

 Jeden z narátorů 

vypráví:  „Mezi okresy Kolín a Voskresensk byla už několikaletá družba. Takhle jednou při 

návštěvě delegace z Chimiku byla pojmenována jedna z hlavních kolínských ulic na ulici 

Voskresenskou. To samé bylo i tam, jedna z hlavních voskresenských ulic se přejmenovala 

na ulici Kolínskou. [...] No, a to vše na počest přátelství, teda bratrství, jak se říkalo, mezi 

SSSR a ČSSR. [...] Tatra taky získala ten, no, soutěžilo se o to...pohár za hospodářský 

vývoj
61

 či tak nějak.“
62

 

  Závod Frigera zahájil výrobu chladících zařízení v roce 1941 v objektu bývalého 

cukrovaru v Kolíně. Závod byl přejmenován na Frigera n. p. Kolín roku 1952 a byla 

zahájena výroba chladících boxů pro samoobsluhy. V době sovětské okupace podnik 

vyráběl chladící vozy, chladící skříně a výčepní stoly. Pro převoz a rozvoz chlazeného 

nebo zmraženého zboží, které je během přepravy nutno chránit před teplem nebo mrazem, 

jsou určeny chladící blokové jednotky, monopolní výrobek kolínské Frigery.
63
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  Kolínská rafinerie minerálních olejů Koramo byla založena v roce 1901 se sídlem 

v Sendražicích, v těsné blízkosti Kolína naproti nové části podniku Tatra. Na koci druhé 

světové války byl závod hlavním cílem při leteckém bombardování, které se nevyhnulo ani 

dalším místům v Kolíně. Podnik byl prodán americkému koncernu Vacuum Oil Company 

a později znárodněn. Největší úspěch dosáhl podnik ve výrobě aditivovaných olejů, 

známých pod značkou Mogul Super. Dalšími předními výrobky kolínského podniku 

Koramo jsou parafíny, plastická mazadla a mazací tuky, topné oleje, speciální benzin 

a motorová nafta. V období socialismu podnik vybudoval čističku odpadních vod, zařízení 

na likvidaci exhalací, zařízení na chlazení, stáčení a balení parafínu.
64

   

  V období od osvobození a zejména pak v letech socialistické přestavby našeho 

národního hospodářství po Únoru 1948 prošla většina průmyslových podniků bouřlivým 

vývojem. V letech1945 – 1989 si Kolín budoval pozici industriálního centra ve středních 

Čechách. Došlo k lepšímu vybavení podniků, dokonalejší technologii, výstavbě nových 

prostor. Řada podniků teprve vznikala, například Obchodní tiskárny Kolín, a provozy se 

vybavovaly novou modernější a výkonnější technikou. Tento rozvoj podniků se projevil 

i v počtu zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců zmiňovaných podniků v roce 1970 

a 1983 je uveden v příloze č. 3, počet pracovníků ve vybraných kolínských podnicích je též 

v příloze. Některým průmyslovým podnikům a závodům byla za jejich vynikající výsledky 

propůjčena prezidentem republiky i vysoká státní vyznamenání. K podpoře snah 

o dosahování stále lepších výsledků ve výrobě sloužily i soutěže o Rudý prapor vlády 

a Ústřední rady odborů, a Rudé prapory ministerstev. K růstu objemu a kvality průmyslové 

výroby v závodech a podnicích přispívalo zlepšovatelské a vynálezecké hnutí.
65

  

  Avšak celé národní hospodářství bylo až do roku 1989 řízeno přímo, tedy pětiletými 

plány. Tím odpadla jakákoliv soukromá snaha. Technický rozvoj průmyslu byl rovněž 

řízen. V důsledku této skutečnosti nás západní státy pokrokově předběhly.    

  Přes všechno politické dění Kolín rostl a rozvíjel se, pokračovala výstavba na 

sídlištích. Podniky se podílely na výstavbě obytných bloků, škol, zdravotnických 

a rekreačních zařízení. Nastaly změny v dopravní infrastruktuře, byl vybudován další 

přivaděč pitné vody z Kutné Hory, byly postaveny vodojemy za nemocnicí, na Zálabí 

a v Lučebních závodech.  
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  Dá se říct, že obsazení naší republiky armádami pěti spojeneckými vojsky z řad 

Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968 bylo jednoznačně situací a událostí 

velmi těžkou. Obzvláště narátoři starší generace si vybavovali tyto události emotivněji. 

Zachycení této události dokládají přiložené fotografie, viz příloha č. 4. Přejezd sovětských 

tanků přes kolínský most v srpnu 1968, průjezd sovětských tanků kolem Tatry a přes město 

v srpnu 1968. Paní Nová tento den popisuje takto: „Byla jsem doma na mateřské, to bylo 

otřesný. Klukovi bylo dva a půl měsíce a ze dne na den jsem ztratila mléko, tak jsem 

sháněla hlavně sunar. Jsme s klukem ještě spali, protože jsem k němu vstávala a teta na mě 

klepala, pusť si televizi, rádio, oni nás obsadili, bude válka. Tak jsem okamžitě vstala, 

kluka jsem jí nechala a hned jsem běžela nakoupit, protože jsem zásoby neměla. Byla 

fronta přes celej barák, tak jsem se vrátila domů a brečela. Pak jsem nevěděla, protože 

muž se mi nevrátil z práce, tak jsem vzala kočár a jela jsem za ním do práce. Říkal, že tam 

přes noc budou hlídat. To bylo hrozný. Po cestě jsem potkávala tanky a ty džípy, to jsem 

cítila, že to do mě každou chvíli napálí. To bylo otřesný. Těch pár dní bylo hrozných, pak 

se to jako uklidnilo.“
66

  Pan Kučera dodává: „My měli velkou naději, ale to nás utnuli teda 

pěkně. Pak tou normalizací vše utáhli, že u vesla byli jen ti komunisti a ne nikdo jiný.“
67

 

Pan Neruda na tuto událost vzpomíná takto: „Já když jsem šel na noční směnu, tak to 

vlastně ještě nic nebylo. V noci děláme a volá nám na dílnu vrátnej: ‚Helejte, hlásí rádio, 

že jsme obsazovaný, že na hranicích jsme oblehlý tankama, že přijíždějí Rusové a tyhle 

armády.‘ Myslel jsem si, že si dělá srandu, tak jsem to říkal chlapům. Pak jsem šel na 

šatnu, tam jsem měl malej tranzistor od bráchy z Ruska. On mi ho dovezl, když tam byl od 

zemědělců, to bylo vzácný. Oni tam hlásili, že nás obsazuje ta Varšavská. Ráno jsme šli ze 

směny a to už jezdili taky po Kolíně, to bylo všechno zaplavený tady.“
68

  

Kolín leží východně od města Prahy a tak při intervenci vojsk projelo Kolínem 

mnoho tanků a vojenské techniky. Do rukou se mi dostal několikaminutový černobílý 

filmový záznam, který mi poskytl pan Radek Kohoutek. V tomto filmovém záznamu je 

zachycen příjezd a přejezd městem při invazi vojsk Varšavské smlouvy z 21. srpna roku 

1968. Díky tomuto filmu jsem mohla spatřit na vlastní oči, jak to v Kolíně vypadalo, co se 

dělo před závodem Tatra, a porovnat to s výpověďmi pamětníků. Jeden z narátorů 

považoval vojenskou intervenci vzhledem ke změnám v ČSSR za očekávanou. „Ono se to 

tady dalo čekat, takový změny, mohlo dojít k převratu, tak tohle si oni nenechaj líbit. 
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Myslím Sovětskej svaz, to byla supervelmoc a vše jí bylo podřízeno.“
69

 Pan Neruda se 

v souvislosti se srpnovými událostmi vyjádřil takto: „Uvažovalo se, že k něčemu může 

dojít, protože se jim to nelíbilo. Ale že dojde k tomuhle, opravdu nikdo nepočítal, v žádným 

případě ne, to mě strašně překvapilo. [...] Vzpomínám si, když je odvezli do Ruska. Oni tam 

museli podepsat ten moskevskej dokument, nepodepsal ho jedině Kriegel. Tady ty ksindly je 

sem pozvali, Bilak a tak. Ty vojáci ani nevěděli. Vše na pozvání našich pohlavárů, oni nám 

šli pomoc. To bych je jako omlouval, oni se divili, že se tu nic neděje, protože sem nám 

přijeli na pomoc.“
70

 

  Tak jako v této době se nikdy tolik neposlouchalo rádio, televize a nečetly noviny. 

Lidé pozorně sledovali všechny projevy vedoucích činitelů, kritizovalo se, lidé se ozývali, 

volalo se po volbách.  Mnoho lidí vedlo dvojí život, mělo dvojí názory. Jedny byly 

oficiální a druhé soukromé. Někteří lidé považovali otevřenou kritiku za zbytečnou 

provokaci strany, proto se snažili nijak nevyčnívat. Pan Kulhánek vzpomíná: „Drželi jsme 

hubu a krok, jak se říká, výměnou za sociální jistoty. Měli jsme družstevní byt, práci, 

o víkendu jsme jezdili na chalupu, mohli jsme zahradničit, to byl můj koníček, a taky jsme 

mohli jet do Jugoslávie. Kdo nedělal problémy, tak byl trpěnej.“
71

 Pan Hoffman říká: „My 

jsme s tím nesouhlasili (vstup vojsk), ale nemohli jsme to dát veřejně najevo. No, ale když 

bylo mistrovství světa v hokeji, v tom, Stockholmu, tak jsme vyhráli. Naši hokejisti vyhráli 

nad Sověty a to se všichni divili, oni totiž byli favority. To lidi dostali alespoň malé 

zadostiučinění, že i když je musíme poslouchat, tak nás neporazili, to se hodně slavilo 

a i manifestovalo. Sovětům se to nelíbilo, ale my byli spokojeni.“
72

 Pan Neruda vypráví: 

„To jo, dvakrát jsme byli vítězi nad sovětským mužstvem. Duševně ještě jednou, takže trojí 

vítězství. Oslavovalo se v ulicích a demonstrovalo, ale tady to nebylo tak rušný. V podniku 

jsme říkali ‚Vy nám tanky, my vám branky,‘ to bylo nový heslo.“
73

 

  Při příležitosti oslav padesátého výročí založení Komunistické strany byl v Kolíně 

odhalen 15. května 1971 pomník Vladimíra Iljiče Lenina. Měl se stát symbolem nové doby 

budování socialismu a výrazem vděku velikému hrdinnému lidu Sovětského svazu za 

záchranu a pomoc.
74
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4.3 Kolín po roce 1989 

 

 V Kolíně se roku 1989 také demonstrovalo a stávkovalo, stejně jako v celé naší 

republice. Generální stávka v Československu nastala 27. listopadu 1989. Podle záznamů 

byla ve večerních hodinách na kolínském náměstí rozehnána veřejnou bezpečností 

demonstrující mládež.
75

 Tuto demonstraci potvrzují i dobové fotografie, viz příloha č. 5 

Demonstrující mládež z 27. listopadu 1989 v Kolíně. Vzpomínka jednoho z narátorů: „To 

byla euforie, to jsme byli nadšení. V osmadevadesátém, to se stávkovalo, hrdě jsme se 

hlásili k tomu, že komunisti nejsou vedoucí síla. Tak to i komunisti, kteří u nás byli, s námi 

šli na náměstí. Říkali: ‚To my komunisti, to my si nenecháme líbit.‘ Nevěděli jsme, jak to 

padne, ale šli jsme. To byly na náměstí haldy sněhu, jsme na ně lezli, abychom viděli. To 

tam byl i Zeman, to promlouvali.“
76

 Pan Straka k tomu dodává: „Skončilo se dřív, většina 

tatrováků šla na náměstí, prostě manifestovat, takzvaně cinkat klíčema. Sešli jsme se 

s vedením pak, ale to už si přesně nepamatuju. Fabrika se neodstavila, to nebylo. Ze dne 

na den se nic nestalo. Začaly změny ve vedení, lidi, kteří byli na nižších postech, protože 

nesouhlasili s tím zřízením, který tady bylo, tak po revoluci, tak se chtěli dostat do čela, to 

si pamatuju. [...] To bylo zajímavý, že ty, co byli u strany, tak ty rychle obraceli. Ty, co 

z toho nejvíc měli, tak ty rychle se přebarvovali a už se angažovali za demokracii a už si 

dali trikolórku. Politický turisti jsme jim říkali, turisti. [...] Do fabriky nesměli studenti, 

nechtěli je pustit, jak se to v Praze to, tak tam je nechtěli pustit do Tatry. Ale tak šli jsme na 

náměstí v průvodu, to bylo veliký.“
77

 Pan Hoffman vypráví: „Já jsem to přes rádio 

a televizi sledoval, co se děje. V Kolíně o tom nikdo nic nevěděl. Nikdo se do ničeho taky 

nehrnul. To se odbývalo v Praze. Tady až pak, pozdějc, pozdějc, pozděj, v devadesátejch. 

Čili v Kolíně žádnej rámus nebyl, tady se to tak pomalinku. Pamatuju si, že někdo za tři 

neděle praštil s legitimací KSČ u nás a přišli vedoucí za nim. Povídali mu: ‚Nezahazuj tu 

legitimaci, vezmi si ji zpátky, dopadne to jak v šedesátýmosmým a budeš potom brečet. 

Všechno se dělo v Praze, tady ne, pak se něco dělo v novým roce, ale tady pár aktivistů, 

který potom skončili ve vedení kolínský demokratický strany, to byly čtyři, pět lidí. Jinak 

nic, to nikdo nevěděl, co ten kapitalismus je, jak se to má dělat, nikdo se do toho nehrnul. 

My koukali na televizi.“
78
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 Vývoj v Kolíně nebyl ve svých začátcích úplně nejpříznivější. Ukázalo se, že město 

bylo závislé na svých průmyslových továrnách. Po roce 1989 bylo mnoho podniků 

v Kolíně privatizováno a čekala je podobná budoucnost. Průmyslová výroba upadala a s ní 

i město, rozvoj z předchozích období se zastavil. Stejně tak podnik Tesla, který byl 

privatizován již v roce 1989 a v roce 1996 zanikl, totéž se stalo i s Tatrou. Tatra byla 

privatizována v roce 1997, v soutěži zvítězil podnik ČKD Dukla Praha, ten výrobu 

odstěhoval a kolínská Tatra smutně zanikla.  

Od roku 1990 se opět začaly povolovat soukromé živnosti a obchody. Většina 

kolínských podniků živořila a po roce 1992 se buď znovu začala rozvíjet, nebo postupně 

upadat. Lidé byli nespokojeni a znechuceni rozkrádáním a tunelováním státního majetku, 

krachem cestovních kanceláří nebo pochybným obchodováním s akciemi. Málokdo chtěl 

něco vyrábět, zájem byl spíš jen prodávat, zprostředkovávat a rychle zbohatnout. Lidé byli 

znechuceni politickými čachrami, které nakonec skončily demisí vlády v roce 1997. 

Některé kolínské podniky se vzchopily za pomoci nového vedení mladých lidí a začal 

nový a modernější provoz např. v chemickém závodu. Byly založeny nové podniky jako 

Thermo King Czech Republic, Spel a.s., J. M. Kapa s.r.o., PKP dopravní společnost s.r.o., 

apod. Lidé začali být poté opět nespokojeni, jelikož nové technologie výrobních procesů 

nahrazovaly lidskou pracovní sílu. Náladě nepomohl ani fakt, že se musela odstranit 

přezaměstnanost, která byla pozůstatkem socialismu. 

V současné době je Kolín opět průmyslových městem, které se rozhodlo vsadit na 

jedno odvětví, automobilový průmysl a očekávalo v roce 1999 příchod společnosti BMW. 

Prameny z let 1990 – 1999 neuvádí žádnou zásadnější výstavbu či změnu. BMW nakonec 

do města neinvestovala, místo ní došlo k výstavbě automobilky TPCA. Společně 

s příchodem možnosti nového zaměstnání začaly ve městě vznikat nové podniky 

orientované na automobilovou výrobu a s ní spojená odvětví. Vystavěly se byty pro 

zaměstnance, opravilo mnoho budov, zmodernizovala nemocnice, vzniklo několik školek 

a došlo k dokončení silničního obchvatu města, který ulevil dopravě.
79

 

Koncem 90. let začínají ve městě růst prodejní řetězce – Penny market, Billa, 

Kaufland a později další. Teprve v roce 2008 vyrostlo na místě původní budovy tiskáren, 

která byla zbořena a v osmdesátých letech přemístila svou výrobu na okraj města, první 

velké obchodní centrum, Obchodní centrum Futurum.
80
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 V souvislosti s vybudováním průmyslové zóny byla zrekonstruována bývalá kasárna 

a vzniklo nové sídliště tzv. Kasárna a druhé U Vodárny. Ve městě se nachází několik 

středních škol, gymnázium, učňovských škol a jedna vysoká škola. Tato vysoká škola byla 

založena v roce 2003 jako první česká vysoká škola se specializací na politické vědy, nese 

název Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd s.r.o. 

Historické jádro města je od roku 1989 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. 

Zachovalo si původní středověký půdorys, na Karlově náměstí se nachází barokní domy, 

novorenesanční radnice, morový sloup a kašna. Jihozápadní část tvoří bývalé židovské 

ghetto se synagogou ze 17. stolení. Centrum města je obehnáno dvojitým pásem hradeb 

s parkánem. Dominantou města je chrám sv. Bartoloměje, původně raně gotický 

z 2. poloviny 13. století. Dnes má město přes 30 000 obyvatel a rozlohu 35 km
2
.
81
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5 Podnik Tatra 

 

 Pro Kolínské obyvatele není slovo Tatra ničím neznámým, naopak si pod tímto 

slovem představí několik míst v Kolíně. Jako první se jim pod tímto slovem vybaví 

strojírenský podnik, o kterém píši. Názvem Tatra je tedy označována bývalá zálabská 

strojírna, Vozovka, výrobní závod a bývalý národní podnik ČKD Dukla Tatra Kolín. Dále 

restaurace a pension Tatra v Pražské ulici a zahrádkářská kolonie za ní. Tento název nese 

i areál dvou fotbalových hřišť v Borkách, který dříve využívali učni z Tatry.
82

 

 

5.1 Založení a stručná historie podniku 

 

  K roku 1900 spadá vznik nejvýznamnějšího strojírenského závodu v Kolíně. Byla 

jím Továrna na vozy akciové společnosti, tehdy lidově zvaná Vozovka. Továrna na vozy 

byla založena místními podnikateli na základě stanov ze dne 9. dubna 1900. Ustavující 

valná hromada byla svolána o necelý měsíc později téhož roku a poté došlo k zápisu nové 

akciové společnosti do rejstříku krajského soudu v Kutné Hoře. K jejímu založení bylo 

vydáno 2 500 akcií s nominální hodnotou 500 tisíc korun. Od svého založení závod 

používal na dopisních papírech, výrobních a továrních objektech označení FRAM
83

.  

Mezi zakladatele Vozovky náležejí:
84

  

1) Čeněk Křička, architekt 

2) Josef Bayer, majitel tiskařského závodu v Kolíně 

3) Antonín Fifka, lékárník 

4) Josef Fojtl, majitel domu v Kolíně 

5) JUDr. Alfréd Jelínek, kolínský advokát  

6) Karel Latzel ml., kontrolor v lihovaru v Kolíně 

7) Josef Nosek, obchodník a majitel domu v Kolíně 

8) Josef Spálený, majitel realit v Kolíně 

9) MUDr. Josef Steppan, městský lékař v Kolíně 

10) Otto Vlk, účetní kolínské pobočky Pražské úvěrové banky 
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11) Emanuel Mašín, majitel realit v Kolíně 

12) Jan Sixta, inspektor severozápadní dráhy v Praze 

 

 Závod se nacházel v městské části Zálabí vedle tehdy nové Cikorky. Z jedné strany 

byl ohraničen tratí Severozápadních drah, z jihu Cikorkou a ze severu obcí Sendražice. 

Krátce po svém založení měl závod asi 230 zaměstnanců, z toho 7 úředníků. Pracovní doba 

byla 10 hodin. V závodu se nejdříve vyráběly selské vozy a jiné výrobky ze dřeva a kovů. 

Ze začátku závod dokonce s dřevem obchodoval. V závodě nebyl vodovod, pitnou vodu 

pro zaměstnance odebírali se studny a pro kotle měl závod rezervoár na věži vedle kotelny. 

K dopravě v závodě sloužila jednokolejná vlečka. V roce 1902 byla zahájena výroba 

prvních nákladních železničních vagónů. Začala se projevovat silná konkurence, nedařila 

se jednání s kartely rakouských vagónek a v květnu 1904 odmítla kolínská pobočka 

Pražské úvěrní banky poskytnout Vozovce další úvěr. Po dohodě s baronem Ringhofferem 

byla továrna pronajata v lednu 1905 Nájemnímu konsorciu vagónek, skládající se z firem 

F. Ringhoffer, Grazer Wagon & Maschinen A. G. von J. Weitzer Štýrský Hradec, 

Studénecká továrna na vozy, Kopřivnická společnost továrny na vagony, Akciová 

společnost továren pro stavbu strojů a vagónů v Sirinsku. Kartel však továrnu na několik 

let uzavřel a výrobu v ní neprovozoval. Zaměstnanci byli propuštěni a zásoby 

zlikvidovány.
85

  

 Po vypuknutí první světové války byla Vozovka zabrána pro vojenské účely. Bylo 

v ní zřízeno skladiště mouky a jiných potravin. Později byly na jejich pozemcích postaveny 

nemocniční baráky. Roku 1916 vypršela nájemní smlouva kartelů rakouských vagónek 

a armáda objekt postupně uvolňovala. Krok za krokem docházelo k obnovení výroby. 

Závod se vrátil k produkci hospodářských vozů, po nichž byla koncem války velká 

poptávka. V srpnu roku 1918 se podařilo získat do správní rady Františka Křižíka, 

vynálezce a elektrotechnika, a závod také obdržel zakázku na opravu vagónů rakouských 

drah. Ke konci první světové války se továrna nacházela v prakticky stejném stavu jako při 

svém založení.
86

 

 Továrna stále vyráběla hospodářské a vojenské vozy, avšak více se specializovala na 

opravy a posléze výrobu železničních nákladních, cisternových i osobních vagónů. Závod 

byl kompletně zmodernizován, zaveden vodovod a došlo k elektrifikaci. Pro Elektrické 
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dráhy hlavního města Prahy vyráběla motorové a vlečné tramvajové vozy. V omezené míře 

se zabývala autobusovými karoseriemi pro regionální dopravu, které produkovala pod 

značkou FRAM. Při této příležitosti zavedla Vozovka i vlastní hromadnou dopravu 

v Kolíně. Výrobní raritou byly tři osobní kabiny pro lanovku Tatranská Lomnice – 

Lomnický štít. Vozovka dodávala až do druhé světové války také ocelové stožáry 

vysokého napětí pro Elektrárenský svaz středolabských okresů. Původní vstup a vjezd do 

závodu byl ze silnice do Sendražic od Borků přes trať. Od roku 1926 byla tato silnice 

zrušena a vjezd do závodu byl z nové silnice do Sendražic z Ovčárecké ulice. Za druhé 

světové války Kolín proslul výrobou tahačů, cisteren a přípravku Uragan D 2 (cyklon B). 

Pod německou správou z části přešla výroba v podniku na vojenskou výrobu těžkých 

terénních polopásových tahačů, tzv. šleprů, které sloužily pro vyprošťování zapadlých 

vozů, přepravě materiálu a pěchoty. V posledních letech války se provádělo zastírání 

cisternových vagónů tím, že se na ně montovaly lehké dřevěné kryty v obrysovém tvaru 

krytých nákladních vagónů, a to pro oklamání nepřítele.
87

  

  Po leteckých náletech se zvlášť intenzivně pracovalo na odstranění trosek v továrně 

Tatra Kolín a závod se uváděl do provozu po etapách. Po osvobození Kolína Rudou 

armádou se do závodu vrátili jen předváleční zaměstnanci. Již v roce 1945 se venku, mimo 

dílenské objekty opravovaly železniční vagóny. Padesátá léta však znamenala novou etapu 

v historii podniku, který tehdy nesl název Strojírny Tatra Kolín. Výrobní program byl 

doplněn o výrobu kotlů pro ústřední vytápění. Od té doby se zařízení pro energetiku stalo 

trvalou součástí výrobního sortimentu. Továrna se po 2. světové válce rozpůlila na dvě 

části, a to z důvodu rozšíření výroby a také protože pro růst nebyly další prostory. Podnik 

byl ze všech stran prostorově omezen – tratí, Cikorkou, Sendražicemi a silnicí. Proto pro 

růst připadaly v úvahu jen prostory, které byly za silnicí Kolín – Sendražice směrem na 

východ. Závod fungoval jako celek, ale jeho výrobní prostory byly rozděleny silnicí. 

V příloze č. 6 Letecká mapa Kolína se zaměřením na Tatru, jsem vyznačila pro lepší 

představu starý a nový závod.  

  V letech 1950 byla vybudována administrativní budova, v suterénu byly šatny 

a umývárny pro dělníky, dále závodní kuchyně s jídelnou a zdravotním zařízením. O tři 

roky později byla zahájena výroba energovlaků. Výroba energovlaků byla spojena se 

značným rozšířením celého závodu. Tatra Kolín vyráběla pro všechny vozy energovlaků 

vagónovou část. V prostorách podniku byla vybudována velká zkušební hala, kde 
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probíhala konečná montáž a kde bylo možné celý vlak před expedicí vyzkoušet, dvoulodní 

repasní hala, nová trafostanice a kovárna. Závod převzal výrobu tendrů, které byly určeny 

k lokomotivám vyráběným ve Škodových závodech v Plzni, tehdy přejmenované na 

Závody V. I. Lenina v Plzni.
88

 Několik fotografií z historie podniku je přiloženo v příloze 

č. 7 Historie a současnost podniku. Pan Hynek Neruda vzpomíná, jak se vracel do nové 

kovárny: „Já byl před vojnou tři roky ve starý kovárně, odešel jsem na vojnu, oni ji 

přebourali a ještě ji dodělávali po osmapadesátým roce. Když jsem se vrátil z vojny a chtěl 

se vrátit zpátky na pracoviště, tak ona byla vybouraná. Přestavovala se, úplně nová hala se 

ďála, tak jako to bylo zoužený, jenom na těch pár, ruční opravy, jenom aby to mohlo 

přežívat. No, a stavěla se celá nová hala.“
89

 

 Zvláštní místo mají ve 20. letech tzv. dělnické kolonie Raškovec a Habeš. Také se 

jim říkalo Mexiko, byly postavené pro podniky Tatra, Frigera a Strojobal v Kolíně. Čtvrť 

Raškovec byla dost velká kolonie různých staveb a kůlniček, hustě zabydlená. 

Rozprostírala se naproti starému vchodu do strojíren Tatra, přes ulici. V 50. letech došlo 

k rozhodnutí o likvidaci těchto nevzhledných dělnických kolonií. Na místě Raškovec 

vznikl novější závod bývalé Tatry a parkoviště pro její zaměstnance. Na místě Habeš byly 

vystaveny nové domy.  

 V letech 1961 – 1965 pokračovala výstavba vybudováním další dvoulodní haly 

a velké haly na výrobu kondenzátorů pro turbíny. Tato rozsáhlá hala byla doplněna 

i sociálním zařízením a konstrukčními kancelářemi. Výroba parních energovlaků skončila 

v roce 1962 a tím i zlatá éra výroby v kolínské Tatře, která byla v roce 1963 připojena 

k podniku ČKD Dukla Praha
90

 jako jeho odštěpný závod. Do Kolína byla převedena 

výroba kotlů, která navázala na vývoj zahájený již v roce 1957. Nosným oborem 

výrobního programu až do konce svého působení byla výroba průmyslových kotlů, a to 

parních i horkovodních balených s přepravitelných kotlů na tuhá, kapalná i plynová paliva. 

Jejich sortiment se vývojem stále rozšiřoval a modernizoval. Do výrobního programu byla 

zařazena řada nových věcí: pásový dopravník, odtřiďovač cizích předmětů, kolesový 

vynašeč škváry a další. Od roku 1983 došlo ke změně v organizační struktuře a závod 

Tatra se stal samostatným závodem koncernového podniku ČKD Dukla.
91
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 Závod se vzorně staral o své pracovníky, odborně vzdělaný a zdravy pracovník byl 

základním předpokladem pro prosperitu podniku. Závod stavěl také byty pro své 

pracovníky, a to již krátce po skončení druhé světové války, a zajistil tak svým 

pracovníkům nové bydlení. Vystavěl pro své zaměstnance Tatra domy, fotografii těchto 

objektů naleznete v příloze č. 8 Tatra dům v Kolíně na Zálabí.   

 Dále závod pečoval i o stravování svých pracovníků a o jejich zdraví. Vystavěl 

závodní jídelnu, sociální zařízení i závodní zdravotnické středisko. Pro možnou rekreaci 

svých zaměstnanců vybudoval rekreační střediska, jedno například v Samopších na 

Sázavě. Zřídil učňovské středisko pracovních záloh a podílel se na provozu Středního 

odborného učiliště strojnického v Kolíně. Tatra pomáhala při budování města, například 

při stavbě Zimního stadiónu nebo mateřských škol.
92

 

  Stejně jako Tatra začaly kolem let 1948, 1949 vydávat své podnikové noviny skoro 

všechny místní závody jako např. Tesla, Koramo, Frigera, Draslovka, apod. Závodní 

časopis pro zaměstnance podniku Tatra Kolín nesl nejprve název Tatra – Závod Kolín, 

později byl přejmenován na Tatrovák, který byl tištěn ve formátu A4 a byl šestistránkový. 

V průběhu času byl zvolen formát A3 v rozsahu čtyř stran. Zlepšila se kvalita tisku, vzhled 

a časopis se stal mezi zaměstnanci populárnějším. V šedesátých letech se k názvu přidalo 

slovo kolínský a časopis vycházel pravidelně pod názvem Kolínský tatrovák. I když se 

název časopisu měnil, při rozhovorech všichni narátoři používají jen název Tatrovák.
93

 

  Takto si na časopis pamatuje jeden z narátorů: „V našem závodě vycházel časopis 

Tatrovák nejdříve jednou měsíčně, pak se to měnilo. To jsme odebírali. Když jsem 

nastoupila do Tatry, v roce šedesát dva, jo, měl čtyři strany, taková plachta, no, ale pak 

taky byla jenom jedna stránka. Byly tam zajímavé články a hodně fotek. Tatra měla svýho 

fotografa pana Kronuse
94

. Byly tam zprávy ze středisek, jubilea, jak se plní plán. Ale 

mnohdy to bylo staré, jak Tatrovák vycházel jednou měsíčně.“
95

 Časopis vycházel od roku 

1948, i po revoluci zůstal v oblibě u zaměstnanců. Mně se podařilo získat nejstarší výtisk 

z roku 1993, později už tento časopis vycházel nepravidelně, až došlo k jeho zániku. 

Jaroslav Kronus patřil mezi kolínské fotografy, zachycoval místní události, fotografoval 

reportážním způsobem. Jeho snímky vycházely v regionálních časopisech, sbornících, 
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ročenkách i jiných publikacích. Pracoval v kolínském podniku Tatra, pro který dělal 

fotografickou dokumentaci výrobků i záběry přímo z výroby. Titulní strana časopisu 

Tatrovák je přiložena v příloze č. 9 Tatrovák.  

  Podnik od svého založení změnil několikrát svůj název. Do roku 1938 byl mezi lidmi 

znám jako Vozovka, od tohoto roku pak jako Tatra.  

 

1900 – 1938  Továrna na vozy akciové společnosti 

1939 – 1945  Koncern Ringhoffer Tatra Praha – závod Vagonka Tatra Kolín 

1945 – 1946  Vagonka Tatra Kolín, pod národní správou 

1946 – 1950  Vagonka Tatra Kolín národní podnik 

1951 – 1962  Strojírny Tatra Kolín, národní podnik 

1963 – 1990  ČKD Dukla Praha, národní podnik – Závod Tatra Kolín 

1990 – 1997  Státní podnik Strojírny Kolín – FRAM 

1997   Privatizace Strojíren Kolín – FRAM. V soutěži zvítězil podnik ČKD Dukla Praha 

1997 – 2002  ČKD Dukla a. s. – odštěpný závod Strojírny Kolín 

2002  Podnik byl rozdělen na dvě části a prodán. Starý závod koupila firma Ferostav, nový 

závod odkoupila firma Bresson
96

 – Kolínské strojírny a.s. 

 

  V současné době tyto prostory využívá několik průmyslových podniků jako Dukla – 

Strojírny Kolín s.r.o., Metal Trade Comax, a.s., MTC Kolín s.r.o. a Ferostav. 

 

 

5.2 Podnik v období tzv. normalizace 

 

  Je celkem pozoruhodné, že narátoři věnovali hodně času událostem, které se děly 

kolem jejich dospělosti, zatímco například o letech 1968 či 1989 se zmiňovali jen 

okrajově. Celkově politickou otázku, oslavy, angažovat sami od sebe většinou vůbec 

nezmiňovali. Přitom při okupaci v roce 1968 se v závodě několik dní nepracovalo, 

stávkovalo se. Paní Lošková doplňuje: „Milice, tatrovácký milice určitě byly, to můžu 

jmenovat lidi, který tam byli činný. To bylo vlastně z dělníků, z kanceláře taky, měli 

shromáždění, jezdili se školit, straníci to museli být. Kdo byl ve straně, se mohl dát do 

milice. Byl tam muž i tchán. Jednou za rok jezdili na střelby, zbraně byly zamčený v jedné 
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místnosti ve fabrice. Myslím, že jich bylo úměrně k tomu počtu zaměstnanců. Lidové milice 

hlídaly u brány v tom šedesátýmosmým, aby Sověti nemohli vjet do závodu. No, a pak 

v tom šedesátým devátým byli taky v Praze někde bránit proti studentům. V tý době se pak 

na ty milice, najednou ďáli z nich, je zrušili. Oni teda byli hodně ozbrojený, rušili je 

všechny. Myslím si, báli se, aby nebyl třeba nějakej puč nebo něco takovýho. Ale ty prostě 

byly, byly povodně, zamrzaly sklepy a ta milice šla a ďála. Neměla za to ani korunu, byla 

to parta lidí a společně něco dělali, chtěli. Já si myslím, že v tu dobu je špatně se 

pochopily, se jim dal špatnej punc.“
97

 

  Tatra začala dodávat do Dánska, Rumunska a hlavně NDR. Za zmínku stojí dodávka 

kotlů pro firmu Kraftanlagen Heidelberg, se kterou podnik spolupracoval. Paní Nová říká: 

„Jezdili montovat kotle, jako dělníci tam jezdili montovat kotle. Do Heidelbergu hodně, do 

Heidelbergu, tam, tam hodně jezdili.“
98

 Pan Straka vzpomíná: „Občas tam zavítali do 

Tatrovky, ukazovala se výroba, jak se vyrábí kotle, návštěva hlavně z Ruska, byli tam 

i Němci, protože tam byla kooperace s Heidelbergem, ty sem hodně jezdili a my tam.“
99

  

Významná byla i dodávka ohříváků pro elektrárnu Soma v Turecku, spalovna městských 

odpadů pro Soči a Krym. Dále Tatra vyrobila balené kotle např. pro Spolanu Neratovice, 

teplárnu pro Slovnaft Bratislava, kondenzace pro elektrárnu Chvaletice nebo kotelnu pro 

jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Tatra dodávala své výrobky nejenom do 

výše zmiňovaných zemí, ale i do Maďarska, Sýrie, Kuby, Albánie, Etiopie, Tanzanie, 

Polska, Bulharska, Jugoslávie, Pákistánu, Spolkové republiky Německo, Súdánu, 

Afganistánu, Iránu, Iráku a dalších.
100

  

  Tatru navštívil v roce 1972 tehdy ještě jen generální tajemník ÚV KSČ Gustav 

Husák a pronesl projev k zaměstnancům Tatry. Paní Nová vzpomíná: „To šlo všechno 

mimo nás. To bylo hlavní vedení. Nemuseli jsme chodit a zdravit.“
101

 Pan Březno dodává: 

„To udělali v tý hale, udělali podium, takhle aby tam nikdo ne to, a měl tam ňákej ten, ten 

projev. On tam něco přečet, ale to tam byl krátce. Tak byly takovýhle ty návštěvy. Když 

někdo přijel, tak se tam nahnaly ty kancelářský, aby vzdali hold, se vítali.“
102

 O šest let 

později navštívil Továrnu kosmonaut Vladimír Remek.
103
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  U příležitosti sedmdesátého výročí od svého založení oslavovala Tatra na zimním 

stadionu v Kolíně společně se zaměstnanci, kteří ten den pracovali jen půl směny, své 

narozeniny. Bylo pozváno na sto důchodců, promluvil tehdejší ředitel závodu soudruh 

Holeček, řada zaměstnanců byla vyznamenána a k této příležitosti vyšlo několik brožur 

o rozvoji Tatry od jejího založení. Na začátku 80. let skončila výroba kondenzací, chyběly 

objednávky na velké kotle a byla zahájena nová výroba ofukovačů a uhelných mlýnů.  

  V roce 1980 se stalo odborné učiliště Středním odborným učilištěm strojním. 

Studenti tam mohli získat nejen výuční list, ale i plné středoškolské vzdělání. Tatra 

nabízela závodní stravování, kantýnu, lékařské středisko a rekreační zařízení. Každý rok 

zabezpečovala rekreaci v zahraničí, u moře ve stanovém městečku nebo na podnikových 

chatách na Sázavě a v Labské. 

  Pro představu jak podnik vypadal v době tzv. normalizace, přikládám v příloze č. 10 

Letecký snímek Tatry z roku 1986. Závod byl rozdělen na výrobní střediska, ta se 

rozrůstala nebo vznikala podle potřeb vzhledem k zakázkám. Vznikaly nové výrobní 

prostory jako nová kondenzační hala, nová kovárna a kalírna, žíhací pec, defektoskopová 

stanice a sklad hořlavin. Též byl postaven kryt civilní obrany, který byl nedílnou součástí 

socialistických podniků. V areálu závodu se nacházela projekce ČKD (dříve sídlila 

v kavárně Labe v centru města), acetylenová stanice, expedice, investice, rentgen, sklady, 

šrotové hospodářství, dokumentace, montáž nebo DIZ (dodavatelsko-inženýrský závod). 

Několik středisek zpočátku sídlilo ve městě v pronajatých prostorách. 

  Paní Nová vyjmenovává jednotlivá střediska: „Lakovna, konstrukce, žíhací pec, 

kalírna, doprava, projekce, trubkárna, nástrojárna, kovárna, to já si nepamatuju, co 

všechno tam bylo, ale středisek tam bylo hodně. [...] Já jsem byla nejdřív ve městě. Tatra 

měla pronajatou budovu na náměstí. Dříve to byl hotel Grand a to jsme my měli celý barák 

pronajatý. Celý odbyt byl tam. Nastupovala jsem v Tatře, pak jsme se přestěhovali tam 

a pak za nějakou dobu jsme se stěhovali zpátky do Tatry. [...] Ve městě byla i projekce.“
104

 

 

 

5.3 Podnik po listopadu 1989 a dnes 

 

 Vedení podniku bylo po revoluci zaskočeno, najednou měli řídit podniky samostatně, 

hledat si odbyt a nové trhy. Na to nebyli připraveni a ani nová vláda podle mě nebyla 
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připravena. Domnívali se snad, že privatizací a volným trhem bude vše vyřešeno? Tatra 

utrpěla značnou ztrátu odbytu, nastala druhotná platební neschopnost
105

. Pan Kulhánek 

vzpomíná: „V Tatře se změnilo vedení, byl tam nový ředitel, dělník, co tam začínal. Pak 

byly nové volby do dílenských výborů, závodních výborů, celozávodních výborů. Komunisti 

se vyměňovali a přicházeli mladší.“
106

 Pan Kříž dodává: „Zakázky moc nebyly, neplatili 

nás. Podniky neplatily, co jsme s nima obchodovali. Strašili náš, že nebude na výplaty. 

Dřív tam byla tendence, že kdo měl jít do důchodu, tak tam ještě zůstával, brali důchod 

a pracovali. To se odbouralo. Kdo měl jít do důchodu, tak ten musel jít, to se změnilo. Pak 

se nutilo, kdo měl dva roky do důchodu, aby šel, aby se nepropouštěli mladí.“
107

 

 V roce 1989 představovala výroba průmyslových kotlů 88 % celkového objemu 

výroby. Zbylá část produkce byla složena především z výroby potrubí a výkovků. Od roku 

1990 došlo k osamostatnění podniku pod novým názvem Strojírny Kolín FRAM, vrátila se 

tak původní značka. K devadesáti letům fungování podniku byla uspořádána v kulturním 

domě ve městě oslava. Pan Neruda na ni vzpomíná takto: „Když měla tatra devadesát let, 

to už vedení vědělo, že to jde do kopru, tak byla velká oslava, to už přicházel tenhle režim. 

To pár nás bylo vybraných, a kdo tam dělal hodně let, tak jsme dostávali hodinky, nejdelší 

zaměstnanci, jako věrnost, dá se říct. To byl poslední záchvěv Tatry, se dá říct. Muzika tam 

u toho byla, se tancovalo, byl tam Mládek s celou kapelou, celý rodiny tam byly, hodně lidí 

tam bylo pozvanejch, jako na oslavu v kulturním domě.“
108

  

 V roce 1991 se podnik vrátil k výrobě kotlů. Stát se snažil několikrát neúspěšně 

privatizovat a podnik utlumoval výrobu. S útlumem výroby docházelo i k snížení počtu 

zaměstnanců. V roce 1980 bylo v Tatře 2137 pracovníků a v roce 1996 jen 915 

pracovníků, tedy o více než polovinu méně.
109

   

 Škola v Chelčické ulici i s veškerým svým majetkem byla převedena pod 

ministerstvo školství. Internát U Borků a rekreační středisko v Samopši bylo vráceno 

v restituci původním majitelům. V roce 1991 byla postavena nová jídelna. Ordinace 

praktického lékaře v závodě zůstala. Podnikové byty byly předány do správy bytového 

fondu města a mateřská škola byla předána též do správy města.
110
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 V roce 1997 koupila ČKD Dukla od Fondu národního majetku Strojírny Kolín za 

212 mil. Kč. Strojírny se tak opět staly součástí ČKD Dukla a. s. se statutem odštěpné 

společnosti a výrobní program byl rozšířen o obor úpravy vody a chladící okruhy 

kompresorů. Výroba se přestěhovala do závodu za silnicí, do nové části, a starý závod 

zůstal opuštěn. Produkce v Praze byla brzy poté ukončena a přesunuta do Kolína. ČKD 

Dukla převzala i závazky, které Strojírny Kolín měly.
111

 Takto na tyto roky vzpomíná pan 

Kříž: „Po revoluci jsem musel odejít, utekl jsem, se to všechno sypalo. Začaly problémy, 

velké problémy, nedávali nám peníze. Zhruba od toho devadesátéhotřetího do 

devadesátéhodevátého, když jsem odešel, tak se to horšilo a horšilo. Potom ke konci už byl 

problém, ale musím říct, že se ke mně zachovali dobře. Všechno to, co mi měli dát, tak to 

mi nakonec dali dodatečně. Dokonce i  trojnásobný odstupný. [...] Po roce osmdesátdevět 

to šlo rychle do kopru, jak se říká. Podle mého názoru za to může politická situace, ztráty 

trhu na Východě, ekonomická situace, přestaly být peníze na investice. Druhá věc, kterou 

teda nemůžu prokázat nebo dokázat, podle mýho názoru začaly tu Tatru některý skupiny 

tunelovat. Vznikaly tam soukromý firmičky, který byly vlastně ze zaměstnanců Tatry, 

bejvalech zaměstnanců, který sháněli zakázky a dělali to tak, že dejme tomu sehnali 

zakázku na kotel, stali se generálním dodavatelem toho kotle, ale kotel se kompletně 

vyrobil u nás. Bylo to jakýsi tunelování tý Tatry a to taky dost zhoršovalo ekonomickou 

situaci toho podniku. Dost možná, že tam docházelo i přímo k ňákýmu rozebírání tý Tatry. 

Divoká doba kapitalismu, ty první léta, no, a podle mýho to trvalo několik let ve většině 

podniků. Bylo to státní, nebylo to zprivatizovaný, nepřišel vlastník, který by si to dokázal 

pohlídat. To byla ta metoda ‚zhasni‘. To znamená, zhasnem a oni si to rozeberou.“
112

  

 V listopadu roku 2000 byl na ČKD Dukla a. s. vyhlášen konkurs. V souvislosti se 

zánikem podniku vyvstala otázka s využitím starého areálu. Po léta se zdála kolínská Tatra 

na Ovčárecké ulici opuštěná, i když měla svého majitele. Nic se zde nevyrábělo, budovy 

a plochy chátraly. Po společnosti Tatra zbyly velké nevyužité plochy. Část podniku úpadce 

ČKD Dukla a. s. – odštěpný závod Strojírny Kolín byla v roce 2002 prodána. Areál 

o rozloze 16,3 ha byl prodán za 42,5 mil. Kč správci konkursní podstaty společnosti 

Bresson a.s. ve druhém kole výběrového řízení, které proběhlo obálkovou metodou. 

V současné době tyto prostory využívá několik průmyslových podniků: Dukla – Strojírny 

Kolín s.r.o. a Metal Trade Comax, a.s., zbytek vlastní MTC Kolín s.r.o., který vytvořil 
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komerční prostory, které nabízí pro výrobní, skladovou, průmyslovou nebo komerční 

výstavbu. Společnost Bresson zanikla a její výrobu převzala společnost Dukla – Strojírny 

Kolín s.r.o. s cílem pokračovat ve stejném výrobním programu a dále jej zkvalitňovat 

a rozvíjet, tak jako tomu bylo za dob rozkvětu Tatry.
113

    

 Nového majitele našel v roce 2002 i starý závod dřívější Tatry Kolín. Za 20 mil. Kč 

jej získal v dražbě Ferostav a.s. Závod nabízející pronajímatelnou užitnou plochu cca 30 

tis. m
2
 koupila firma v dobrovolné dražbě o 18 mil. Kč levněji, než kolik činil tržní odhad. 

Byl sem přesunut sklad hutních výrobků z firmy Ferostav a.s. v Chaloupkách. Bývalá 

administrativní budova, která je též v majetku firmy Ferostav, byla pronajata za účelem 

vytvoření Vysoké školy společenských a politických věd v Kolíně. Tato škola poskytuje 

vzdělání ve tříletém bakalářském oboru.
114
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  6 Interpretace ostatních vzpomínek narátorů 

 

  Zaměřila jsem se na různé faktory týkající se minulosti ovlivněné zaměstnáním 

v podniku Tatra a pokusila jsem se je konfrontovat s výpověďmi narátorů. Ukázalo se, že 

nelze uvést všechny pasáže ze životních příběhů všech narátorů vzhledem k rozsahu 

práce a tomu, že život narátorů je pestrý, jakkoli se jednalo o velmi zajímavá vyprávění. 

Narátory jsem stručně představila v oddíle 2.5. Ráda bych níže prezentovala životní 

zkušenosti narátorů ve zkoumaném období, které jsem rozdělila do následujících čtyř 

kapitol. První kapitola Sociální jistoty – výběr budoucího zaměstnání je zaměřena na 

dětství, školní léta a výběr zaměstnání narátorů. V kapitole druhé, nazvané Základ rodiny – 

řešení otázky bydlení a nakupování, se věnuji možnosti bydlení, dopravování do 

zaměstnání, dostupnosti jednotlivých věcí a obchodů v Kolíně. V kapitole Volný čas 

– možnosti rekreace, cestování prezentuji způsoby využití podnikových rekreací, 

zahraničních cest, sportovního a kulturního vyžití. V této poslední kapitole Sounáležitost 

s podnikem – „jméno“ a prestiž podniku, představuji osobní vztah narátorů k danému 

podniku a době. 

 

6.1 Sociální jistoty – výběr budoucího zaměstnání 

 

  Své vyprávění narátoři začínali většinou (po uvedení místa nebo data narození) 

charakteristikou svého dětství a vůbec toho, jak byli s podnikem Tatra spojeni. Vzpomínka 

jednoho z narátorů: „Narodil jsem se v Praze, protože jsem se musel narodit předčasně ze 

zdravotních důvodů maminky. Byl jsem jedno z nejmenších dětí, které tehdy přežilo. Chodil 

jsem do základní školy, po základní škole jsem absolvoval gymnázium v Kolíně. Po 

gymnáziu mi nebylo dáno doporučení na studium vysoké školy, protože otec z politických 

důvodu v roce šedesátosm přišel o zaměstnání . Vyhodili ho z práce, dělal nakonec nočního 

vrátnýho, proto jsem se nedostal na vysokou školu. Jediná možnost po gymnáziu bylo 

studovat jakoby nástavbové studium, o který nebyl takový zájem. Takže jsem vystudoval 

nástavbové studium, jako je radiologický laborant. Radiologický laborant je v podstatě 

člověk, který pracuje s radioaktivním zářením. K mé povaze jsem se dále zaměřil na 

defektoskopii, což jsou zkoušky materiálů pomocí radioaktivních izotopů.“
115

 Pan Neruda 

popisuje: „Narodil jsem se v Pučerách. Chodil jsem tam do obecní školy, pak jsem chodil 
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do měšťanky v Pečkách, a když to zabrali, tak do Ratboře. Po vychození měšťanky jsem se 

šel učit. To taky bylo, nás poslali do Lžovic u Vimperka, my jsme tam jeli ještě s jedním 

klukem. Z pracovního úřadu nás tam poslali. I když jsme měli všechny ty papíry, úvěrovou 

jízdenku, my tam přijeli, tam jsme se na to ptali. Tam byl zámeček u lesa, asi z toho to 

hodlali udělat, tak jsme tam akorát přespali. A ona říkala, jo, ten vedoucí, soudruh teď jel, 

teď se to teprve zařizuje. Teprve se to tu bude dělat. Nás už tam poslali tehdá. Tak jsme se 

vrátili a šli na úřad zpět. Jak je to možný, už máme jen volný místa jen Frigera, ještě asi 

čtyři podniky a Tatra. Tak jsem říkal, no, tak do Tatry. Tak papíry, jsem tam došel. To byl 

takovej chaos, v těhletěch věcech. No, a pak nastala ta učební doba, učili jsme se. To už 

jsem tam dojížděl denně do toho učení. Kdo chtěl, hlavně děvčátka, aby nemusely dojíždět 

denně, tak z toho udělali i internát. Ty měli i svýho vychovatele zřejmě a my jsme měli 

instruktory, u nás byl Beneš. To svářely i holky, to bylo učedníků! První ročník, druhej, tam 

jsme se učili. Odtamtaď jsme chodili do hlavního závodu na oběd. To musel bejt štrůdl 

a zpívat. Za to, že jsme nezpívali, tak jsme museli do Borků a tam se plazit, jsem tam 

tenkrát ztratil šupléru a musel jsem ji zaplatit. Taky jsem byl sportovně založenej a hrál 

jsem hokej za Tatru, za béčko.“
116

 Slova paní Loškové: „Já nejsem z Kolína, já jsem se 

sem vdala a vlastně v tý Tatře dělala celá rodina. Dělal tam tchán, tchýně, manžel.“
117

 

 

 Vedle těchto neutrálních a citově nezabarvených sdělení se objeví i negativní 

vzpomínky na dětství. Když jsem se narátora zeptala na jeho dětství, chtěla jsem jej 

povzbudit k vyprávění, očekávala jsem jeho příběh, ale spletla jsem se. Namísto toho 

narátor propukl téměř v pláč, nemohl mluvit a nastalo několik minut ticha. Navrhla jsem 

rozhovor přerušit a udělat si přestávku, ale narátor chtěl pokračovat dále. Po této reakci na 

dětství jsem se již více nedotazovala. Vzpomínka na dětství pana Března: „Nás bylo sedm, 

pět kluků a dvě holky a pak ještě dva. Otec byl o dvacet let starší a pak měla maminka ještě 

další manželství a dvě děti. To je hrozný, já když si na to vzpomenu. Brácha byl 

u černejch na vojně v dolech. Tátu jsme neměli, maminka sama. Hrozná doba. To jsou vám 

někdy momenty, to je člověku líto. To bylo hrozný. To by nedokázal nikdo, v takový situaci. 

Tolik nás bylo, jsem si představil maminku, to bylo hrozný, sama nic neměla. Takhle to 

bylo. Bylo to moc těžký. (pláč) Mě zemřel otec, ještě jsem nechodil do školy a maminka, ta 

to měla hrozně těžký. Byli jsme na tom špatně, byli jsme děti kulaka, tatínka jsem nepoznal. 
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I když ten majetek byl na nás psanej, ale my ho neměli v rukou, to byla správa německá, to 

sebrali ty usedlosti, jsme byli vystěhovaný, pak nám zbourali barák. Jsme byli žebráci 

a ještě jsme tou dobou byli perzekuováni. Brácha nás živil, měl přídavkový lístky v dolech. 

To nikomu nevysvětlíte. Se nemohlo dělat nic.“
118

  

 

  Vzpomínky na raná školní léta na obecné škole jsou vesměs příjemné a moc velký 

význam jim narátoři nepřikládají. Strana chtěla mít všechny pod kontrolou, a tak byla 

veřejnost již od dětství organizována. Jednalo se o jiskry, pionýr, svazy mládeže, svaz žen, 

svaz zahrádkářů, svaz chovatelů, svaz československo-sovětského přátelství, komunistická 

strana atd. Takto vypráví pan Straka: „Základní škola byla dobrá, ještě bezstarostný léta. 

No, a pak po škole jsem se ucházel o učební obor. Měl jsem možnost jít na automechanika 

nebo strojního zámečníka. Tatrovka měla učiliště tady v Kolíně. Tak jsem absolvoval 

učiliště na tři roky, po uplynutí třech roků, kdy jsme chodili už do výroby do Tatrovky, tak 

potom jsem tam nastoupil jako řadový dělník. Byl jsem tam do roku osmdesát, pak jsem šel 

na dva roky na vojnu a pak se tam vrátil.  [...] Chodil jsem do svazarmu a do Červeného 

kříže.“
119

  

 

  Důležitým rozhodnutím, které zásadně ovlivnilo budoucí život narátorů, byla 

pochopitelně volba střední školy či učebního oboru. Podle tohoto zvoleného oboru pak byli 

zaměstnáni na jednotlivých úsecích výroby, v administrativě nebo ve výrobě. Socialistický 

stát zaručoval všem občanům bezplatné vzdělání, ovšem ne každému podle jeho 

schopností a jak by chtěl. Stát totiž rozhodoval o přijetí na konkrétní školu u každého 

člověka. Hodnotil jeho rodiče, jejich názory, postoj k režimu, členství ve straně, 

angažovanosti ve veřejném životě a další. Tatra měla svoje vlastní učiliště v Chelčické 

ulici v Kolíně. Pro žáky z daleka měla internát v ulici U Borků, kde byla i jídelna. 

Vzpomínka na nástup do zaměstnání pana Března: „Já když se vyučil, tak jsem tam 

nastoupil. Jako učedník, když jsme tam přišli, no, tak si na dílnách vybírali. No, to byla 

nová hala, přířezovna, tendrovna, to byly ty různý střediska a tam si vybrali. Za tu dobu 

jsem tam prošel skoro všechny ty střediska. Člověk prošel támdle, támdle, to nebylo na 

škodu. Protože jsme mohli všude zastupovat. Se mnou tam dělal Moravec, to byl sice 

komunista, ale dobrej chlap. Na všechno byly normy. To se dělalo, on si uměl poradit 
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v práci.“
120

 Pan Hoffman to měl podle svých slov lehčí: „Já jsem neměl problém dostat se 

kamkoliv na školu, důvod byl to, že můj táta byl v KSČ. Jako výsledky na základce, já měl 

dvě dvojky a jako, že táta byl v KSČ, tak já jsem patřil k těm, kdo s tím neměli problémy. 

Děti to měli taky jednoduchý. Syn ten hrál hokej, čili ten zkoušky na střední školu nedělal, 

byl osvobozen. Dcera, tak ta se učila dobře, ale mám dojem, že tam děda taky něco uďál, 

že tam měla poznámku od toho okresního KSČ, protože, když jsem se tam byl zeptat, byla 

červeně podtržená. Tak to prostě bylo, to existovalo. Můj otec dělal v Tatře vedoucího 

práce a mzdy. To, že jsem se objevil v Tatře, to nebylo nic podivnýho.“
121

   

 

  Je patrné, že nástup do zaměstnání byl celkem jednoduchý, lidé nastoupili na 

příslušná pracoviště. Socialistický stát se pyšnil, že v něm každý má práci, což zmiňují 

všichni narátoři, tento fakt berou jako výhodu té doby. Slova pana Hoffmana: „Byly 

občanky, kam se dávaly razítka. Když se nastoupilo do zaměstnání, tak tam dali razítko, 

a když se končilo. Člověk nesměl být nezaměstnaný, to by byl pak příživník státu, za to se 

zavíralo. [...] Vždyť nás pořád legitimovali, veřejná bezpečnost kontrolovala ta razítka a to 

se dělo často. Člověk měl jistotu“
122

   

 

  Lidé v práci setrvali celý život, měli jedno zaměstnání, v jednom podniku. Z tohoto 

je patrné vidět snahu státu mít své zaměstnance pod kontrolou, mít o nich naprostý přehled, 

ale také snaha se o ně postarat. Za socialismu měl sice každý práci, ale ne vždy skutečně 

pracoval – někdy prostě práce nebyla. Přesto se plán plnil na 100 %. Třebaže se nedalo vše 

koupit, našli se i tací lidé, kteří měli všechno. Někteří si to dokázali vyrobit, směnit, koupit 

či ukrást. Narátoři se zmínili, že k drobnému odcizení v podniku docházelo, ale nikdy nic 

nechybělo. Pan Březno vzpomíná: „Jsem se tam vyučil a šel jsem do důchodu. Byl jsem 

tam celej život, ale to jsem nebyl jenom já, těch bylo. [...] U všeho byla hranice. Hranice, 

kde se nemohlo přelézt, peníze. To byl normativ, takovejdle, to by se pokazilo, to zasej by 

řekli to by se nevešlo do toho, byla hranice, prostě byla norma. Koeficient 0,7 nebo jak to 

bylo, a to Vašek řek, jak to někdo přelez, tak pak já to nebudu moct do postupu nahlásit, že 

je tam měkká norma, aby vám přidali. Když mi to přelezete, tak pak vám nepřidají. Takže 

furt se tam musela držet hranice.“
123

 Pan Neruda dodává: „Jak jsem se učil, tak jsme už 
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chodili na praxi do Tatry. Pak jsme tam rovnou zůstávali. Kdo se pro podnik nevyučil 

třeba jeden kluk, Šiler, co byl od nás a učil se v Praze, tak se dostávaly umístěnky. Tam 

jsem ďál třiačtyřicet roků, celej život až do důchodu. Já byl jak inventář už.“
124

 Paní Nová 

vypráví: „Když jsem skončila školu v Praze, tak že můj otec pracoval v Tatře, tak mi tam, 

to byla umělá zaměstnanost, že prostě kdo přišel ze školy, tak byl zaměstnanej, tak prostě 

jsem se dostala tam tak, že táta mi tam sehnal v odbytě místo v kanceláři. Tam jsem byla 

do roku 1997, do konce, do důchodu. [...] My jsme jeli pořád stejně, uzavřeli jsme měsíc 

a jelo se dál, ale s jinýma číslama. Shromažďovali jsme si podklady, zapisovali, dělali 

z toho výsledky, co jsme potřebovali. To jsme pak dosazovali do tý závěrky. Vedlo se dvojí. 

Upravovalo se to, když vyšla nějaká hodně velká celopodniková závěrka, že byl hodně 

velký zisk, tak aby se z toho nemuselo platit státu ty odvody, tak jsme měli takovou kartu. 

O tom se nesmělo samozřejmě mluvit a to jsme si zapisovali a schovávali do příštího 

měsíce, kdyby náhodou tam byla ztráta, abychom byli v zisku tak normálně.“
125

 

 

  Vzájemné vztahy na pracovišti především ve vztahu straníci a nestraníci byly 

u narátorů, kteří ve straně nebyli, často zmiňovány. Narátor pracující v podniku později 

jako konstruktér jednoúčelových strojů, hovoří o výhodnějším postavení, kterému se dle 

jeho názoru straníkům dostalo. To je možné vidět i v příloze č. 11 Platová tabulka z roku 

1981 a 1989. Tyto tabulky jsem získala od pana Kříže. On sám je komentuje takto: „Bylo 

devět tříd a ty straníci to k platu dostávali. Toto jsou tabulky platu jakožto mladého 

začínajícího perspektivního inženýra. Sloupce jsou označeny kódy a ty vysvětleny na listě 

v roce 1989. Moje perspektiva byla zřejmá z toho faktu, že mi nabídli po 8 letech 

v zaměstnání a bez předchozího členství v SSM stát se členem KSČ. Tak jsem se připojil 

k 1 milionu tehdejších členů KSČ. Ani mi to tehdy nepřišlo, že to je něco nenormálního, 

byla prostě taková doba. V tu dobu jsem věřil tomu, že to nějakej smysl má. Kdo nebyl 

v KSČ, zůstal navždy sedět na tom místě, kam ho posadili při nástupu do zaměstnání. Takže 

proto tam jsou i příspěvky KSČ,“
126

 vysvětluje svoje členství v KSČ pan Kříž. Právě 

členství v KSČ bylo velmi důležitým aspektem pro významnější uplatnění a případný 

kariérní postup v zaměstnání. Takto uměle vytvořené postupy pro jednotlivce otevíraly 

prostor pro postup a působení mnohdy profesně neschopných lidí. Na místa odborníků 

často nastupovali bezcharakterní kariéristé, kteří s režimem ochotně spolupracovali. 
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  Jako trochu komplikované se jeví vztahy mezi sousedícími pracovišti – středisky. 

Střediska si byla konkurencí při jednotlivých soutěžích. Naopak v kancelářích se pracovní 

kolektivní vztahy jeví jako velmi dobré, třebaže zde byly velké generační rozdíly. 

Mnohokrát na pracovišti vznikaly známosti. Pan Kulhánek říká: „Manželku jsem si našel 

v Tatře. Já byl nejdřív v projekci u náměstí a ona v bílém domě. Pak nás ale přestěhovali, 

tak jsme se potkávali denně a tak už to bylo. Hodně lidí se tam seznámilo.“
127

 Pan Hoffman 

říká: „Manželka taky pracovala v Tatře, pracoval tam i její otec a její maminka.“
128

 Paní 

Nová vypráví: „Tak ale jo, nějací oblíbenci v kancelářích byli. Někdo byl třeba víc 

oblíbený, jezdívali jsme na služební cesty, si nás brali ti naši šéfové, dobrý to bylo. Dělníci, 

to byli páni a dělali na úředníky.“
129

 Pan Král popisuje: „I my jsme hrávali 

mezistřediskový hokeje, na zimák jsme jezdili, nic na vysoký úrovni. Jen soutěže mezi 

středisky, se vždycky vybrala parta a soutěžilo se v ledasčem.“
130

 

 

  Přesčasy byly na denním pořádku, tak i případná možnost přivýdělku. Byla možnost 

si práci nadělat, chodilo se vypomáhat na jiná střediska. Pracovní soboty byly zrušeny 

v roce 1969. Takto hodnotí přesčasy paní Nová: „Přesčasy nám neplatili, to jsme si to pak 

vybírali na úkor pracovní doby. Přesčasy byly, to jsme tam dělali do sedmi, do osmi hodin 

do večera. Jinak byla osmihodinová pracovní doba. No, a pak, když byly už ty počítače, tak 

to už přesčasy jsme vůbec neďáli, protože to úplně se hravě zvládlo.“
131

 Vzpomínky na 

pracovní dobu: „Já když jsem nastupovala, tak jsme v sobotu dělali do dvanácti, pak nám 

uďáli, že nám uďáli jednu sobotu volnou a druhou sobotu volnou, ale tu druhou sobotu 

jsme naddělávali. No, a pak byly jako každá sobota volná. Pak udělali jako jenom ten 

pětidenní pracovní týden. Když jsem nastupovala, tak jsme chodili v sobotu od šesti do 

dvanácti a ve všední den od šesti do dvou. Pak od šesti do půl třetí, protože jsme 

naddělávali tu jednu sobotu.“
132

 Pan Březno vzpomíná na pracovní soboty: „Soboty 

tenkrát skončily, myslím, až za Dubčeka. Ale tři soboty z celýho roku jsem nedělal, jinak 

všecky. To nám pak ještě záviděli, že přebíráme hodně přesčasů a tím ochuzujeme ostatní. 

No, ale když my nepůjdeme, tak on je schopnej nás vyhodit nebo dělat všecko možný. 
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Z jedný strany vyhovíte a z druhý strany jste špatný. Takhle to bylo, já jsem říkal, tam jich 

takovejch bylo, tam některý chodili a nemuseli tam být. Hlavně ty, co tam vůbec nic neďáli. 

Ty většinou si chodili, takovejch bylo, píchali si hodiny. Ale práci, na to nikdo nešel přes 

čas, to jsme tam všecko museli udělat my! To byla doba, kdy jsme byli, jak se říká, otroci 

a nemoh nikdo nic říct, nikdo si ani nedovolil, protože to bylo všecko těžký, těžký to bylo, 

opravdu, byla to těžká doba.“
133

 

 

  Tatra poskytovala svým zaměstnancům lékařskou péči. U administrativní budovy 

bylo vybudováno zdravotní středisko, kde se nacházel podnikový lékař a zubař. Těmito 

slovy na zdravotní péči vzpomíná pan Neruda: „Zdravotní péče byla dobrá, měli jsme 

podnikového lékaře i zubaře. Jezdil se taky na nás dívat specialista z Prahy, byly 

pravidelné prohlídky, hlavně z rizikovejch pracovišť. Prohlíželi hlavně plíce, srdce a uši, 

protože my tatrováci jsme skoro všichni hluchý, jak jsme dělali v tom rámusu.“
134

 Pan 

Březno doplňuje: „Kdo byl nemocnej, mohl přes ROH získat poukaz do lázní. To byl 

poukaz na to a na to. Když bylo výročí, tak dávali. My jsme byli v Luhačovicích, tam měli 

jeden pokoj pro Tatru.“
135

 

 

  Jako velké pozitivum narátoři hodnotí jistotu zaměstnání. Jistotu, že nepřijdou 

o zaměstnání, možnost využití podnikových výhod a benefitů. Ale fakt, že každý měl 

práci, aby nebyl příživníkem, nevypovídá o produktivitě práce, zda opravdu každý 

pracoval a jak kvalitně. Docházelo ke vzniku umělé přezaměstnanosti, snížení produktivity 

práce a ke snížení snahy dostat se na jiné lepší místo. 

 

 

6.2 Základ rodiny – řešení otázky bydlení a nakupování 

 

Řečené informace o vlastní rodině narátorů byly při jejich vyjádření spíše strohé. 

Pokud se o rodině zmiňovali, omezili se na sdělení v obecné rovině. Co narátory vedlo 

k této stručné výpovědi, nedokáži s určitostí říci. Domnívám se však, že neměli zájem 

mluvit o svém osobním životě natolik, zvláště když byl rozhovor nahráván a zaměřen na 

skutečnosti týkající se podniku Tatra. Slova jednoho z narátorů o svojí rodině: „Mám 

                                                           
133

 František Březno, rozhovor z 31. října 2012. 
134

 Hynek Neruda, rozhovor z 1. dubna 2014. 
135

 František Březno, rozhovor z 31. října 2012. 



63 

 

dceru, ta se nám narodila rok potom, co jsem přišel z vojny. Trochu pokračuje v tom, co 

jsem dělal v Tatře, kreslí, rýsuje, navrhuje.“
136

 Paní Lošková popisuje svoji rodinu: 

„V jednadvaceti se mi narodila dcera a pak ještě syn. [...] Manžel dělal taky v Tatře, syn se 

pro ni vyučil, ale dělal tam jen chvíli. Teď soukromě podniká. [...] Topení, kotle, čerpadla 

tepelná, muž mu dříve pomáhal. Dělali tam oba v Tatře.“
137

 Paní Nová vypráví: 

„Nastoupila jsem na mateřskou se synem, to bylo právě v osmašedesátým. Chvíli jsem 

pracovala a pak jsme měli ještě dceru.“
138

 Pan Král mluví o své rodině: „Mám syna 

a dceru, ale ty jsou úplně jinde než já nebo manželka. Dřív tomu tak bylo. V Tatrovce byly 

případy, lidi, že nastoupil mladej a měl tam ve skutečnosti svého dědu. A je to škoda, že už 

to padlo dneska.“
139

  

 

  Tatra měla vlastní mateřskou školku pro děti zaměstnanců. Ta byla postavena na 

sídlišti v Kolíně. V této budově byly i dětské jesle pro ty nejmenší děti. Stejně jako Tatra 

měla zřízenou mateřskou školku i Tesla. Paní Lošková vzpomíná na školku: „Moje děti, jo, 

ty byly ve školce. Dcera ještě chodila do jeslí. Rokem sice byla školková, ale bylo jí tenkrát 

teprve dva a půl, tak až pak chodila do školky.“
140

 

   

  Krokem, který se významně podílel na nárůstu obyvatel v Kolíně, byla socialistická 

komplexní bytová výstavba budovaná od 50. let. Vzrostl počet domů a bytů z 1805 na 

3484. Začala růst sídliště na předměstích, Pražské předměstí v Kolíně II., Malé sídliště 

v Kolíně III., U Jána v Kolíně IV. a Zálabské předmostí v Kolíně V. Družstevní výstavbu 

započaly i závody Tatra, Koramo nebo Lučební závody. Tatra vystavěla na Zálabí Tatra 

domy s 54 bytovými jednotkami a další na sídlišti. Kromě této výstavby byla organizována 

družstevní výstavba. Pro cizí montéry postavila Tatra dřevěnou ubytovnu typu unimo 

a další ubytovnu pro nové pracovníky z Vietnamu.
141

 Vzpomínka na začátky bydlení pana 

Straky: „Půjčky byly od podniku, právě na bydlení i novomanželské. Já když jsem stavěl, 

tak jsem si mohl v práci půjčit různý mechanismy, míchačku za malý poplatek. Měl jsem 

bezúročnou půjčku na stavbu od podniku. Pro ty zaměstnance byly umožněny různý 

výhody, to sociální zajištění bylo lepší. [...] Mzdu jsme brali dvakrát, nejdřív záloha a pak 
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dobírka. Záloha byla nižší a dobírka byla vždycky vyšší, po čtrnácti dnes jsme brali.“
142

 

Pan Král si zařizoval bydlení takto: „Možnost bytu byla, byl to takový zdlouhavý proces. 

Jelikož jsem nebyl ve straně, tak jsem s tím bytem měl určitě větší komplikace, než ten, kdo 

ve straně byl. Ale zase jsem nechtěl, abych měl byt, vstoupit do strany. Neměl jsem to tak 

jednoduché. Do strany jsem nevstoupil, ani kandidát jsem nebyl. Tatra tenkrát stavěla byty 

v Českém Brodě, tak se to tenkrát doneslo i k nám. Odpracovali jsme asi tři měsíce při 

výstavbě, Tatrovka nás jako podnik uvolnila. Tři měsíce jsme tam s kolegou odpracovali 

a byty jsme dostali. Kdo byl ve straně, ten byt dostal rychleji, ale dostali ho všichni.“
143

 

Pan Hoffman neměl problémy s bydlením: „Já jsem byl v Průmstavu, tak kdo byl 

v Průmstavu, tak ten ho postavil úplně jednoduše (barák). To jako nebyl problém. Tam byl 

problém, nebyly cihly, ten co ďál v Průmstavu, ten je měl, to šlo. Řeklo se zedníkovi, 

přijdeš mi v sobotu a mohlo se postavit. Kdo měl možnost tuhle, tak velice levně postavil. 

Pozemky za hubičku. Tehdá bylo moderní bydlet na sídlišti, ale tam se na byt čekalo 

v pořadníku. Komunisti, zasloužilí pracovníci, ti to dostali, a pak jste na byt čekala, 

ženatej, vdaná, díte. Dostávaly se bezúročné půjčky.“
144

 

 

  Tatra zajišťovala pro svoje zaměstnance hromadnou autobusovou dopravu, a to nejen 

po městě, ale i z okolních vesnic. Na tuto přepravu svým zaměstnancům přispívala. Jeden 

z narátorů vypráví: „Byly vypravovaný autobusy teda, speciálně po pracovní době se 

jezdívalo od fabriky buď na Zálabí, nebo až na sídliště, nebo až na nádraží. Bylo to 

zařízený pro ty zaměstnance, že je rozváželi.“
145

 Pan Hoffman jezdil hlavně autem: 

„Doprava do práce byla zajištěna autobusem, bylo to velmi levný cestování. Fungovaly 

průkazky. Ostatní jezdili na kole, na motorce, pak autem. Každá fabrika měla parkoviště, 

nebo ty kóje na uskladnění kol. Já měl, pozor, protože jsme v tom servisu dost vydělávali, 

už ve čtyřiatřiceti auto. Byla to Škodovka stovka, červená a strejda mi ji koupil v Tuzexu, 

protože dělal na ředitelství v Motokovu, co vyváželi embéčka, takže on měl svoje tuzexový 

konto, čili já mu zaplatil za český auto a měl jsem to bez pořadníku. Prostě jinými slovy 

protekce.“
146
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  Přes všechno špatné a starosti všedních dnů, každý člověk v každé době touží po 

tom, aby se měl dobře. Ženy chtějí vypadat krásně, mít perfektní domácnost, moderní 

oblečení. Muži touží vlastnit automobil, žít v největším a nejlepším domě, vymýšlet 

a modernizovat. Vydařenou ukázkou běžného života českých a slovenských rodin je 

například dokumentární pořad v produkci České televize Retro nebo seriály Vyprávěj 

a Zdivočelá země. Normalizační režim většina obyvatel Československa přijala. Mnohé 

věci byly nedostatkové, a tak lidé vymýšleli způsoby, jak je nahradit či jinak získat. Při 

rozhovorech si narátoři pamatovali nejčastěji výrobky, které nebyly a na které se stály 

dlouhé fronty. Všichni se shodují, že se vždy nějakým způsobem k nedostatkovému zboží 

později dostali, obstarali si ho. Jeden z narátorů vzpomíná: „Ale nám to přišlo normální, 

tady to tak prostě bylo. Nic jiného nebylo. Člověk neměl možnost výběru. Brali jsme to tak, 

jak to bylo a co bylo. Nebyl problém sehnat jízdní kolo, problém byl sehnat lepší zboží, 

lepší značku, tak na to musel čekat nebo musel mít štěstí, aby to sehnal. Dnes je ten výběr 

daleko větší, je toho hodně, ale předtím to tolik nestálo. Ceny byly někde jinde, samozřejmě 

výplaty byly někde jinde, ale v tom porovnání si myslím, že lidé té střední třídy jsou na tom 

hůř, než byli tenkrát. Spousta lidí na to teď nemá.“
147

 Pan Král dodává: „Výdělky moc 

velký nebyly. Pro nás bylo exotický právě ovoce, ty mandarinky, banány, grepy. Když jste 

si chtěla něco koupit, to samozřejmě problém nebyl. Nebylo to luxusní zboží, nic extra, na 

to fungoval Tuzex. Kdo chtěl, tak si musel obstarat bony tenkrát, a tam si nakoupil.“
148

 Pan 

Březno říká: „To se bralo stejně, to muselo bejt, aby se nehádali nebo to. O penězích se 

nesmělo, to se nesmělo mluvit jako teď. Ty, co byli nahoře, ty si už tehdá uďáli velký platy, 

ty co byli nahoře. To byli nadlidé, já si to nemůžu odpustit, tyhleti papalášové, to byli 

všecko velký straníci. Dříve se o tom nesmělo ani říct, to byla korupce až hrůza. Ty měli 

všecko, peníze, auta, ty vládli. Si udělali paragrafem, byla pětapadesátka paragraf, všecko 

zabrat a do majetku už nesmíš, to zabrali všecko a do majetku už nesmíš, už to není tvoje. 

Ty to zabrali vlastně hned všecko.“
149

 

 

  Podobná situace jako u ovoce a oblečení byla i u osobních automobilů, domů nebo 

televizorů. Jeden z narátorů vypráví: „Když jsme chtěli nový auto, Žigulík byl prestižní 

auto. Na Škodovku nebo Moskviče se čekalo míň. Na auto se šetřilo několik let. Když jsem 

ho chtěl, šel jsem do mototechny se nechat zapsat na pořadník. Řada na mě měla přijít za 
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čtyři roky, na někoho i za deset let, taky se nechalo od někoho, kdo byl v pořadníku déle, 

odkoupit nižší číslo. Škodovka se dala koupit třeba za půl roku, nebo Trabant, ale Žigulík 

za deset let. Když jsem přišel z vojny, tak na letiště přišly Moskviče, některý byly volný, tak 

jsem si ho mohl bez čekání koupit. Líbil se mi zelený, jenomže rozbili u toho sklo a nebyly 

náhradní díly, tak když jsem nechtěl čekat, nabídli mi jinou barvu, bílou. Tak jsem měl auto 

hned. Přišly zelený a bílý, jiný ne. Kdybych chtěl jinou barvu, tak bych musel čekat, ale asi 

bych se nedočkal. [...] Dřív to bylo lepší, teď není kde zaparkovat a lidi jezdí jak 

blázni.“
150

 Pan Kulhánek vzpomíná: „Černobílé televize se daly koupit, ale barevných bylo 

jen pár. Byly drahý a už dávno byly prodané pod rukou, než se dostaly na prodej. V Tuzexu 

byly, ale obyčejný člověk na to neměl a neměl bony. [...] Stavět nový dům byl problém, 

nebyl materiál. Byl upřednostněný pro průmyslovou sféru, cement, cihly, okna, dřevo. 

Materiál nebyl. Muselo se platit všimné vedoucímu ve stavebninách, aby zavolal, když něco 

přišlo. Kolikrát to bylo nekvalitní, ale musel jsem si to vzít, abych něco měl. Měl jsem 

výhodu, že se dalo něco získat z podniku, trubky a plechy.“
151

 Pan Král dodává: „Zájem byl 

o různé věci, jeden čas to byly šusťáky nebo ty texasky. Šusťáky přišly v šedesátýmšestým 

myslím. Mamka na ně stála bráchovi frontu. Frontový bojovnice. (smích) Byl problém se 

západním zbožím, protože se vše orientovalo na státy RVHP. Byly problémy s pomeranči 

a banány, dovoz ze Západu byl velmi omezen, a to jen třeba na Vánoce. Byly problémy 

s masem, na maso se stály skutečně fronty jako na banány. Vždycky, když se něco dovezlo, 

tak se na to už od rána stála fronta.“
152

 Pan Straka vypráví: „Moje první auto, jsem si 

našetřil, jsem si koupil po vyučení a byl to Moskvič, takovej kulatej výrobek. Byl hodně 

napadenej korozí, první jeho cesta byla ke mně do garáže, kde jsem si vyměnil prahy, 

blatník. V práci jsem si dokázal i součásky vyrobit, naohýbat plechy. Tak jsem si pomoh, 

spravil jsem si auto sám. Pak jsem si koupil Škodu, přece jenom Škodovka byla pro mě 

takový lepší auto.“
153

 Pan Kulhánek k možnosti vlastnit automobil říká: „Trabant, 

Warburg, Moskvič, Žigulík, Škoda sto, Škoda tisíc to byly takový ty auta, co se běžně 

používaly a taky kdo na co měl. Opravovaly se hodně ty starý auta, protože těch peněz moc 

nebylo a ani nebyl takový výběr těch aut, jako je dneska. Tenkrát tady jezdily ty auta 
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vyrobený ve východním bloku. Málo těch aut bylo západní výroby. Fiat se sem dovážel. 

Nemohl si člověk vybírat, ani by na to neměl.
“154

 

 

 Obchodů se v Kolíně nacházelo hned několik. Potraviny se chodily nakupovat do 

Jednoty, do Barborky, to byla nová prodejna na sídlišti. Dále tu byly závod Potraviny, 

Pramen, prodejna Expresso na náměstí, prodejna Merkur v Kouřimské ulici, potraviny 

ESO též v Kouřimské ulici nebo prodejna obuvi Jas na náměstí. 

 

  Na otázku možnosti přivýdělku odpovídali narátoři, že tu byla jen při polooficiální 

práci se souhlasem závodu. Výpověď jednoho z narátorů: „Když člověk něco chtěl, musel 

si to vyrobit, protože to nebylo. Tak jsme se domluvili s vedoucím. Všechno jsme si mohli 

dělat po práci, on nám neřekl ne. Já byl šikovnej, tak co šlo, jsem si udělal sám doma nebo 

ve fabrice. Něco jsem i prodal a dostal za to nějakou tu korunu.“
155

 Pan Straka vzpomíná: 

„Když se plnil plán, tak se dostávaly prémie. [...] Brali jsme si věci domů, ale ne ve 

velkým. Kdo nekradl, okrádal svoji rodinu. [...] Byla možnost melouchů, kdo si chtěl 

přivydělat soukromě, odpracovalo se v Tatrovce asi 20 hodin přesčas tuším, na základě 

toho nás uvolnili, nebo neměli námitek, že ve volným čase jsme na dohodu o provedení 

práce si přivydělali.“
156

 Pan Březno dodává: „To byla korupce až hrůza. Tam si dal 

zhoblovat prkýnko do fabriky a pak vezl auto naložený prken a všeho. To kdybyste viděla, 

to bylo hrozný, to se kradlo. Já když jsem potřeboval maličkost k tomu, tak jsem Vášovi 

vždycky řek. Já si dojdu do skladu, do šrotu, on mi to napsal a já si to musel na váhu 

zaplatit. Mě to i těšilo, nemohl nikdo na mě nic říct. Když jsem potřeboval udělat věšák 

z toho, tak protože jsem byl svářeč, tak jsem si tam navařil háčky k tomu. Tam, tam se, to 

vám řeknu, tam se kradlo až hrůza ve velkým! To oni měli už na vrátnici ty známý svoje, jo, 

takový ty vrátný, o kterejch věděli, že projedou.“
157

 

 

 Starší generace vzpomíná na socialismus v dobrém. Jako pozitivum bere, že vše bylo 

levnější. Máslo stálo 10 Kčs a litr benzínu 8 Kčs. Bohužel ale zapomínají, že byla právě 

jiná doba než dnes. Výše platu a důchodů byla jiná. V přepočtu dnes toho nakupíme více. 

(Např. průměrný čistý plat v roce 1989 pana Kříže, který měl „nadprůměrný“ příjem byl 3 
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300 Kčs, za tuto částku si mohl při ceně másla 10 Kčs koupit 330 ks. Průměrný čistý plat 

v roce 2014 podle českého statistického úřadu je 16 800 Kč, za tuto částku si můžeme při 

dnešní ceně másla 30 Kč koupit 560 ks.) Jako další pozitivum doby socialismu uvádí, že si 

nikdo nic nezáviděl. Všichni měli stejně, protože nic nebylo. Zde musíme brát zřetel na to, 

že ti co byli ve straně, brali více. I za minulého režimu tak existovaly rozdíly ve mzdě, ale 

ty rozdíly nebyly tak obrovské jako dnes.  Kdo uměl kšeftovat, vekslovat, tak si tím mohl 

výrazně přivydělat. Mnozí, kteří byli šikovní, měli kontakty a nebáli se, začali po revoluci 

podnikat.  

 

 

6.3 Volný čas – možnosti rekreace, cestování 

 

  Tatra se o své zaměstnance vzorně starala. Vlastnila několik závodních chat, kam 

mohli její zaměstnanci jezdit na rekreaci. K dispozici byla chata v Krkonoších v Labské 

u Špindlerova Mlýna nebo mlýn na řece Sázavě v Samopších. Vybraní jedinci mohli 

vycestovat za rekreací do Maďarska, Jugoslávie a Bulharska. Vzpomínka jednoho 

z pamětníků: „K zaměstnaneckým benefitům patřily podnikové zájezdy a rekreace 

zajišťovalo ROH samozřejmě. Také byly výměnné rekreace. Organizovaly se sportovní dny, 

pionýrské tábory pro děti zaměstnanců. [...] Podnikovou chatu jsme měli jednu 

v Krkonoších. Tak tam v zimě a v létě jsme jezdili do Samopší, tam byl takový starý mlýn. 

Sice starý, ale byl udržovaný. Vzpomínám si, jak při každé návštěvě se něco opravovalo, 

uklízelo.“
158

 Pan Hoffman vypráví: „Na zimní rekreaci jsme mohli jezdit do Krkonoš na 

Labskou u Špindlerova Mlýna. Na té chatě jsem byl i jako učeň, měli jsme tam lyžařskej 

výcvik.“
159

  Pan Straka doplňuje: „V létě jsme mohli jezdit na Sázavu do Samopší na mlýn. 

To byla velká chata. [...] V Tatře se pro ni vyrobil taky kotel, dělali se tam brigády. To 

jsme tam pak mohli jezdit i v zimě. Dokonce jsme tam zprovoznili turbínu. [...] Rekreace 

akorát do Jugoslávie, která byla od Tatry a ještě musela být doložka k těm pasům, to 

muselo být také schválený ve fabrice. Měl jsem malého kluka, který tu zůstal, tak nás 

pustili.“
160

 Pan Král říká: „Nemohlo se cestovat do zahraničí jako dneska, že si jedete 

a nikde žádné kontroly. Na Západ, do kapitalistickýho bloku jenom když máte devizový 

příslib. To vám taky ale vyhrožovali, pokud se nevrátím, tak mi seberou barák a manželku 
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zavřou, vezmou nám děti a postih čeká i příbuzné. Vyhrožovali. To jste museli mít známý 

a příbuzný na pochopitelně významný pozici, hlavně v rámci stranické hierarchie.“
161

 Paní 

Lošková vzpomíná: „Jezdilo se i do zahraničí, jenže to nebylo pro obyčejný. To jezdili spíš 

kádrový pracovníci. Dostávaly se poukazy do zahraničí. To bylo dostupný jen pro někoho. 

Byla jsem v Maďarsku u Balatonu ve stanovém táboře, to se jelo od podniku autobusem. 

Za odměnu na poukaz.“
162

 

 

  Aby se mohli zaměstnanci rekreovat, bylo zapotřebí si vzít dovolenou. Tatra měla 

celozávodní dovolenou a pak ještě několik dní v roce k tomu. Pan Kulhánek vzpomíná: 

„Celozávodní dva týdny rok co rok, poslední týden v červenci a první v srpnu. Prvních pět 

let byla dovolená čtrnáct dní, za dalších pět let tři neděle, no, a potom už to byl měsíc, po 

těch patnácti letech.“
163

 Pan Straka vypráví: „Byla celozávodní dovolená čtrnáct dní, my 

jako mladý jsme měli 14 dní po vyučení, pak po roce, myslím v dvaceti pěti letech jsme 

měli nárok na tři neděle a ty starší měli nárok na měsíc. Nikdy nebyl problém si tu 

dovolenou domluvit a vzít.“
164

   

 

  Pro děti zaměstnanců závod zakoupil a udržoval pionýrský tábor v Pilníkově, kam 

mohly jezdit na dva turnusy. Jeden z narátorů vypráví: „Poslali jsme tam děti na čtyři 

týdny, do Pilníkova. To bylo u Trutnova, jednou jsme jim poslali balíček a mohli jsme se 

tam jet i za nima podívat. [...] To byl pionýrskej tábor, dřevěné chatky, stany, a stany 

s podsadou. [...] Tenkrát to bylo za pár korun a ještě nám na to přispíval závod výrob 

ROH.“
165

 

 

  Pod Tatrou vzniklo mnoho sportovních oddílů. Mohu jmenovat kopanou, lední 

hokej, odbíjenou, házenou, stolní tenis, cyklistiku, krasobruslařský nebo lyžařský oddíl. 

Pan Král říká: „Tatrovka měla taky oddíl házenkářů, nevím, zda ještě dneska funguje. Já 

vím, že se jmenoval Házenkáři Tatry Kolín. V Borkách byly hřiště, kdo chodil na házenou, 

tak se tam hlásil. Pro zaměstnance byl vstup zdarma, ostatní platili poplatek, ale to nevím, 

kolik byl, protože já byl zaměstnancem.“
166

 Pan Kříž dodává: „Byl cyklistický oddíl, konaly 
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se cyklistické závody, závody v plavání a různé přespolní běhy. Bylo to vše přes sportovní 

organizaci.“
167

   

 

  Komunistický režim si vytvořil některé vlastní svátky. Veřejné oslavy, slavnosti byly 

důležitou součástí fungování režimu. Klíčovou roli vždy hrál průvod na Prvního máje. 

Jeden z narátorů vypráví: „Před Prvním májem probíhal prvomájový úklid, všude bylo 

čisto. [...] Účast byla povinná nebo skoro povinná. Kontrolovali to v podniku, jestli tam 

jsme nebo ne, to jsme se nevyvlíkli. Já jsem náhodou měla štěstí, že můj muž dělal hodně 

v tom sportu, tak jsem měla potvrzení, že jsem šla se sportovcema. Hrozili, že prémie a nic 

nebude, když se nepůjde, bylo seřadiště. [...] To já jsem jednu nástěnku taky dělala 

s Hejnovou, ČSČP. Jsme dělali výročí Lenina, úmrtí Lenina, Říjnová revoluce.“
168

 Paní 

Lošková vzpomíná: „Na Mezinárodní den žen jsme dostávali v práci rudej karafiát. 

Slavila se Říjnová revoluce, chodil průvod od závodu, zahrála muzika, někdo pronesl 

proslov a rozpustilo se to. Důležitý byly vyvěšený prapory.“
169

 Pan Král si pamatuje: „Byl 

pronajatý kulturní dům, byla oslava, zábava, vyznamenávali se nejlepší pracovníci, ti, co 

odcházeli do důchodu, dostávali dárek. Když něco takového bylo, tak nikdo nechtěl. Přišly 

poukazy, a protože se na tu oslavu musí, tak jsme mezi sebou losovali. Pro nás to bylo spíš 

z donucení.“
170

 Pan Straka říká: „Tak, jak se to uvádí dnes, tak si myslím, že to úplně 

nebylo. Když byl První máj, tak všichni musí do průvodu, dneska se přiznám, v průvodu 

jsem byl možná jednou. Prostě jsem se toho moc nezúčastňoval a nikdy se mi nic nestalo. 

Nepamatuji si, že by mě někdo do toho tak nutil. Že by vyhrožoval. Nikdy jsem to nezažil, 

a že kolikrát jsem si k tomu něco svýho jadrnýho řek a nikdy se mi nestalo, že bych jako 

nesl následky.“
171

 Pan Kříž vzpomíná: „Na oslavy, na tohle si už moc nepamatuju, myslím, 

že ne. Už asi moc ne. Pak se to všechno bralo formálně. No, já jsem snad na Prvního máje 

nebyl v Kolíně snad ani jednou, aspoň si nepamatuju. Už se na to tak nekoukalo, už to bylo 

v těch sedmdesátých letech volnější. Byla to spíš taková legrace než co jinýho. Co pro nás 

bylo nezáživný, to člověk už hodně zapomněl.“
172

 Pan Hoffman si pamatuje: „My jsme 
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museli se zúčastňovat pravidelně průvodu na Prvního máje, to byla jediná povinnost 

z těhletěch socialistickejch povinností, který bylo, co se týče práce.“
173

 

 

  V Kolíně se nacházela Restaurace Tatra, Naivní restaurant, restaurace Černý kůň, 

Kulturní dům pracujících, Jáma – noční vinárna, Snack bar, Družstevní dům, Rybárna 

– denní vinárna u muzea nebo hotel Savoy. Rozpoznat dobrou a špatnou restauraci dalo 

práci. Nebylo neobvyklé, že se vše ředilo, jídlo i alkohol. Aby se ušetřilo, nekoukali lidé na 

kvalitu. Jeden z narátorů vypráví: „Chodila jsem tátovi pro pivo. To se musela každá flaška 

otočit dnem vzhůru a proti světlu, zda to není zakalené a zkažené.“
174

 Pan Neruda říká: 

„Byl výběr v jídle. Já chodil rád do jídelny. Nejdřív vařili dvě a pak i tři jídla, to třetí bylo 

dietní. Já měl rád knedlíky vždy – plněný, sladký, se zelím, se špenátem. Oblíbený byl 

holandský řízek, to byla novinka.“
175

 Pan Hoffman si vzpomíná: „K Vodvárkům a do 

Rybárny, tam jsem chodil. Rybárna, tam jsme chodili na víno. Prvně se tam prodávala 

grilovaná kuřata.“
176

 

 

  V šedesátých letech zřídil Závodní výbor ROH na Karlově náměstí v bývalém hotelu 

Závodní klub ROH Tatra. Zde se konaly schůze, zábavy, výstavy apod. Později zde byla 

zřízena veřejná jídelna Jitřenka. Výpověď jednoho z narátorů: „Moji rodiče jezdili jako 

důchodci od Tatry na zájezdy. To bylo pro důchodce od podniku zdarma. Jezdili 

podnikovým autobusem. Jakože za kulturou, na hrady a zámky třeba na Moravu. [...] Na 

tancovačky se chodilo do bývalého Grandu na náměstí, jednou jsem tam byl i na oslavě 

narozenin vedoucího a na silvestra, ten pořádal závodní klub.
“177

 Pan Kříž vzpomíná: 

„Schůze a zábavy, to já nevím, to vám neřeknu, to už si nepamatuju.“
178

 

 

  Kolín měl své Městské divadlo a v létě bylo v provozu letní kino. Na Zálabí bylo 

kino Jas a v centru kino Oko, nazývané Francák, podle prvního majitele pana France. Pan 

Neruda vypráví: „Permanentky do Kolínského divadla, to bylo od podniku, tak tam jsme 

chodili s manželkou. Na zábavy se chodilo, těch zábav bylo daleko více, teď si myslím, že je 
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to v tom Kolíně daleko slabší. Dřív to bylo v tomhle směru, si myslím, možná taky lepší.“
179

 

Narátor vzpomíná: „Do divadla, to jsme se najezdili! Dostávali jsme lístky, permanentku 

měli koupenou. Tak kdo měl zájem, se na každého dostalo, si myslím. I do Prahy jsme 

jezdili na tohle revue, že nám koupili lístky do divadel, Národního, Vinohradského.“
180

  

 

 Fakt, že se za socialismu nemohlo vycestovat kamkoliv, hodnotí narátoři neutrálně, 

poukazují na malé příjmy. Fakt, že nemohli za hranice, jim tolik nevadil, protože na to 

neměli peníze, i když jim na rekreace v Tatře přispíval závodní výbor ROH. Do států 

východního bloku se mohlo bez problémů vycestovat, pro rekreaci v jiných zemích bylo 

zapotřebí získat „povolení“. Pro cestu na Západ, ale i například do Jugoslávie, bylo 

zapotřebí mít devizový příslib a na základě toho se získala tzv. výjezdní doložka. Možnost 

vycestovat nebyla tedy tak jednoduchá oproti dnešní době a ne každému se podařilo 

překročit hranice. Mladší generace narátorů poukazuje na to, že i když v dnešní době je 

možnost volně cestovat po celém světě, tak na to nemají finance nebo čas, které dříve měli. 

Několik způsobů, jak bylo možné využít volný čas, například sportovat, dokazují 

fotografie v příloze č. 12 Možnosti využití volného času. 

 

 

6.4 Sounáležitost s podnikem – „jméno“ a prestiž podniku 

 

  Narátoři používají slova typu „v našem závodě“ nebo „my tatrováci“. Lidem se 

jejich práce líbila, byli spokojeni a hrdi na svůj podnik. Cítili, že podnik fungoval úspěšně 

a že oni sami k tomuto úspěchu přispívali. Takto na svou práci vzpomíná paní Lošková: 

„S odstupem času, bylo to pěkný období. Byli jsme mladí, na život jsme koukali úplně jinak 

než dnes. Člověk by se tam i vrátil, ale to nejde. Mě to bavilo, líbilo se mi tam, byla to 

normální práce, jsem to měla ráda. I v tý Tatře to bylo pěkný. Člověk do tý práce musel 

dávat i kousek srdce, abyste to ďála pořádně.“
181

 Podobně pozitivně se k práci staví 

i technolog ve vývojové technologii pan Kříž: „Jo, mně se to docela líbilo, proč taky ne. 

V tý době byl člověk mladej a neštvalo ho skoro nic. Protože všechno se zdálo být jaksi 

teprve před náma. Ta doba prostě taková byla, některý věci z našeho pohledu byly 

legrační, že jo, třeba vliv KSČ. Tam byly výrobní porady, kde hlavní slovo měl předseda 
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KSČ a technickej náměstek se mu zpovídal, ale my jsme všichni věděli, jak to je. Takže spíš 

se to už bralo v tý době jako takovej folklór, kterej prostě takovej je a jinak to není 

a nebude.“
182

 Narátor pracující jako projektant byl na svou práci skutečně hrdý: „Měli jsme 

jiné technologie. Náš závod vyráběl prakticky v rámci RVHP. S výrobou jsme neměli 

absolutně žádný problémy, ne jako teď. Kdyby to šlo, vrátil bych jen tu práci zpět.“
183

 

 

  Jedna z aktivit, o kterých se narátoři zmiňovali, byla povinnost účastnit se 

kolektivních brigád. Vyprávěli o povinnosti jezdit na pracovní brigády nebo brigády 

v místě svého bydliště. Brigády se opakovaly, účast na nich měla symbolický význam, 

protože lidé tak dostávali možnost podílet se, budovat něco vlastníma rukama a potvrzovali 

tak svůj souhlas s režimem. Pan Kříž vzpomíná: „Takový ty hromadný brigády, to jsem měl 

docela rád. I když jsem nebyl nějak zručnej, tak se to dalo, ale kolikrát se to nehodilo. 

Prostě stanovilo se, kdo pojede a ten tam musel jet, nedalo se, aby tam třeba nejel. Já jel 

na chmel. Dobrovolně jsem jezdil na brambory a na cibuli, protože jsem si vždy ukradl 

pytel domů.“
184

  

 

  Všichni narátoři o své práci povídají velmi rádi. Jedna z narátorek vypráví: „Já jsem 

v odbytu začínala s tím, že jsem psala na stroji. Byla jsem přidělena k odbytáři, že když 

třeba přijela nějaká návštěva, ten dodavatel, tak jsme dělali zápisy, psali jsme faktury, 

zakládali jsme věci. Takový pomocný kancelářský práce ze začátku. Bylo to fajn, dobrý 

kolektiv. [...] Já teď když jdu okolo a vidím ty zdi oprýskaný, tak mě tady úplně bolí 

u srdce. Protože tam to parkoviště zarostlý... Já když jsem odcházela, tak to ještě 

fungovalo. Teď jsou prostory pronajatý nebo prodaný.“
185

 Pan Straka vzpomíná: 

„Každého desátého byla výplata. Práce byla jistá, to byla radost. Ten kolektiv lidí tam byl 

výbornej. Já pracoval v partě na výrobě kotlů, každá parta čítala asi patnáct lidí, já byl na 

přípravě. Byl jsem mladej, moc jsem se o nic nezajímal a postaráno o nás bylo dobře. 

V těch začátcích – příslib na byt, půjčky, vidina trvalé práce, to teď není. [...] Dá se říct, že 

teď pokračuji v tom, co jsem tam dělal, že dělám stále tu stejnou práci. Nepřešel jsem na 

nic jinýho a jsem v tý profesi až do dneška.“
186

 Pan Král vypráví: „Co jsme se z Tatry 
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rozešli, tak jsme se začali pravidelně scházet, ty společný vzpomínky, s těma kolegama 

bejvalejma, občas sešli v Kolíně. Poseděli jsme a zavzpomínali na starý časy, tak to jo. 

Alespoň dvakrát do roka se teď sejdem [...] Byl jsem se tam podívat, musím říct, že to je 

smutnej pohled. Protože když jsem tam byl ještě já, tak to byl žijící podnik, teď je to mrtvej 

podnik. Skutečně je to smutnej pohled. Není to pěknej pohled, teď je to skoro mrtvej 

podnik.“
187

 Pocit hrdosti a úcty k podniku jsem pocítila u všech narátorů. Mezi narátory se 

nenašel nikdo, kdo by jednoznačně tvrdil, že pro něj práce v Tatře nic neznamenala, ba 

naopak.  

 

  Mezi jednotlivými podniky v Kolíně byla konkurence, i když ne tak velká. Soutěžily 

mezi sebou o Putovní poháry, řády, ocenění, ve sportovních kláních. Tím, že bylo město 

průmyslové, skoro všichni obyvatele dělali v nějakém závodu a měli podobné životní 

podmínky. Pan Březno říká: „To víte, že jo. Hlavně třeba při hokeji. Když jsme vyhráli 

nebo prohráli, tak jsme těm ostatním dávali veřejně najevo. Vymýšlely se vtipy. Vedoucí 

nás pobízel, že musíme být lepší než Tesla, musíme toho více vyrobit, ať plníme plány.“
188

 

Pan Straka dodává: „Ne, to určitě ne, to konkurence nebyla.“
189

 

 

  Především starší generace vidí v předešlé době, době tzv. normalizace, mnoho 

pozitiv. Jeden z narátorů vzpomíná: „Pro lidi se ďálo, v tamto režimu určitě. Pro srovnání 

dneska, to se nedá přirovnat. Obyčejnej člověk nemá cenu. Ty pracovní místa byly, ať už 

někdo bude říkat, že byly nadbytečný a že se zaměstnávalo uměle, ať je to jak chce, tak 

pracovní místa byly. Neexistoval strašák, jako dnes, propustím tě, když nepůjdeš přesčas. 

Nemůže se sehnat práce, to se to dobře vládne teď. [...] Každej režim má něco dobrýho, 

něco špatnýho, každá doba měla svý, ale tenhleten pro obyčejný lidi nemá tedy nic moc. 

Můžem jezdit do ciziny, ale musím na to mít, kdo o to stojí. [...] My se stále ještě scházíme, 

moc už nás teda není, jak tomu bylo dřív. Ale každou druhou středu v měsíci se scházíme, 

jako tatrováci důchodci, tak se tam vykecáme a potkáme.“
190

 Pan Straka hodnotí: „Ta 

doba dřív, si myslím, že přála takovým, jak bych to řekl, takovým lepším vztahům mezi 

lidma, než je teď. Ty lidi k sobě měli blíž. Vždycky se našel někdo, s prominutím blbec, 

s kterým se nedalo, ale užilo se daleko víc srandy. Lidi k sobě byli takový, víc upřímnější, 
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měli k sobě blíž, měl jsem spoustu kamarádů z tý práce. Tam přišlo 100 lidí na halu a de 

facto se všema jsem se rád viděl, rád si popovídal, nebylo to takový hektický. Dneska 

žijeme ve stresu. To je problém dnešní doby, dřív byl takovej klid pro život, na život. To se 

nedá ničím zaplatit. Dřív jste si odpracoval nějaký díl práce poctivě, šel domů s klidným 

svědomím, že udělal, co měl. Mohl se věnovat rodině, mohl přemýšlet, že se pojedu někam 

podívat, na nějakou rekreaci, na výlet. Ale dnes jen stres, stres a nic jinýho. Každý je dnes 

našponovanej, vystresovanej, ten klid na život byl jiný než dneska. Bylo to v tom mnohem 

lepší určitě, to se nedá srovnat.“
191

 Pan Březno říká: „Já to nemůžu poslouchat, jak jsou 

lidi teď neskromný. Jak si stěžujou, že se mají špatně, jak nadávají. Si měli prožít, co jsme 

my prožili. To je hrozný, předtím nic nebylo, teď je všechno a oni si ještě stěžujou. Mají být 

rádi za to, co je. Nechápu, jak můžou být tak neskromný. Každý má dvě auta, my byli rádi, 

že jsme si mohli koupit vůbec starší a dlouho jsme na něj šetřili. Chraň bůh, že bych 

někomu záviděl, ale ty lidi dnes... Dřív byli lepší.“
192

 Pan Hoffman vypráví: „My, když se 

teď ve městě potkáváme, tak se pořád zdravíme. Tatra je srdeční záležitost, moje mládí.“
193
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7 Závěr 

 

 V této práci jsem se pokusila o zachycení podniku Tatra v době tzv. normalizace ve 

městě Kolíně, a to prostřednictvím archivního bádání, studia literatury a metody orální 

historie. Ústředním tématem práce je zmiňovaný podnik Tatra a jeho zaměstnanci, 

obyvatelé města Kolína.  

 Pro seznámení s časovým obdobím, kterým se tato práce zabývá, jsem pokládala za 

vhodné před samotným jádrem práce stručně seznámit čtenáře s pojmem a dobou, kterou 

označujeme jako normalizaci. Součástí práce je pro přiblížení studovaného místa 

charakteristika regionu Kolín a taktéž stručný historický vývoj. V neposlední řadě je 

zmapován samotný podnik Tatra od svého vzniku, přes dobu normalizace do současnosti. 

Tento podnik ovlivňoval a určitým způsobem zasahoval i do trávení volného času 

zaměstnanců. Snažila jsem se vytvořit ucelenou práci, která zachycuje jedno historické 

období, místo a prostřední ze společenského pohledu.  

 Normalizační režim většina obyvatel Československa přijala. Myslím, že velkým 

faktem byly nabízené jistoty – jistota zaměstnání, zabezpečeného života a že stát se o ně 

postará. Mnohé věci byly nedostupné a tak lidé vymýšleli rafinované způsoby, jak je 

nahradit či jinak získat. 

 Starší generace narátorů vzpomíná na socialismus v dobrém. Velmi kladně hodnotí 

např. že vše bylo levnější, každý měl práci, všichni měli stejně a lidé byli poctivější. 

Naopak mladší generace hodnotí toto období záporně, hlavně že jim byly některé věci 

znemožněny a zamlčovány. Ať už šlo o možnost svobody slova, výběru studia, 

zaměstnání, profesního růstu či možnosti vycestovat za hranice státu.  

 Byly jiné priority, lidé se spokojili s tím, co jim bylo nabízeno, dokázali se jinak 

bavit, byl větší klid na práci, rodinu a vlastní život, měli k sobě blíž oproti dnešnímu 

hektickému a stresujícímu životu. 

 Narátoři z mé diplomové práce měli v době normalizace své běžné všední problémy, 

starosti, ale i práci, která je bavila. Tato práce se jeví jako velké pozitivum v jejich životě, 

pro některé vyvolává i smutné vzpomínky. To však nebylo cílem této práce. Celkový 

úsudek si musí každý vytvořit sám. Z mnoha rozhovorů vyplynulo, že ne všechno se zdá 

být v dnešní době lepší a narátoři rádi vzpomínají na svá zaměstnání v době normalizace. 

Je možné sledovat určité generační rozdíly ve vnímání daných skutečností a také 
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všeobecně potvrzený fakt, že některé negativní vzpomínky narátoři vytěsnili a neradi na ně 

vzpomínají, nehovoří o nich.  

 Jak se lidé mohli pobavit? Jaké měli obyvatelé možnosti nákupu v době 

nedostatkového zboží? Snaží se dotazovaný ospravedlnit sebe a své činy? Nejenom na tyto 

otázky najde čtenář v této diplomové práci odpověď. 

 Pro mne bylo vypracování této diplomové práce velkým přínosem. Dozvěděla jsem 

se mnoho pro mne neznámých skutečností. Poznala mnoho nových a milých lidí. Naskytl 

se mi pohled porozumět době, v které vyrůstali moji rodiče a o které se bohužel 

domnívám, že mnoho mladých lidí detailně neví, nebo si tyto skutečnosti z minulosti 

nechce připustit. Začínám si více vážit dnešní doby a možností, které nám přináší, ale 

vidím, že bez vlastního snažení se samo od sebe nic nezmění. 

 Věřím, že právě díky této práci a zvláště osobním prožitkům všech narátorů si bude 

moci každý ze čtenářů vytvořit alespoň částečnou představu o zaměstnancích podniku 

Tatra Kolín za doby normalizace. Pomůže jim porovnat nedávnou minulost svoji, svých 

dětí, svých rodičů se současnou dobou, ve které žijeme dnes.  
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Seznam zkratek 

 

ČKD – Českomoravská Kolben Daněk  

ČR – Česká republika 

ČSČP – Svaz československo-sovětského přátelství 

ČSSR – Československá socialistická republika 

KSČ – Komunistická strana Československa 

NDR – Německá demokratická republika 

NV – Národní výnor 

ROH – Revoluční odborové hnutí 

ONV – Okresní národní výbor 

OÚNZ – Okresní ústav národního zdraví 

SOkA – Státní okresní archiv 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

StB – Státní bezpečnost 

TPCA – Toyota Peugeot Citroën Automobile 
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Příloha č. 1 Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupnění údajů 

 

 

Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupnění údajů 

 

 

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

uděluji Lucii Stehlíkové svůj souhlas se zpracováním údajů, zaznamenaných během 

rozhovorů, které jsem poskytl/a v rámci diplomové práce „Podnik Tatra v období tzv. 

normalizace očima jeho zaměstnanců a obyvatel Kolína.“ k vědeckým a vzdělávacím 

účelům.  

 

Souhlasím rovněž, aby byly rozhovory uloženy v soukromém archívu autorky a to ve 

formě zvukového záznamu i přepisu. 

 

 

 

Další ujednání: 

 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..........

.................................................................................................................................................. 

 

 

 

V……………………. dne ……………. Podpis 
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Příloha č. 2 Osobní vyjádření a hodnocení vedoucího pracovníka  

(soukromý archiv - Gabriela Nová). 
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Příloha č. 3 Počet pracovníků ve vybraných kolínských podnicích  

(KRONUS, J. Sto padesát let rozvoje kolínského průmyslu). 

POČET PRACOVNÍKŮ 

NÁZEV PODNIKU   /     ROK 1970 1983 

TATRA Kolín 2420 2109 

TESLA Kolín 2385 2561 

LUČEBNÍ ZÁVODY Kolín 1275 1164 

FRIGERA Kolín 1075 1158 

KORAMO Kolín 836 815 

 

Příloha č. 4 Přejezd sovětských tanků přes Kolínský most v srpnu 1968  

(foto Vratislav Líbal). 

 

Průjezd sovětských tanků kolem Tatry a přes město v srpnu 1968  

(foto Jaroslav Kronus). 
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Příloha č. 5 Demonstrující mládež z 27. listopadu 1989 v Kolíně  

(soukromý archiv – Anna Lošková). 

Novinový článek o Generální stávce v Kolíně  

(SOkA Kolín, Kronika města Kolína 1989). 
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Příloha č. 6 Letecká mapa Kolína se zaměřením na Tatru 

Růžově jsou vyznačeny objekty provozu tvořící původní část podniku, modře jsou objety 

dodatečně vystavěné. Oba provozy, které byly rozděleny hlavní silnicí vedoucí přes 

Sendražice do Ovčár, tvořily jeden celek.  (Foto Lucie Stehlíková, zdroj: Mapy.cz 

Seznam.cz, a.s. [online]. c2003[cit. 2014-12-20] Dostupné na: 

http://www.mapy.cz/zakladni?x=15.2103567&y=50.0436219&z=14&source=firm&id=12

816888&q=kol%C3%ADn%2C%20stroj%C3%ADrny). 
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Příloha č. 7 Historie a současnost podniku 

Část zakladatelů Továrny na vozy a.s. v Kolíně a hospodářské vozy (KRONUS, J. 

Historie města Kolína ve fotografiích a kresbách. 7 díl, rozvoj kolínského průmyslu). 

 

Tramvajové vozy a autobusy FRAM (KRONUS, J. Historie města Kolína ve fotografiích 

a kresbách. 7 díl, rozvoj kolínského průmyslu). 

 

 

Rozbombardovaný závod na konci 2. sv. války a vojenské terénní tahače tzv. šlepry 

(KRONUS, J. Historie města Kolína ve fotografiích a kresbách. 2 díl, politické a kulturní 

události ve 20. století). 
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Výroba a ohýbání membránových stěn v Odštěpném závodě TATRA Kolín (ČKD 

Dukla, národní podnik: 150 let strojírenské výroby. Technické zprávy). 

 

Dílenská montáž kotle typu BK v Odštěpném závodě TATRA Kolín (ČKD Dukla, 

národní podnik: 150 let strojírenské výroby. Technické zprávy). 

Energovlaky a Balené kotle (ČKD Dukla- závod Tatra Kolín: 1900-1970). 
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Tatra  

(ČKD Dukla- závod Tatra Kolín: 1900-1970).  

 

Administrativní – tzv. bílá budova v 70. letech a dnes  

(Fotografie vlevo z ČKD Dukla- závod Tatra Kolín: 1900, fotografie vpravo z roku 2014, 

foto Lucie Stehlíková) 

 

Nová část závodu Tatra v dnešní době  

(fotografie z roku 2014, foto Lucie Stehlíková). 
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Příloha č. 8 Tatra dům v Kolíně na Zálabí  

První fotografie pořízena v roce 1950 a druhá v roce 1972. (Foto Jaroslav Kronus). Třetí 

fotografie byla pořízena v roce 2013 (Foto Lucie Stehlíková). 
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Příloha č. 9 Kolínský Tatrovák, ročník XLI, 13. září 1990. Závodní časopis pracujících 

koncernového podniku ČKD DUKLA, závod TATRA KOLÍN. 

 

Příloha č. 10 Letecký snímek Tatry z roku 1986 (Foto Gabriela Nová). 
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Příloha č. 11 Platová tabulka z roku 1981 a 1989 (soukromý archiv - Ivo Kříž). 
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Příloha č. 12 Možnosti využití volného času 

 

Rekreační středisko Samopše (ČKD Dukla- závod Tatra Kolín: 1900-1970). 

 

Pionýrský tábor Pilníkov a středisko projekce v Tatře (ČKD Dukla- závod Tatra Kolín: 

1900-1970). 

 

Plavecký oddíl Tatry Kolín (soukromý archiv - Gabriela Nová) a Řepná brigáda 1974 

a dělníci z kolínské Tatry (KRONUS, J. Historie města Kolína ve fotografiích a kresbách. 

2 díl, politické a kulturní události ve 20. století). 

 


