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ABSTRAKT 

 

Cílem této práce je zachycení časového úseku let tzv. normalizace během 70. a 80. let 

20. století v Československu. Právě normalizace je v tomto případě primárním zkoumaným 

obdobím s přesahem do doby ekonomické transformace v 90. letech, a to v podmínkách v té 

době největšího výrobce a vývozce československých cestovních motocyklů – podniku 

JAWA, přičemž hlavním středobodem, kde se tyto motocykly ve velkém vyráběly, byla 

továrna v Týnci nad Sázavou – Brodcích. Kromě samotné výroby motocyklů v Týnci nad 

Sázavou v rámci zkoumaného období se práce zabývá také rolí Československa coby 

„velmoci“ motocyklového sportu v období socialismu a dalšími aspekty souvisejícími 

s motocykly v rámci zkoumaného období jako je otázka role motocyklů v době normalizace 

v Československu, či nastínění historického vývoje samotné značky JAWA v poválečných 

letech a její rozmach v celosvětovém měřítku před samotným znárodněním podniku. Práce se 

zabývá také dalšími aspekty ve zkoumaném období, jako je dopad továrny na život obyvatel a 

zaměstnanců v regionu, otázka vztahů k firmě a značce JAWA či zkoumání ekonomické 

situace továrny v období normalizace a ekonomické transformace.  

 

Zdrojem této práce jsou rozhovory a interview s bývalými, ale i současnými 

zaměstnanci továrny JAWA v Týnci nad Sázavou, kteří zde působili, či působí na různých 

pozicích. Dalšími zdroji se pak staly soudobé písemné materiály a samozřejmě i současná 

literatura.   

 

 

 

Klíčová slova: 

 

JAWA, Týnec nad Sázavou, motocykly, normalizace, ekonomika, výroba motocyklů, 

Sovětský svaz, socialismus 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this disertation is to capture the era of so-called normalisation during the 

1970s and 1980s of the 20th century  in Czechoslovakia. Even though the economic 

transformation in the 1990s is covered, the normalisation is in this case the primary 

investigated period. The main focus is on the largest producer and exporter of czechoslovak 

motorcycles - a company called JAWA with the main production plant located in Tynec nad 

Sazavou – Brodce. In addition to the motorcycle production in Tynec nad Sazavou the work 

looks at Czechoslovakia and its role as a power of the motorcycle sport during socialism and 

other aspects such as the role of motorcycles during the normalisation period in 

Czechoslovakia or the outline of the historical development of JAWA in the post-war years 

and its growth on the international scale before nationalization of the enterprise.  The 

disertation also covers other aspects during the researched era such as the impact of the 

factory on the lives of the citizens and employees in the region, relations to the company and 

the brand JAWA or researching economical situation of the factory during the normalisation 

period and economical transformation. 

 

The main resources used for this work were interviews with current and previous 

employees of JAWA in Tynec nad Sazavou, who work or used to work there in various 

positions. Additional resources were contemporaneous written materials and current literature. 

 

 

 

Key words: 

 

JAWA, Tynec nad Sazavou, motorcycles, normalisation, economy, production of motorcycles, 

Soviet Union, socialism 
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Vždy, když se dívám na krásné a dokonalé české stroje, naplňuje mě to hrdostí, 

ale zároveň i smutkem. Kam se poděl ten obrovský výrobní, intelektuální náskok, 

který české země měly před zbytkem světa v čtyřicátých a padesátých letech (a to 

nejen v motocyklové oblasti)?
1
 

 

 

ÚVOD 

 

Motocyklový průmysl v našich zemích měl vždy velkou tradici jak na poli výroby a 

výrobců motocyklů, tak i na poli motocyklového sportu. Tzv. „zlatá éra“ československé 

motocyklové výroby a sportu, je éra, která předcházela nástupu komunistické strany k moci a 

následnému postupnému propadu zejména kvality na poli výroby cestovních motocyklů. Éra 

40. a 50. let 20. století, kdy české ruce a mozky určovaly, kterým směrem se bude vývoj a 

inovace motocyklů a komponentů ubírat bez přehánění na celé naší planetě, se po znárodnění 

podniků pomalu začala vytrácet, až s nástupem tzv. „normalizace“ v 70. letech 20. století 

zanikla definitivně. Další „ranou“ pro motocyklový průmysl v období normalizace bylo jistě i 

prohlášení generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky Antonína Novotného
2
, 

který údajně prohlásil, že do socialismu přeci nepojedeme na motocyklu… Takže hlavně 

automobilový průmysl se dále rozvíjel a automobil se měl ucházet o místo v každé rodině.  

 

Důvodem, proč jsem pro zkoumané období zvolil firmu Jawa, byl fakt, že Jawa v té 

době představovala největšího výrobce a vývozce motocyklů (byť hlavní část její produkce 

směřovala do Sovětského svazu) a denně se v závodě v Týnci vyrobilo několik desítek, ba 

dokonce stovek cestovních motocyklů, což v dnešní době představuje naprosto 

nepředstavitelné množství vyrobených kusů. Dalším důvodem je to, že Jawa byla skutečně 

                                                
1 Majitel muzea motocyklů Jawa a ČZ Netvořice Jiří Stibůrek. Dostupné [on-line] na: http://www.eltsen.cz/jawa/ 

netvorice/ [cit. 16. 3. 2015]. 
2 Antonín Novotný (1904–1975) byl třetí komunistický prezident a šestý prezident od vzniku Československa. 

Po válce se stal pražským krajským tajemníkem KSČ (1945–1951). Od r. 1946 do května 1968 byl členem ÚV 
KSČ. Měl spoluodpovědnost za vykonstruované politické procesy, mj. s Rudolfem Slánským a Gustávem 

Husákem. V září 1953 se stal prvním tajemníkem ÚV KSČ. Po smrti Antonína Zápotockého v roce 1957byl 

zvolen prezidentem Československa. V lednu 1968 byl odvolán z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ, kdy byl 

nahrazen reformním komunistou Alexandrem Dubčekem a v březnu 1968 abdikoval také z funkce prezidenta 

ČSSR, kdy do tohoto úřadu poté nastoupil arm. gen. Ludvík Svoboda. V květnu 1968 byl zbaven i všech dalších 

funkcí a bylo mu pozastaveno členství v KSČ, které mu bylo vráceno v období normalizace r. 1971, kdy KSČ 

vedl Gustáv Husák. In: Rataj J., Houda P.: Československo v proměnách komunistického režimu. Oeconomica, 

Praha 2010, s. 175-176.  
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velice známou značkou motocyklů a to ve sto dvaceti zemích světa a pod značkou Jawa 

sbírali vavříny nejen naši jezdci prakticky ve všech tehdejších kategoriích motocyklových 

závodů. Ať už se jedná o motokros, Šestidenní soutěž v enduru, plochou dráhu či silniční 

okruhové závody. Důvodem ke zkoumání výroby motocyklů v Týnci nad Sázavou je také 

fakt, že bydlím nedaleko tohoto pro motocyklové fanoušky „zvučného“ města a dále výhoda, 

že v továrně Jawa v Týnci nad Sázavou se stále vyrábějí motocykly, i když dnes továrna 

zaměstnává o mnoho méně pracovníků a počty vyrobených motocyklů jsou záležitostí spíše 

desítek vyrobených kusů nikoliv denně, ale ročně. I tak je nespornou výhodou, že v továrně 

stále pracují lidé, kteří zde zakotvili již za normalizace a mohou tak svými postřehy 

mimořádně dobře vystihnout dobu, které se tato práce věnuje a navíc dokážou srovnat obě 

období, tedy před rokem 1989 a období následující, a to z různých hledisek a úhlů pohledu 

díky svým zkušenostem a létům prožitým v této továrně. Navíc nejen tito současní pracovníci, 

ale také ti dřívější většinou bydlí v nevelkém okruhu kolem Týnce nad Sázavou a díky 

kontaktům a známým nebyl větší problém sehnat potenciální narátory, jejichž vyprávění jsem 

potřeboval zachytit.  

 

V rámci kvalitativního orálně-historického výzkumu jsem se snažil poodhalit v mnohém 

stále spekulativní otázky týkající se právě výroby motocyklů Jawa v dobách normalizace. 

Práce se primárně zaměřila na tehdejší výrobu cestovních silničních motocyklů Jawa 

vyráběných v samotné továrně v Týnci nad Sázavou. Zdrojem poznání veškerého dění 

v továrně a s tím souvisejících dějů se stala většinou orálně-historická interview s bývalými, 

ale také současnými pracovníky továrny Jawa v Týnci nad Sázavou. Důležitou literaturou 

faktu se pak staly soudobé písemné materiály a současná dostupná literatura. 

 

Nechť je předložená diplomová práce poděkováním všem bývalým a současným 

pracovníkům továrny Jawa v Týnci nad Sázavou, a to nejen v  letech normalizace, ale i 

v letech předcházejících a také pozdějších, kdy spousta z nich přišla kvůli ekonomickým 

reformám v podniku o práci, kterou milovali. Hrdost na vykonané dílo a na motocykly značky 

Jawa v jejich srdcích zůstala navždy. 

 

Poděkování patří rovněž všem bývalým motocyklovým závodníkům, kteří na strojích 

značky Jawa sbíraly vavříny a úspěchy po celém světě. Právem mají být na co hrdi.   
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Výzkumný projekt, teoretické zakotvení práce 

 

 

Cíl práce 

 

Cílem této diplomové práce je nastínění problematiky výroby cestovních motocyklů 

v době vlády Komunistické strany Československa, v období tzv. „normalizace“, tedy v 70. a 

80. letech 20. století, které stálo za postupným úpadkem ve vývoji nových motocyklů na 

základě předem nastavených priorit, které pro československý průmysl předurčila vládnoucí 

strana. Byla použita metoda orálně-historického výzkumu, kde je nedílnou součástí jak 

kvalitativní výzkum, který se věnuje obsahové analýze dostupných pramenů a literatury, tak 

rozhovory se současnými a bývalými pracovníky továrny Jawa. Dalším zkoumaným obdobím 

se stalo období ekonomické transformace na pozadí událostí po roce 1989 s krátkým 

přesahem do 90. let.  

 

Kromě samotné výroby motocyklů v rámci továrny Jawa v Týnci nad Sázavou se 

v práci objevuje také zkoumání dalších témat, která přímo souvisí s výrobou motocyklů, a 

která se v práci rovněž objevují. Jedná se zejména o každodennost v roli pracovníků továrny a 

to jak z hlediska volného času, tak v rámci jejich pracovních pozic v továrně či zkoumání 

efektivnosti ve výrobě motocyklů z hlediska tehdejších možností a nastínění ekonomických 

ukazatelů se všemi problémy a nedostatky při jejich uplatňování. Kromě toho se v práci 

objevuje také řada témat, která dosud nebyla zveřejněna a která stála jakoby na okraji zájmu 

při výrobě motocyklů nejen v továrně Jawa. Práce poukazuje na sociální výhody pro 

zaměstnance v tehdejší společnosti, na možnosti bydlení, podnikové akce či dovolené,  

zmiňuje zdravotní péči či otázku ekologie a životního prostředí. Zdrojem pro zkoumání 

daných témat se stalo pět orálně-historických interview, nebo životních příběhů bývalých či 

současných zaměstnanců firmy Jawa, dalším zdrojem pak byl soudobý písemný materiál a 

současná literatura vážící se ke značce Jawa, stejně jako využití on-line zdrojů.  

 

Práce si neklade za cíl předkládat jediný a „neoddiskutovatelný“ závěr, který by ze 

zkoumaného období vyplynul. Takový závěr ani nepovažuji za nutný, jelikož by v mnohém 

nemusel odpovídat realitě ať už minulých, či dnešních dnů a nebylo by vhodné z hlediska 

kontextu doby poukazovat na skutečný a jediný „pravdivý“ obsah sdělených skutečností bez 
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nutnosti oprav či na potřebu jiných názorů na tuto problematiku v budoucnu. Práce si rovněž 

neklade za cíl „soudit“ kohokoliv z narátorů za nepravdivé či „upravené“ informace, protože 

by mohlo dojít ke generalizování a to rozhodně není cílem a motivem této práce.  

 

 

Teoretické zakotvení práce  

 

Nejdůležitějším a stěžejním materiálem pro vytvoření této práce se staly bezesporu 

rozhovory s pamětníky, které byly vedené metodou, která se nazývá orální historie. Tato 

metoda je velice specifickou oblastí pro zkoumání dějin a to díky možnostem, které poskytují 

právě rozhovory s žijícími pamětníky dobových událostí. Mluvené slovo, čili svědectví 

jednotlivých narátorů, jak se odborně nazývá pamětník poskytující své zážitky tazatelovi, se 

tak stává nedílnou součástí historického pramene mimo písemných materiálů a literatury, 

která se k tématu váže.  

 

Rozhovory v této práci byly částečně vedeny formou životopisného vyprávění, ale 

většina z nich byla vedena formou interview. Co se týče samotné metody orální historie a 

postupů, které se při uplatnění této metody používají, je zde důležité zmínit ucelenou 

publikaci, která se metodě orální historie věnuje. Jedná se o publikaci Miroslava Vaňka a 

Pavla Mückeho „Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie“.
3
 Tato publikace je 

nejen mezi studenty ceněnou „pomůckou“ při stanovování postupů v rámci orálně-

historických prací.  

 

 

Proč právě Jawa za normalizace?  

 

Téma práce jsem si zvolil proto, že do dnešní doby je období normalizace v rámci 

podniku Jawa naprosto neprobádanou oblastí z hlediska odborného i akademického. Existuje 

řada publikací, které se věnují motocyklům Jawa jako takovým z hlediska technických 

specifikací, jejich údržby a popisem náhradních dílů. Existují také publikace věnující se 

jednotlivým typům motocyklů. Důležitou publikací, která se věnuje začátkům továrny Jawa, 

je ucelená a poměrně detailní publikace o zakladateli firmy Jawa Ing. Františku Janečkovi, 

                                                
3 Vaněk, M., Mücke, P.: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. UniverzitaKarlova, Fakulta 

humanitních studií, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2011, 293 stran. 
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která byla sepsána D. Povolným, R. Zavadilem a V. Součkem s příznačným názvem 

„František Janeček – motocyklový král“.
4
 Tato publikace ovšem popisuje „pouze“ období, 

které předcházelo znárodnění podniku v roce 1945. Podobně odborně zpracovaný text o 

pozdějším období v rámci podniku Jawa nebyl dosud vytvořen. Kurátor sbírky motocyklů 

v Národním technickém muzeu Mgr. Arnošt Nezmeškal a jeden z autorů výše zmíněné 

publikace pan D. Povolný se mnou na toto téma hovořili a dá se říct, že se oba shodli na tom, 

že je to jednak obrovská škoda, ale na druhou stranu kvůli chybějícímu archivu Jawy by to byl 

prakticky nerealizovatelný, či neúplný projekt, který by ale i tak vydal možná na několik knih. 

Tématem Jawy jako takové z hlediska podniku se dosud z dostupných zdrojů nevěnoval ani 

žádný student v rámci kvalifikační práce z jakékoliv české univerzity či vysoké školy.  

 

Jak již bylo naznačeno výše, současná dostupná literatura věnující se podniku Jawa 

prakticky neexistuje kromě publikací věnujících se jednotlivým typům motocyklů Jawa. 

Shodou okolností jsem „narazil“ na několik interních reklamních letáků vytvořených 

propagačním oddělením Jawy, které se používaly k propagaci motocyklů Jawa v prodejnách 

Mototechny či Motokovu, tedy podniků, které motocykly Jawa prodávaly na tuzemském a 

zahraničním trhu a na velice zajímavou neprodejnou publikaci k příležitosti 50. výročí značky 

Jawa, která vyšla v omezeném nákladu pěti tisíc kusů v roce 1979.
5
 Dalším zdrojem, kde jsem 

čerpal informace, se staly také internetové stránky převážně nadšenců značky Jawa.  

 

Archivní zdroje rovněž neexistují, a pokud se podařilo vypátrat část archivu, jedná se 

pouze o nesetříděné dokumenty věnující se opět „pouze“ technickým výkresům apod., 

přičemž se jedná hlavně o období před samotnou „normalizací“. Archiv jako takový na rozdíl 

od strakonického výrobce motocyklů – firmy ČZ, Jawa jako taková nemá. Veškerý materiál se 

díky častému stěhování a absenci oddělení, které by tyto materiály schraňovalo, nepodařilo 

zachovat. Část archivu skončila neznámo kde, část byla podle dostupných informací dokonce 

zničena neodbornou manipulací, kdy údajně po roce 1989 lidé viděli, jak stohy papírů nakládá 

ještěrka tak, že se její vidle do těchto papírů zaklínily a poté byly tyto stohy papírů nakládány 

na kamion a odváženy neznámo kam. Vzhledem ke způsobu nakládky ale rozhodně ne ke 

zpracování či konzervaci do archivu. Dokumentace vztahující se k Jawě nebyla nalezena ani 

ve Státním okresním archivu Benešov, ani v Národním archivu v Praze. Vzhledem k tomu, že 

                                                
4 Povolný, D., Souček, V., Zavadil, R.: František Janeček – motocyklový král. Mladá fronta, Praha 2011, 325 

stran. 
5 Novotný, P.: JAWA – půlstoletí práce a úspěchů. TEPS ve spolupráci s propagačním oddělením n.p. JAWA, 

1979, 103 stran. 
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Jawa byla největším výrobcem a vývozcem cestovních motocyklů, je s podivem, že se nikdo 

problematikou archivu nezabýval, či proč přímo neexistovalo oddělení v samotné Jawě, které 

by se archivaci dokumentů věnovalo.  

 

I vzhledem k výše popsaným problémům s prakticky neexistujícími tištěnými 

dokumenty, které by se zabývaly podnikem Jawa, se důležitým zdrojem této práce staly právě 

rozhovory s pamětníky dobových událostí v tomto podniku v období normalizace s přesahem 

do poloviny devadesátých let. Díky metodě orální historie se tak můžeme dozvědět mnoho 

zajímavých věcí vážících se k podniku Jawa, ačkoliv chybí porovnání s faktografickými 

zdroji a nemůžeme tak některé vyřčené informace získané během rozhovorů porovnat se 

skutečným stavem věci. Právě kvůli naprosté absenci tištěných zdrojů vážících se k době, kdy 

Jawa byla národním podnikem (doba od znárodnění podniku Jawa v roce 1945 po rok 1989), 

se na druhou stranu právě z vyprávění pamětníků, kteří měli s Jawou co dočinění, stává 

neocenitelný zdroj informací. 

 

Zároveň je tato práce apelem na všechny nejen studované historiky, ale také 

motocyklové nadšence a historiky „amatéry“, kteří zpracovávají například dějiny regionu 

Benešov či samotného regionu Týnecka, aby pokračovaly v co možná nejbližší době 

v nahrávání rozhovorů s pamětníky tohoto dříve průmyslového kolosu na výrobu motocyklů. 

Práce je to velice zdlouhavá a namáhavá, určitě ale stojí za to uchovat pro další generace 

paměti lidí, kteří v podniku pracovali a kteří žili v našem rodném kraji. Aby i budoucí 

generace věděly, že motocykly značky Jawa, které se staly známými bezpochyby po celém 

světě, byly vyráběny právě v našem regionu.  

 

 

Vymezení pojmu normalizace 

 

V rámci práce je nutné tuto zasadit do kontextu doby, kdy primárně zkoumaným 

obdobím je dějinný úsek nazývaný jako tzv. normalizace (období mezi lety 1969 – 1989). 

 

Samotné normalizaci v socialistickém Československu předcházelo krátké období 

reformního komunismu (tzv. „demokratický socialismus – socialismus s lidskou tváří“) z let 

1963 – 1967, které vyvrcholilo 5. lednem 1968, kdy se do vedení Komunistické strany 
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Československa dostal reformní komunista Alexander Dubček.
6
  Období celkového uvolnění 

poměrů bývá nazýváno také jako Pražské jaro.
7
 Tato politika však narazila u sovětského 

vedení, které s nastolenou politikou československých reformních komunistů nesouhlasilo již 

od počátku a mobilizovalo své satelity v rámci Varšavské smlouvy. Veškerý pokus o reformy 

v Československu zastavila intervenční vojska varšavské pětice, tedy SSSR, NDR, PLR, BLR 

a MLR v noci z 20. na 21. srpna 1968, která do čtyřiadvaceti hodin obsadila všechna klíčová 

vojenská, ekonomická a politická centra v Československu.
8
 Tato okupační vojska pak zůstala 

na území Československa po celé sledované období. K hlavním politickým představitelům 

této doby patřil zejména Gustáv Husák.
9
  

 

Dvacetileté období normalizace (1968-1989), završené pádem komunismu v roce 1989, 

se vyznačovalo „stabilizací“ v zemi, a to ve smyslu přijetí norem socialismu vnucených 

Československu sovětskými představiteli a opětovnému pevnému přimknutí Československa 

k Sovětskému svazu. Klíčovým dokumentem vládní moci se stal text s názvem „Poučení 

z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“. Tento dokument s konečnou 

platností odsoudil reformní politiku roku 1968 a legitimizoval invazi pěti armád Varšavské 

smlouvy.
10

 

 

K novým prostředkům kontroly patřily poněkud „civilizovanější“ formy represí 

známých ze stalinistických 50. let. Místo dlouholetého či doživotního vězení nebo dokonce 

trestu smrti to byly hlavně „výslechy a sledování“, krátkodobá věznění a „prověrky“. 

                                                
6 Alexander Dubček (1921–1992) byl československý politik, hlavní osobnost Pražského jara. V letech 1961-
1962 působil jako tajemník ÚV KSČ pro průmysl. 5. ledna 1968 byl zvolen po svrhnutí Antonína Novotného do 

funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. Po invazi SSSR a jeho satelitů do ČSSR dne 21. 8. 1968 odsoudil intervenci 

vojsk a spolu s dalšími představiteli státu byl násilně zavlečen do Sovětského svazu, kde proběhla „jednání“ o 

podobě diktátu shrnutým v tzv. moskevském protokolu. V dubnu 1969 byl ve funkci prvního tajemníka KSČ 

nahrazen Gustavem Husákem. Od dubna do října 1969 pak působil jako předseda Federálního národního 

shromáždění. V září 1969 byl zbaven funkce předsedy FS a odvolán z předsednictva ÚV KSČ. Nakonec byl 

v červnu 1970 vyloučen i z KSČ. V prosinci 1989 byl zvolen předsedou FS a v této funkci byl do června 1992. 1. 

září 1992 utrpěl těžké zranění při autohavárii na 88. kilometru dálnice D1 u Humpolce, na jehož následky 7. 

listopadu 1992 zemřel. Podrobněji viz Medailony reformních představitelů KSČ a ČSSR. In: Rataj J., Houda P.: 

Československo v proměnách komunistického režimu. Oeconomica, Praha 2010, s. 225.    
7 Rataj J., Houda P.: Československo v proměnách komunistického režimu. Oeconomica, Praha 2010, s. 177, 215. 
8 Tamtéž, s. 263, 275. 
9 Gustáv Husák (1913–1991) byl československý politik a posléze osmý prezident Československa. V roce 1968 

se stal vyvolencem sovětského vedení na „normalizaci“ poměrů v Československu. V prosinci 1968 se stal 

poslancem Slovenské národní rady (do roku 1971). Od dubna 1969 vykonával po A. Dubčekovi funkci prvního 

tajemníka KSČ (od května 1971 generální tajemník). Ve funkci generálního tajemníka byl až do prosince 1987. 

Od roku 1971 do roku 1975 pak vykonával funkci poslance Sněmovny lidu FS ČSSR. Roku 1975 byl zvolen do 

prezidentského úřadu (znovu pak v roce 1980 a 1985). In: Rataj J., Houda P.: Československo v proměnách 

komunistického režimu. Oeconomica, Praha 2010, s. 368. 
10Rataj J., Houda P.: Československo v proměnách komunistického režimu. Oeconomica, Praha 2010, s. 355.  
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V důsledku těchto „opatření“ ze strany tehdejšího režimu byla vyřazena velká část 

společenské elity z různých odborných oblastí a byla zbavena občanských práv a svobod.
11

 

Cílem této formy represí používané i dříve, ale v poněkud jiné podobě, bylo zlomit jedince 

nebo aspoň donutit je k přiznání spoluviny na daném systému, což měl být nástroj atomizace 

společnosti.
12

 

 

Neméně důležitou součástí nových pořádků ve společnosti se stala nová, „očištěná“ 

KSČ. Masová čistka z roku 1970, která představovala obrovskou akci při výměně členských 

legitimací, při jejímž plnění komise prověřili v letech 1970-1972 zhruba 1,5 milionů členů 

KSČ a následně bylo touto čistkou postiženo zhruba 500 tisíc členů, se stala velkou součástí 

následného rozbití soudržnosti a možnosti společného odporu, což výrazně ovlivnilo celkové 

vztahy ve společnosti a samozřejmě i vztahy mezi lidmi.
13

  

 

„Myšlení a postoje českého a slovenského obyvatelstva ovlivnily v době tzv. normalizace 

prožitky z roku 1968, obecné zklamání a nutnost přizpůsobovat se změněným podmínkám 

v následujících letech.“
14

  

 

Komunistické straně se tak postupně dařilo prosazovat návrat k poměrům daleko před 

Pražským jarem. Nejcitelněji obyvatelstvo pocítilo tyto „staronové“ poměry ve vztahu 

k nesvobodě slova, pohybu i pracovních příležitostí. Byl obnoven přísný režim cestování, což 

znamenalo novou izolaci společnosti od západních vlivů. Více než 90 tisíc obyvatel 

Československa se raději rozhodlo zvolit život za hranicemi ve svobodném světě. To mělo 

samozřejmě negativní vliv na celospolečenský vývoj, protože za hranice odešel poměrně 

velký počet pracovitých a vzdělaných obyvatel.
15

 

 

Režim ale nechtěl svou „popularitu“ stavět pouze na represích a podpoře sovětských 

zbraní. Režim se snažil preferovat v tomto období u občanů pasivitu a odvést je od 

politického dění tím, že občanům dopřeje hmotné zabezpečení jejich potřeb a s tím související 

růst životní úrovně. Tím se utlumí sociální napětí a režim se stabilizuje zevnitř. Uspokojování 

                                                
11 Kalinová L.: Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. Academia, Praha 

2012, s. 38. 
12 Rupnik, J.: Jiná Evropa. Prostor, Praha 1992, s. 258. 
13 Kalinová L.: Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. Academia, Praha 

2012, s. 41. 
14 Tamtéž, s. 34. 
15 Cuhra, J. a kol.: České země v evropských dějinách. Díl 4 – od roku 1918. Paseka, Praha 2006, s. 242. 
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materiálních potřeb občanů se tak pro režim stalo prioritou. Normalizační režim nepožadoval 

aktivní ideologické nadšení občanů kromě účasti na zinscenovaných jednomyslných volbách 

či účast na masových prvomájových průvodech, ovšem jakékoli projevy nesouhlasu byly 

samozřejmě eliminovány. KSČ si velkorysou sociální politikou, kdy byly podporovány mladé 

rodiny různými příspěvky a bezúročnými půjčkami či přídavky na děti, důchodcům byly 

navýšeny penze, byla odstartována obrovská výstavba bytů a rozvíjela se dopravní 

vybavenost včetně růstu automobilismu, vybudovala u obyvatelstva uspokojení a lidé se 

zaměřili na vlastní blahobyt. Stabilizačním prvkem režimu se stala i cenová politika, kdy 

režim masivně dotoval ceny výrobků a služeb tak, aby lidé tyto věci pořizovali poměrně 

lacino. Lidé se tak ponořili do svých soukromých sfér a politiku vnímali jen jako vnější 

kulisu. Občané si pořizovali chalupy, rozvíjely se různé koníčky a to při takřka stoprocentní 

zaměstnanosti, kdy se právo na práci transformovalo do pracovní povinnosti. Společnost tak 

přes absenci demokratických práv kvůli výše uvedené sociální politice a uspokojení životních 

potřeb socialismus nijak nezatracovala a výše jmenované výhody jsou jedním ze zdrojů 

nostalgie po režimu před rokem 1989.
16

 

 

Jako začátek konce období jak samotné normalizace v Československu, tak konečnému 

pádu komunistického režimu v rámci Sovětského impéria, byla všeobecná krize systému na 

konci osmdesátých let. V Československu tyto změny odstartovalo násilné potlačení původně 

povolené demonstrace v Praze na Národní třídě dne 17. listopadu 1989. Toto násilné potlačení 

demonstrace podnítilo obyvatelstvo k silnějsím  masovým protirežimním demonstracím, které 

vyústily v generální stávku, po které rezignovalo vedení představitelů země, byl zrušen také 

článek 4 z Ústavy o vedoucí úloze KSČ. Kooptacemi nekomunistických poslanců do 

zákonodárných sborů a ztrátou řady ministerských křesel si přesto KSČ udržovala nadále 

silné postavení. Teprve v prvních svobodných volbách, které se konaly v červnu 1990, ztratila 

KSČ definitivně svou mocenskou pozici.
17

 

 

 

  

 

    

                                                
16 Rataj J., Houda P.: Československo v proměnách komunistického režimu. Oeconomica, Praha 2010, s. 395-402. 
17 Tamtéž, s. 433-434. 
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Metodologická východiska 

 

 

Interview a životní příběh – technika sběru dat 

 

Hlavními formami využití orální historie pro historika jsou interview (rozhovor) a 

životní příběh (životopisné vyprávění). Oba typy patří ke kvalitativnímu výzkumu. Na rozdíl 

od kvantitativního výzkumu kvalitativní výzkum netestuje hypotézy. Jeho cílem je vytvářet 

nové hypotézy, nové porozumění. Zajímavou a běžnou skutečností je také fakt, že kvalitativní 

výzkum může přinést ve svém průběhu také nové výzkumné otázky či nutnost předem 

stanovené či vyřčené výzkumné otázky přeformulovat.   

 

Základním účelem interview je co nejvíce minimalizovat efekt tazatele na kvalitu 

rozhovoru. Data z takového rozhovoru se snadněji analyzují, protože jednotlivá témata se 

v přepisu lehce lokalizují. Struktura informací je dána sekvencí otázek. Tento typ rozhovoru je 

vhodný, pokud ho nemáme možnost opakovat a máme málo času se respondentovi věnovat.
18

  

 

V orálně-historicky vedeném rozhovoru postupujeme částečně odlišně. Zde se jedná 

hlavně o nehranou snahu pochopit minulé děje a současné postoje i hodnocení, což povyšuje 

tento typ rozhovoru nad rozhovor typu otázka – odpověď. „Interview se v orální historii 

zpravidla váže k určité historické události, již dotazovaný prožil, v níž vystupoval v jistém 

postavení a společenské roli a na niž si v jejím průběhu vytvářel (a později dotvářel či 

korigoval) svůj vlastní názor a postoj. Tazatel při interview respektuje charakter prožitků a 

postojů dotazovaného, přitom mu však klade své otázky tak, aby jej udržel u daného tématu a 

získal od něj maximum relevantních informací, které znalosti tématu obohacují, rozšiřují či na 

ně poskytují nový pohled. I v případě interview se badatel snaží, případně dalším kontaktem, 

doplnit chybějící informace“.
19

 

 

Ačkoliv pro vytvoření diplomové práce je z hlediska orální historie upřednostňována 

realizace životopisných vyprávění, v tomto případě se jeví z hlediska zaměření práce použití 

                                                
18 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha 2006, s. 173 In: Vaněk, M., Mücke, 
P.: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. UniverzitaKarlova, Fakulta humanitních studií, 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2011, s. 121. 
19

 Vaněk, M., Mücke, P.: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Univerzita Karlova, Fakulta 

humanitních studií, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2011, s. 121-122. 
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právě orálně-historických interview a to zejména z hlediska toho, že jsem se v práci „omezil“ 

na konkrétní téma v konkrétním časovém horizontu. K názoru, že interview bude v tomto 

případě vhodnější formou sběru dat a pozdější analýzy a interpretace těchto rozhovorů, jsem 

došel i na základě jednoduchého „testu“ na začátku sběru rozhovorů realizovaných pro tuto 

práci. Hned na úvod jsem realizoval rozhovor formou životního příběhu s narátorkou, která 

sice svůj životní příběh odříkala prakticky bez mého přerušování, avšak bylo zde patrné, že 

má nutkavou potřebu hovořit hlavně o podniku, nikoliv o své rodině či zázemí doma.  

Prakticky stejná zkušenost pak byla i s druhým narátorem, který po krátkém úvodu ihned 

mluvil jen o Jawě a poté se mu na mé dotazy směřující hlavně k jeho životu moc „nechtělo“ 

mluvit a velice strohé odpovědi mě přesvědčily o tom, že životní příběh asi nebude pro tuto 

práci to nejlepší. Další oslovení narátoři, kteří byli osloveni, aby mluvili o podniku Jawa a o 

motocyklech, často nechápali, proč mají hovořit o svém životě od úplného začátku, proč mě 

zajímá, kam chodili do školy atp., když píšu práci o Jawě jako takové. Navíc lidé, kteří celý 

život pracovali v dělnických profesích často bez slovního „popostrčení“ k další větě či tématu 

nemají tendenci hovořit o svých prožitcích sami, aniž by se po každé větě nebo myšlence 

nezeptali tazatele, co ho ještě zajímá dále či že nevědí, jak mají dále pokračovat, nebo 

dokonce po pěti minutách vyprávění sdělili, že to je vše, co asi prožili. Také z tohoto důvodu 

jsem se operativně rozhodl pro realizaci rozhovorů formou interview. Samozřejmě jsem se 

snažil dotazovat na určité životní pozadí jednotlivých narátorů, rozhovory rozhodně nebyly 

nakomponovány pouze na životy narátorů v továrně, ale i tak mi přišla realizace formou 

interview v tomto případě a z hlediska studia spíše „malých“ dějin na pozadí jednoho podniku 

v určité lokalitě jako lepší východisko. Narátorům jsem v rámci rozhovorů poskytoval prostor 

pro rozvíjení jejich myšlenek, v žádném případě jsem se nesnažil za každou cenu vstupovat 

do rozhovorů se snahou „odchýlit“ narátora k jinému tématu. Určité body a okruhy otázek 

jsem měl samozřejmě připravené, rozhodně se ale nejednalo o klasický rozhovor typu otázka 

– odpověď, další otázka z připraveného archu. Mnohdy narátor „zabrousil“ do pro mě 

zajímavých témat, která jsem tím pádem nijak nebagatelizoval či se nesnažil nastolené téma 

posunout do pozadí, naopak jsem využil této situace k dalšímu získání informací, o nichž 

jsem do té doby vůbec neměl tušení. U interview není často nutné dělat druhý rozhovor, což 

se později ukázalo jako fakt, kdy druhý rozhovor byl realizován pouze s první narátorkou, se 

kterou jsem napoprvé realizoval nejdříve životní vyprávění.       

 

Důležitým aspektem v rámci orálně-historického interview, který jsem se snažil využít u 

každého realizovaného rozhovoru, jsou fakta, která nelze nalézt z dostupných tištěných 
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zdrojů. Bylo zajímavé dozvídat se mnohá „klišé“ a zaběhnuté „zaručené“ informace o 

samotné výrobě motocyklů, které jsou rozšířené v rámci bezesporu celé společnosti od lidí, 

kteří v továrně pracovali a měli možnost vše pozorovat a vytvářet si na tyto věci svůj vlastní 

názor. V naší české společnosti totiž více než kde jinde podle mého názoru někdo „vykřikne“ 

myšlenku, které navíc vnese punc jednoznačnosti a skutečně „ověřené“ informace, protože to 

přece říkal někdo, kdo to viděl na vlastní oči a tato myšlenka se rázem po určité době stává 

faktem a pravdou. Nezřídka se s ní pak setkáváme na různých např. internetových fórech či 

stránkách věnujících se konkrétní problematice jako s hotovou věcí a nikoho už poté 

nezajímá, že je to naprosto nepodložená informace, kterou nelze zpětně nikde a nijak 

dohledat. I to je jeden z velkých problémů značky Jawa obecně, protože všichni, kdo se 

„motají“ kolem motocyklů či veteránů se rázem automaticky stávají také šiřiteli různých 

polopravd a mýtů, které kolem tohoto výrobce motocyklů kolují snad od založení samotné 

firmy Jawa. Je jasné, že s chybějícími relevantními informacemi nebude nikdy možné se 

těmto „zaručeným“ informacím ani v budoucnu vyhnout.  

 

 

Vzorek a prostředí výzkumu 

 

Pokud hovoříme o samotném výběru narátorů pro tuto práci, hovoříme zde o tzv. 

„vzorku“.  

 

Výběr tohoto vzorku probíhal celkem jednoduchou a nikterak náročnou metodou. 

Vzhledem ke skutečnosti, že bydlím nedaleko Týnce nad Sázavou, který je sám o sobě 

doslova „živnou půdou“ bývalých a současných zaměstnanců včetně okolních menších obcí a 

takříkajíc se každý zná s každým, jak to v těchto menších obcích bývá, s kontaktováním 

narátorů tedy od prvopočátku nebyl prakticky žádný problém. Jediným a tudíž vcelku 

zásadním problémem se ukázala naprosto jiná „banalita“, se kterou se ovšem musí badatel 

rovněž vypořádat – totiž neochota narátorů podílet se na tomto výzkumu a celkově poskytovat 

jakékoliv informace, ať už jde o jejich život, nebo o továrnu obecně. První kontakty na 

potenciální narátory jsem získal od známého, který mi poskytl telefonní čísla. Dá se říci, že po 

prvním kontaktování přes telefon jsou obecně lidé více „nevrlí“, nervózní a několikrát mi 

dokonce bylo řečeno, že takových zájemců o rozhovor už měli tolik, že je nestačí odmítat. 

Marně jsem se poté snažil oslovené přesvědčit, že nejsem žádný senzacechtivý novinář a že se 

jedná o vědecký výzkum pro diplomovou práci. Kdosi mi hned po úvodním představení 
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sdělil, že nic říkat nechce, toho už se mi přesvědčit nepodařilo. Další nepříjemností pro mě 

byl fakt, že někteří oslovení mi poměrně často říkali, že rozhovory neposkytují od doby, kdy 

jim jistí lidé naslibovali, že s nimi natočí krátký rozhovor a věci, které nebudou chtít zveřejnit, 

nikam nedají, ale stal se pravý opak a následně s tím měli tito lidé problémy. Často se právě 

jednalo např. o neověřené informace a domněnky.
20

 Poté jsem v rámci studijní stáže 

realizované v rámci své profese narazil na pana D. Povolného, který mi zprostředkoval 

kontakt na svou matku. Ta v Jawě působila mj. coby náměstkyně ředitele v mnou sledovaném 

období a její syn ji předem připravil na to, že jí budu volat. To se nakonec ukázalo jako ideální 

volba pro kontaktování narátora. Stačilo prakticky už jen zavolat a domluvit datum, čas a 

místo a poté realizovat samotný rozhovor. Další kontakt na jednoho z narátrů jsem získal od 

svého dalšího známého, který bydlí v Týnci celý život a zná tedy mnoho bývalých pracovníků 

Jawy. Rovněž na jeho doporučení jsem poté mohl realizovat další rozhovor a poté jsem již 

další narátory oslovoval osobně vzhledem k tomu, že tento rozhovor byl realizován přímo 

v továrně Jawa v Týnci nad Sázavou a já tak měl výbornou příležitost oslovit další potenciální 

narátory. Osobní pohovor o mé chystané práci, podání ruky a bližší seznámení s projektem 

považuji za jeden z nejlepších způsobů oslovování potenciálních narátorů. Jako plus ještě beru 

další bližší seznámení s narátorem před samotnou realizací rozhovoru při neformálním 

posezení u kávy, nebo jen tak při obecném povídání. Je to zajisté lepší, než se po telefonu 

domluvit, poté přijít, „narychlo“ natočit rozhovor, poděkovat a odejít bez bližšího seznámení 

a kontaktu.  

 

V předložené práci jsem realizoval rozhovory – ať už životopisné vyprávění, nebo 

orálně-historické interview celkem s pěti narátory, kteří působili na různých pozicích ve 

sledovaném období normalizace v továrně Jawa v Týnci nad Sázavou – Brodcích. Pokud 

budeme blíže zkoumat tento vzorek z genderového hlediska, zjistíme, že poměr narátorů ve 

složení muži vs. ženy je 3:2. Ačkoliv v Jawě podle zjištěných skutečností na jednotlivých 

pracovištích převažovaly ženy, zároveň zde vyvstal problém, který jsem popisoval výše – 

totiž neochota z větší části ze strany žen podělit se o své zážitky. Častým argumentem bylo 

kromě jiného také to, že ženy v dělnických profesích neměli „touhu“, aby se výrazněji 

podílely na tomto výzkumu s častým argumentem a odkazem na fakt, že oni přece nejsou tak 

důležití, nevědí, co by nám měli vyprávět a ať se ptám spíše „těch nahoře“, kteří mají 

mnohem více informací. Kromě tohoto odkazování na jiné, „lepší“ zaměstnance byl poměrně 

                                                
20 Viz podkapitola Interview a životní příběh – technika sběru dat. 
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často také slyšet argument „neumění“ vyprávět tak dobře či poukazování na svou slabší 

paměť a vybavování si událostí či „přesnou“ znalost všech přelomových let, měsíců či 

dokonce dnů. Jak jsem rovněž popisoval výše, má argumentace tím, že nejde o přesná data či 

přesné porovnávání s fakty a následné „zostuzení a rozsudek“ nad narátorem a jeho 

„smyšlených faktů“ a poukazování na jeho špatnou paměť dále již nepřineslo pozitivní 

výsledky. Musel jsem se tedy v rámci této práce vyrovnat s tím, že poměr mužů bude v tomto 

případě větší. Na druhou stranu si nemyslím, že by to bylo více na škodu a to z důvodu, že se 

mi vlastně podařilo realizovat rozhovory s různými pracovními pozicemi od dělníka a mistra 

dílny dále přes odboráře, bývalou náměstkyni až po současného ředitele, který v Jawě začínal 

tzv. „od píky“. Jisté je, že počet narátorů by v tomto případě mohl být o něco větší, na druhou 

stranu si myslím, že tento počet svým způsobem postačuje pro analýzu a interpretaci a 

k pochopení celkové situace a dění v továrně ve sledovaném období. Navíc orální historie 

nikde explicitně nehovoří o tom, kolik narátorů je nutné sehnat pro jeden samotný výzkum a 

dá se říci, že počet narátorů by mohl být v každé zpracovávané problematice „nekonečný“, 

což se do budoucna nevylučuje.  

 

Z hlediska výběru narátorů jsem se snažil o jistou „pestrost“ narátorů nejen z hlediska 

jejich pohlaví, ale také, jak jsem již nastínil výše, z hlediska jejich dřívějšího zařazení ve 

sledovaném období. Na jednu stranu mě v tomto případě mrzí fakt, že jsem nemohl realizovat 

více rozhovorů právě od každé „profese“ alespoň se dvěma narátory, tzn. s dvěma bývalými 

dělníky, s dvěma bývalými mistry dílen atd. Jak už ale bylo řečeno, větší neochota ze strany 

potenciálních narátorů byla v tomto případě proti mně. I tak jsem se snažil narátory vybírat 

s rozmyslem a jistým různorodým zaměřením z hlediska jejich pracovního zařazení v továrně, 

postavení v rámci tehdejší společnosti a konečně také současným pracovním zařazením a to 

jak v továrně, tak rovněž v rámci společenského postavení z hlediska dnešní doby.  

 

Zajímavá pro mě byla otázka realizace samotných rozhovorů z hlediska místa. Zatímco 

pouze u jednoho z narátorů jsem rozhovor realizoval nejprve u sebe doma a poté v kavárně, u 

ostatních narátorů probíhaly rozhovory přímo v továrně Jawa v Týnci. Atmosféra tohoto místa 

na mě působila velice zvláštním dojmem „starých časů“, kdy jsem si představoval, jak 

v každé výrobní hale pracuje několik desítek či stovek dělníků a z pásů každých několik 

minut sjíždí další motocykl. Možná, že si takový „mumraj“ už ani nedovedu představit. 

V každém případě v současné továrně je ještě spousta starých strojů, na kterých se stále 

pracuje a některé jsou skutečně staré více než šedesát let, ačkoliv do nových technologií se 
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investuje. I tak pro mě byla realizace rozhovorů v této továrně na motocykly někdy 

skutečným zážitkem a to hlavně v případě, kdy jsem realizoval rozhovor s Františkem 

Zboženským – mistrem dílny, kdy tento rozhovor byl realizován u něj v kanceláři, která 

sousedila s jednou z výrobních hal, ze které se co chvíli ozývaly typické zvuky továrny a 

různých strojů a nezapomenutelným zážitkem pro mě bylo zjištění, že stůl, za kterým jsem 

seděl během rozhovoru, patřil zakladateli Jawy Ing. Františku Janečkovi, což je prý skutečně 

potvrzený a ověřený fakt, nikoliv informace typu „údajně patřil“. Při tomto zjištění mě 

skutečně až zamrazilo v zádech. Myslím, že i František Zboženský tento fakt chápe jako 

jakousi přidanou hodnotu své práce, když za tento nijak nezrenovovaný pracovní stůl usedá.  

 

Kromě narátorů a realizovaných rozhovorů jsem se setkal s mnoha lidmi, kteří mi 

v rámci tohoto tématu byli ochotně nápomocni, kdy jsem někdy litoval, že s nimi v rámci této 

práce nelze natočit vlastní rozhovor. Bývalo by to sice šlo, ale název práce by se tím pádem 

musel změnit včetně samotné náplně a cíle práce. O jaké lidi se jedná, jsem již napsal 

v úvodním poděkování.  

 

 

Analýza a interpretace  

 

V úvodu této podkapitoly je třeba zmínit fakt, že samotná analýza se v rámci 

kvalitativního výzkumu provádí od samého počátku sběru dat. Hledání významů a jakési 

tvoření závěrů se hodnotí již během samotného výzkumu. Samotná analýza a také interpretace 

patří mezi základní postupy a nezbytné nástroje pro samotnou historickou a vědeckou práci 

obecně. Cílem analýzy a interpretace je pochopit a porozumět smyslu sdělení obsaženého 

v rozhovorech.21 

 

„V užším slova smyslu je analýzu možné také vnímat jako postup zpracování rozhovoru, 

které jej jako celek rozebírá na určité složky obsažené v rozhovoru samotném. Přínos badatele 

zde spočívá ve výběru kritérií při rozboru a posléze ve vystižení podstaty a výpovědní hodnoty 

analyzovaného pramene ve vztahu ke stanoveným výzkumným cílům“.
22

  

 

                                                
21 Vaněk, M., Mücke, P.: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Univerzita Karlova, Fakulta 

humanitních studií, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2011, s. 164. 
22 Tamtéž, s. 171. 
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Na základě těchto faktů jsem rozhovory nejprve rozčlenil podle jednotlivých témat či 

tématických okruhů. Poté jsem s rozhovory dále nakládal tak, abych tyto jednotlivé části 

rozhovorů dále interpretoval tak, aby svým obsahem zapadaly do celkové roviny předložené 

práce. Rozhovory, resp. přepisy rozhovorů, tedy byly nejprve podrobeny obsahové analýze. 

Zde bylo zapotřebí „vytěsnit“ z rozhovorů hlavní body tématických okruhů, resp. nezabývat 

se „zbytečnými“ odbočkami narátorů. Poté byla následně prováděna samotná interpretace. Při 

této práci je důležitá osoba badatele, který podrobuje tyto rozhovory analýze a interpretaci. 

Nejen, že se jedná o velice citlivou věc, kromě jiného je zapotřebí skutečně se vcítit do osoby 

každého z narátorů, přičemž zde musíme respektovat konkrétní osobu narátora. Těmito 

postupy se dále k rozhovoru nic nepřidává, nic se do něj nevčleňuje a ani se v něm nic 

nemodifikuje.23  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že ve většině případů bylo v této práci použito interview a 

nikoliv životopisné vyprávění, byla obsahová analýza předznamenána otázkami osoby 

tazatele. Z tohoto vyplývá, že na rozdíl od životopisného vyprávění, kde je role tazatele 

upozaděna, se v interview interpretace vztahuje právě spíše na zkoumaný problém, přičemž 

samotná osobnost narátora jako taková je v tomto případě upozaděna více, nicméně v mém 

případě se nejednalo o naprosté vyčlenění samotné osobnosti narátorů, naopak mi bylo 

přínosem.  

 

Komplexní přehled o možnostech, postupech a cílech analýzy a interpretace podal 

věhlasný norský psycholog žijící v Dánsku Steinar Kvale (1938 - 2008). Podle jeho závěru 

není analýza v praxi nikdy „definitivní“ a materiál není nikdy natolik dobře analyzován, aby 

vynikly jeho základní struktury a významy.
24

 

 

  

Validita a reliabilita 

 

V první řadě je třeba vůbec vysvětlit tyto dva pojmy tak, abychom je pochopili v rámci 

výzkumu a v orální historii jako takové. K vysvětlení těchto pojmů si dovolím citovat jeden 

z nejznámějších textů o validitě a reliabilitě v orální historii.  

                                                
23 Vaněk, M., Mücke, P.: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Univerzita Karlova, Fakulta 

humanitních studií, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2011, s. 171. 
19Tamtéž, s. 171. 
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Validita v orálně-historické části výzkumu je míra shody mezi vypovězeným příběhem a 

událostí samou, jak byla zachycena v jiných pramenech. K pojmu validity se váže i reliabilita, 

tedy vnitřní konzistence vyprávění, které při dalším podání bude mít zhruba stejný obsah.  

Reliabilita určuje, zda podaný příběh vůbec může být validním.
25

 Jinými slovy reliabilita 

znamená, zda bude jedinec konzistentně vyprávět stejný příběh týkající se stejných událostí 

při různých příležitostech, či zda se bude toto jeho vyprávění lišit v souvislosti např. 

s prostředím, skladby okruhu lidí apod. Validita je potom míra shody mezi vyprávěním o 

určité události a událostí jako takovou tak, jak je zaznamenána ostatními primárními zdroji 

(většinou tištěnými). Čili do jaké míry daný jev vypovídá o dané skutečnosti.  

 

Při dalším zkoumání rozhovorů je tedy nutné v rámci výše napsaného důkladně a 

kriticky zkoumat celý proces výzkumu tak, aby byl hodnověrný. Analýza dat a možné 

odchylky zachycené v rozhovorech, které „nesedí“ s písemnou formou zachycených 

dobových událostí, je třeba podrobit hlubší analýze, někdy možná i kritice, ale v každém 

případě kritice z obou úhlů pohledu. Nikoliv se jen slepě věnovat osobě narátora s tím, že ve 

své výpovědi uvádí „nepravdivé“ informace. Je třeba se ptát proč a také, zda je vůbec možné 

některá tvrzení porovnat, což míru validity a reliability do jisté míry v rámci výzkumu 

v orální historii staví jaksi na druhou kolej a přesouvá tak tuto oblast spíš do roviny 

kvantitativního výzkumu.  

 

 

Etika v rámci výzkumu 

  

Orální historie se jakožto věda musí s etickými otázkami svého výzkumu vypořádat do 

mnohem větší hloubky a širších souvislostí, než je tomu např. u žurnalistiky, se kterou se 

otázka etiky v rámci svého pole působnosti vůbec nedá srovnávat. Etika a platná legislativa je 

z tohoto hlediska pro orální historii jedním z jejích hlavních pilířů.   

 

Z hlediska legislativy platné v České republice je důležitý zejména zákon č. 101/2000 

Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů. Je třeba zmínit, že v rámci rozhovorů se 

občas nevyhneme otázkám z kategorie tzv. citlivých údajů, či je narátor vědomě sám 

                                                
25 Hoffman, A.: Reliability and Validity in Oral History. In: Oral History: An Interdisciplinary Anthology, s. 87-

93.  
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v rozhovoru uvede. Jedná se zejména o údaje vypovídající o rasovém, národnostním nebo 

etnickém původu, členství v odborových organizacích, o náboženském založení, trestné 

činnosti, zdravotním stavu apod. Tyto údaje lze zpracovávat pouze s výslovným souhlasem 

fyzické osoby, jíž se tyto údaje týkají.  

 

Kromě platné legislativy je ale nutné mít na zřeteli z hlediska etického rázu možná ještě 

důležitější fakt. Jedná se o osobní odpovědnost badatele k narátorovi. Mezi zásadní povinnosti 

tazatele patří důkladně seznámit narátora s účely, cíli a postupy orálně-historického výzkumu, 

do něhož narátor přispívá svým příběhem. Narátor by rovněž měl být obeznámen se způsoby 

uložení nahrávek, s plánovanými výstupy výzkumu a budoucími možnostmi jeho využití.26 

Samozřejmě jsem se v rámci této práce s těmito postupy snažil seznámit své narátory a 

vysvětlovat jim jejich případné dotazy či připomínky, což zpětně považuji za velké plus pro 

výzkum, protože základní a prvotní komunikace s potenciálním narátorem poté získá jisté 

obrysy již před započetím samotného rozhovoru, navodí atmosféru důvěry a odstraní jistou 

počáteční nervozitu či přímo neochotu podělit se o svůj životní příběh.  

 

Je také důležité si uvědomit, že „jednou z nejdůležitějších etických zásad vedení orálně-

historického výzkumu je respekt k narátorovi jako dárci životního příběhu. Tazatel by jako 

odborník a představitel vědecké komunity neměl za žádných okolností a v žádné fázi výzkumu 

přistupovat k rozhovoru s manipulativními záměry“.27 Je tedy nutné tímto způsobem 

k celkovému projektu od začátku přistupovat, nesnažit se hledat pouze „bombastická“ sdělení, 

vytrhávat věci z kontextu a osobu narátora stále „tlačit“ k tomu, aby povídal o jiných věcech a 

souvislostech, či pouze o věcech, které chci slyšet jen já a vše ostatní se snažit potlačit na 

pozadí všech událostí. Samotný výzkum by pak mohl vypadat pouze jako předeslání 

badatelova dotazu směrem k osobě narátora a čekání pouze na odpověď ve stylu ano/ne. 

Tímto způsobem se opravdu v rámci výzkumu pracovat nedá.   

 

Posledním bodem v rámci této podkapitoly se stává otázka umění pracovat s různými 

typy lidí a osobností. V rámci výzkumu v orální historii je komunikace s lidmi naprosto 

klíčovou a neodmyslitelnou „strategií“. Můžete mít připravený sebelepší výzkumný projekt, 

ale pokud nedokážete „vycítit“ jednotlivé osobnosti svých potenciálních „dárců“ příběhů 

                                                
26 Vaněk, M., Mücke, P.: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Univerzita Karlova, Fakulta 

humanitních studií, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2011, s. 211. 
26 Tamtéž, s. 211. 
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během prvních okamžiků, kdy je kontaktujete (nemluvím zde o „podlézaní“ či dokonce o 

protislužbě za poskytnutý příběh), může být pro vás první kontakt také tím posledním, který 

s potenciálním narátorem budete mít. O problematice prvního telefonního kontaktu bez 

možnosti kontaktu osobního jsem již psal výše. Na druhou stranu u toho, kdo opravdu nestojí 

o rozhovor s vámi, svého cíle asi nikdy nedosáhnete. I to je součástí výzkumu.  
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Kdo zná svou minulost,  

pochopí přítomnost  

a porozumí budoucnosti.28 

 

 

Empirická část  
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Vznik podniku Jawa 

 

K tomu, abychom pochopili, o jak velkou firmu a továrnu nejen v časech normalizace 

šlo, se musíme podívat hlouběji do její historie. Nelze totiž výlučně studovat pouze časový 

úsek, podle kterého je celá práce pojmenována, protože tím by se určité události a historické 

milníky této firmy zcela vymkly celkovému obrazu. Je třeba tedy udělat menší exkurz 

hlouběji do historie továrny a to sice až do dob jejího zakladatele, vynálezce a podnikatele 

Ing. Františka Janečka. 

 

Ing. František Janeček (23. ledna 1878, Klášter nad Dědinou - 4. června 1941, Praha) 

původně konstruktér a výrobce zbraní a střeliva (Zbrojovka Ing. F. Janeček v Praze), začal 

hledat vhodné místo pro svou rodinu, kde by mohl příjemně trávit léto. Týnec nad Sázavou 

patrně poznal jako jeden z mnoha letních hostů, kteří na pár týdnů unikali z šedi velkoměsta 

do malebného Posázaví. V červnu 1925 koupil tzv. „Korbelův vrch“ na levém břehu řeky 

Sázavy a záhy zde počal se stavbou rodinné vily, hospodářských budov a s úpravou pozemků. 

Celý objekt ohradil při silnici vysokou zdí.
30

  

                                                
28 Reklamní slogan s odkazem na internetové stránky firmy JAWA Moto spol. s.r.o.: www.jawa.eu a internetové 

stránky muzea motocyklů Konopiště: www.konopiste.eu, v knize Povolný, D., Souček, V., Zavadil, R.: František 

Janeček – motocyklový král. Mladá fronta, Praha 2011, 325 stran. 
29 Obr. č. 1 – Logo firmy Jawa. Obr. č. 2 – Jeden z prvních reklamních letáků Zbrojovky F. Janečka. 
30 MěÚ Týnec nad Sázavou: Kronika města Týnce nad Sázavou, 1922-1949 
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Snad už tehdy, nejpozději však od jara 1926, začal v jeho mysli zrát plán na přeměnu 

Týnce v město průmyslu, jež by si stejně jako Baťa vytvořil podle svých představ. Janeček 

snil o tom, že zde vybuduje druhý Zlín. Mezitím Janeček kupoval pozemky, kde měla později 

stát nová továrna a podnikal kroky pro získání obecné podpory pro realizaci svých 

velkolepých plánů. Nový regulační plán, na nějž se zavázal přispět 50 000 Kč, měl stanovit 

další urbanistický vývoj města, které Janeček začal považovat za své. V červnu 1927 obecní 

zastupitelstvo v Týnci zadalo nový regulační plán a v září Janeček ohlásil, že stavba závodu 

na pravém břehu řeky Sázavy brzy započne s tím, že žádal po obci na deset let zproštění od 

veškerých dávek a zajištění komunálních prací. Ovšem v říjnu obecní zastupitelstvo 

konstatovalo, že požadované slevy jsou zákonem nepřípustné a žádost zamítlo. Navíc začal 

Janečkův plán ztroskotávat na další věci, a to když mu armáda sdělila, že od něj přestane 

nakupovat těžké kulomety Schwarzlose. Janeček proto neprodleně korigoval své záměry a 

v lednu 1928 napsal žádost o příděl půdy na ředitelství státních lesů a statků s tím, že zamýšlí 

v Týnci založit továrnu na šicí stroje, kterých se mělo vyrábět 10 000 denně.
31

 Závod měl mít 

asi 10 000 zaměstnanců a s odhadovanými dvěma a půl rodinného příslušníka na pracovníka 

by se tak počet obyvatel Týnce a okolí zvýšil přibližně o 35 000.  

 

Na nadějné konstrukci šicího stroje se ve zbrojovce pracovalo v letech 1927-1928, ale 

nakonec v roce 1929 dostaly přednost motocykly. Jejich produkcí pak později Janeček 

zdůvodňoval své rozhodnutí postavit v Týnci slévárnu. Své rozhodnutí řešit odbytovou krizi 

zbrojní produkce cestou zavedení licenční výroby motocyklů předcházela řada úvah o dalším 

výrobním programu v různých oblastech strojírenské výroby v oboru spotřebního zboží. Je asi 

řízením osudu, že místo šicích strojů, ledniček nebo jízdních kol padla volba zrovna na 

motocykly. Vzhledem k tomu, že ani Janeček, ani jeho zaměstnanci neměli ve výrobě 

motocyklů zkušenosti a bylo nutné rychle opatřit práci pro dělníky, bylo třeba zakoupit licenci 

na výrobu motocyklů od některé zavedené značky. Vzhledem k tomu, že mnohá jednání 

hlavně s německými výrobci zavedených značek jako BMW, NSU, Zündapp, či menšími 

výrobci nikam nevedla, protože tyto firmy neměli z konkurenčních důvodů zájem o 

spolupráci se zbrojovkou a často měly přehnané požadavky na licenční poplatky, se nakonec 

jako nejvhodnější jevila spolupráce s dalším německým výrobcem motocyklů a řady jiných 

strojírenských výrobků – saskou firmou Wanderer. Wanderer se zavázal, že motocykly 

                                                
31 Archiv NTM, f. Zbrojovka Ing. F. Janeček, k. č. 10, bez čj. J/K1, 13. 1. 1928. 
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přestane vyrábět a že je bude zbrojovka všude exportovat za výrobní licenci, který vyšla na 

440 000 marek. Vyhlášenou soutěž o výrobní značku nového motocyklu vyhrál název JAWA, 

jenž v sobě spojil první dvě písmena s výrobou motocyklů začínající i končící firmy – 

JAneček a WAnderer. V srpnu 1929 zaregistroval novou ochrannou známku patentní úřad 

v Praze a následně i Světová organizace duševního vlastnictví v Ženevě. Tak začala továrna 

JAWA s produkcí později světoznámé výroby svých motocyklů.  

 

Během II. světové války se Zbrojovka Ing. F. Janeček stala akciovou společností 

s předmětem výroby – zbraně kromě loveckých, automobily, plynové masky, magnety, přesné 

přístroje a nástroje, motocykly, výroba oceli, železa, mosazi, elektronu, šedé litiny, hliníku aj., 

válcování kovů, dráty a tvrdé kovy. Mírová výroba začala nedlouho po osvobození, již 14. 5. 

1945. Všechny závody zbrojovky zahrnovaly závody v Praze, Týnci, Brodcích a Jawa-

Služba).  

 

Den 28. 10. 1945 přinesl kromě první svobodné oslavy vyhlášení samostatného 

Československa po šesti letech války na druhé straně také znárodnění dolů, bank a továren, 

což nemohlo minout ani Zbrojovku Ing. F. Janeček. Ve Františku Janečkovi tak začínalo zrát 

další roztrpčení z tohoto vývoje událostí stejně jako po zklamání v roce 1938.  

 

Znárodnění podniku proběhlo na základě dekretu prezidenta republiky č. 100 Sb. ze dne 

24. 10. 1945. Celá zbrojovka i karosárna v Kvasinách, byla díky vyhlášce ministerstva 

průmyslu č. 1325 ze dne 7. 3. 1946 podřízena dále Zbrojovce Brno n. p. Z rozhodnutí ministra 

průmyslu Gustava Klimenta ze dne 26. 7. 1949, byly k 1. 1. 1950 ze Zbrojovky Brno n. p. 

vyňaty závody v Praze a Brodcích a z těchto k 1. 2. 1950 vznikl národní podnik Moto-Jawa.  

 

Cesty podniků vytvořené Ing. Františkem Janečkem se tímto rozhodnutím rozešly a 

nebylo jim již souzeno, aby se v budoucnu opět sešly pod jedním majitelem. V rámci 

koncentrace a centralizace se jednotlivé podniky začlenili pod různé závody a celé výrobní 

dokumentace se předaly také. Existence Janečkových továren sice trvala dále, ale přes období 

rozmachu a úspěchů nakonec přišel úpadek. Ing. František Janeček ani jeho prvorozený syn se 

těchto dní již naštěstí nedožili.
32

 

                                                
32  Povolný, D., Souček, V., Zavadil, R.: František Janeček – motocyklový král. Mladá fronta, Praha 2011, s. 126-

267.  
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Výroba motocyklů a továrna Jawa v dobách normalizace  

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                    
33

 

 

 

Ačkoliv vývoj podniku Jawa měl samozřejmě před událostmi v roce 1968 také svůj 

historický potenciál, není v rámci této práce nutností se zde časově věnovat jednotlivým 

dekádám či rokům po znárodnění podniku Jawa až do samotného roku 1968. Jak již samotný 

název práce napovídá, důležitým středobodem je právě období od roku 1968 dále. V rámci 

samotného výzkumu a také vzhledem k rozhovorům, které jsou pro tuto práci stěžejní se, 

mimo jednoho z roků, kdy došlo k větší změně ve struktuře podniku, těmto časům nevěnuje 

žádná publikace a ani se k těmto událostem před samotnou normalizací nevěnuje nikdo 

z narátorů. 

 

                                                
33 Obr. č. 3 – Základní závod národního podniku Jawa v Týnci nad Sázavou. Převzato z Novotný, P.: JAWA – 

půlstoletí práce a úspěchů. TEPS ve spolupráci s propagačním oddělením n.p. JAWA, 1979, 103 stran. 
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Továrna Jawa – dopad na Týnec nad Sázavou 

 

Na prvním místě je třeba zmínit, jaký byl v rámci tehdejší doby a možností podnik Jawa 

v Týnci nad Sázavou zaměstnavatel jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak velikosti podniku 

v rámci regionu. Jawa v Týnci nad Sázavou představovala v dobách socialismu v rámci 

tehdejšího okresu Benešov jednoho ze stěžejních zaměstnavatelů tohoto regionu. Kromě 

samotné továrny Jawa byl druhým největším zaměstnavatelem v samotném Týnci nad 

Sázavou také Metaz – továrna na výrobu odlitků, kterou v roce 1931 založil také Ing. 

František Janeček. Továrna Metaz fungovala a dodnes funguje jako slévárna oceli, hliníku a 

barevných kovů.  František Hruška k tomu poznamenává: „(…) v Týnci, respektive v lokalitě, 

může se říct na okrese Benešov byly de facto dva, možná připustim tři zaměstnavatelé, byť ten 

třetí je kousek dál, a sice.. Jawa, Metaz a Blanické strojírny Vlašim. To byly v té době 

gigantické podniky, které vlastně zaměstnávali – Jawa téměř osumnáct set lidí, Metaz 

víceméně to stejný množství, Vlašim byla fabrika dvojnásobná, ale.. v podstatě.. taky to bylo 

vod Vlašimi, v jedné Vlašimi, to znamená když sečtu Jawu a Metaz, tak je to tři a půl tisíce lidí 

vlastně v Týnci nad Sázavou, zaměstnaných vlastně v Týnci nad Sázavou v těhletěch dvou 

firmách (…) Takže bylo naprosto přirozený, že.. kdo vystudoval v té době ňákou střední nebo 

vysokou školu, tak vlastně nemohl snad jít ani pracovat někam jinam, než do Jawy, nebo do 

Metazu, nebo do Blanickejch strojíren.“
34

 Dá se říci, že kromě samotného Týnce, který 

představoval v té době baštu pracovníků výše zmíněných továren, dojíždělo do Jawy také 

mnoho lidí z nejbližšího okolí. Je jasné, že dříve nebylo pravidlem jako dnes dojíždět za prací 

na větší vzdálenosti. Jedním z dřívějších kritérií bylo nejlépe do práce docházet, a když 

dojíždět, tak pouze v rámci nejbližšího okruhu ve svém okolí. Podle mého názoru to ani tak 

nesouviselo s možností dopravy do vzdálenějšího místa výkonu práce, ale především 

s finančním ohodnocením v rámci tehdejší doby. Vzhledem k tomu, že dělnické a potažmo i 

manažerské pozice v té době měli prakticky stejně nastavený systém odměňování 

zaměstnanců, lidem se prostě nevyplatilo kvůli několika desítkám korun navíc dojíždět do 

zaměstnání dále a déle, než bylo třeba. Proto se podniky velikosti Jawy či Metazu staly pro 

okolí Týnce útočištěm místních obyvatel a samotný Týnec městem, který se rázem stal 

středobodem a správním centrem své oblasti. 

 

                                                
34 Rozhovor s Franiškem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
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Jak poznamenává František Hruška, Týnec byl v roce 1900 farní obcí s 350 obyvateli a 

spadal pod obec Krusičany. Faktem je, že ještě v roce 1932 byl Týnec evidován jako ves s 545 

obyvateli. Právě díky příchodu továrníka Janečka a rozvoji průmyslové výroby, s čímž přišel i 

růst obyvatel, se později stal Týnec městem a to příznačně pro tuto práci k 1. 1. 1969. K 1. 1. 

2012 mělo město Týnec 5 599 obyvatel. K městu samotnému náleží také 7 místních částí 

(mezi nimi též Brodce, kde sídlí továrna Jawa) a 2 osady.
35

 František Hruška k tomu 

příznačně dodává: „(…) ta doba tady v Týnci skutečně začala příchodem Janečka v roce 

dvacet pět, nebo dvacet tři, začal stavět vilu jako letní, jako letní host, protože on sem nejdřív 

jezdil jako lufťák (…) nakoupil pozemky vlastně okolo té své vily a prostě rozhodl se tady 

postavit fabriku (…) A je jasný, když tady někdo postavil takovoudle fabriku, kde byla 

pracovní příležitost pro a teďka řeknu třeba tři sta lidu a Týnec vlastní těch tři sta lidu neměl 

ani náhodou, že sem museli přijít lidi z venku. (…) Vznikla tady bytová výstavba.“
36

 Je tedy 

nadmíru jasné, že samotný Týnec nad Sázavou za svůj rozmach vděčí právě rozhodnutí 

továrníka Janečka vybudovat zde na břehu řeky Sázavy továrnu a položit tak základ 

budoucímu městu s více než 5 tisíci obyvateli.  

 

 

Jawa nebyla jenom Týnec aneb Provozy Jawy v rámci Československa 

  

Struktura tehdejšího národního podniku Jawa byla následující. Ačkoliv v Týnci nad 

Sázavou byl základní závod, kde současně sídlilo také podnikové ředitelství, místní rozdělení 

do více závodů a provozů Jawy je také nutné připomenout, aby nevznikaly nejasnosti a ve své 

podstatě oprávněné připomínky tehdejších zaměstnanců, že Jawa nebyla jenom Týnec. Je také 

nutné uvést, že některé změny v organizační struktuře podniku nastaly ještě před rokem 1968 

a tedy před nástupem samotné normalizace.  

 

Základní rozdělení národního podniku Jawa v době normalizace bylo do tří závodů a 

čtyř provozů. Každý z těchto závodů přitom měl určitou specializaci na konkrétní výrobky. 

V samotném základním závodě v Týnci nad Sázavou se výrobní program závodu zaměřoval 

na cestovní motocykly. V závodě byla umístěna lisovna, výroba ráfků, nádrží, krytů a dále zde 

byla galvanizovna, malá obrobna, svařovna, lakovna a samotná montážní linka. Samostatný 

celek pak tvořila výroba dynam. Organizační součástí závodu Týnec jsou dále odloučené 

                                                
35 Dostupné [on-line] na: http://www.mestotynec.cz [cit. 27.3.2015] 
36 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
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provozy v Bystřici u Benešova, v Mrači, v Divišově a v Benešově. Tyto odloučené provozy se 

dále specializovaly na další výrobu dílů potřebnou pro výrobu cestovních motocyklů. Provoz 

v Bystřici se zabýval výrobou řídítek, výfukových kolen a součástí provozu byla také 

galvanizovna. Podobně na tom byl také závod v Mrači, kde rozhodující podíl tvořilo veškeré 

obrábění. Tyto dva odloučené provozy, tedy v Bystřici a v Mrači doplňovaly základní závod 

v Týnci při výrobě cestovních motocyklů. V provozu v Benešově byl v období normalizace 

v 70. letech instalován nový galvanický automat a zařízena další související výroba.  

 

Provoz v Divišově byl, dá se říci samostatnou ucelenou výrobní jednotkou, kde se 

vyráběly plochodrážní motocykly pod značkou Jawa. Tyto speciály pro plochou dráhu však 

nesly značku Jawa po zásahu v organizačních změnách podniku v rámci jeho nového 

uspořádání na základě vynucení tehdejší komunistické direktivy, původně se totiž jednalo o 

stroje značky ESO. Více o celosvětových úspěších těchto speciálně upravených motocyklů 

určených pro motocyklový sport – viz kapitola 3.6 Motocyklový sport – fenomén doby 

socialistického experimentu.  

 

Dalším závodem patřícím do struktury národního podniku Jawa byl Jiříkov v okrese 

Děčín. Ten byl dále rozdělen do dvou provozů a to na kovárnu a obrobnu. Kovárna v Jiříkově 

zajišťovala výkovky nejen pro potřeby samotného podniku, ale část kapacity věnovala také 

výrobkům pro další podniky československého automobilového průmyslu. Obrobna byla 

umístěna ve Filipově a byla zařízena pro obrábění výkovků pro motocykly Jawa.  

 

Neméně důležitým závodem, rovněž dá se říci nezávislým, bylo výzkumně-vývojové 

pracoviště v Praze-Strašnicích. Zde se nacházely konstrukční kanceláře, zkušebny a příslušné 

dílny. Kromě samotného vývoje nových cestovních motocyklů určených pro veřejnost se ve 

strašnickém závodě vyvíjely a vyráběly v omezené malosériové výrobě také soutěžní 

motocyklové speciály určené na enduro, motokros či silniční závody – viz kapitola 3.6 

Motocyklový sport – fenomén doby socialistického experimentu.  

 

Výše uvedená struktura a složení podniku Jawa takto vykrystalizovala v průběhu 

šedesátých let. Dřívější základní závod v Praze na Pankráci byl v roce 1963 začleněn do 

podniku ČKD Praha, zrušen byl i provoz v Praze – Libni sloužící pro výrobu sportovních 

motocyklů a jako takový byl tento provoz začleněn do Autoopravárenských služeb města 

Prahy. Druhou stranou mince bylo začlenění výše uvedeného provozu v Divišově s motocykly 
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značky ESO od 1. ledna 1964 pod národní podnik Jawa a dále začlenění kovárny v Jiříkově 

s obrobnou ve Filipově.  

 

 Pro tehdejší moc v Československu byly prioritou v dopravě osobní automobily. Už se 

asi nedozvíme, kdo měl údajně pronést památnou větu, která se dodnes traduje a jež vlastně 

předznamenala budoucí vývoj podniku Jawa při výrobě motocyklů. Jednalo se o větu jednoho 

z představitelů tehdejší moci, že do socialismu přece nepojedeme na motocyklu. Údajně to 

měl prohlásit tehdejší generální tajemník ÚV KSČ a prezident republiky Antonín Novotný, 

ovšem tento fakt nelze již prakticky dohledat. Názory na to, kdo pronesl tuto větu a tím 

nastartoval od poloviny šedesátých let postupnou stagnaci ve vývoji nových cestovních 

motocyklů, se různí. Více o tomto viz kapitola 3.2.5. Vývoj trhu a vývoj nových cestovních 

motocyklů za normalizace.  

 

V této podkapitole je výše uvedené stanovisko tehdejší moci důležité pro pochopení 

organizační struktury, která se v polovině šedesátých let v podniku Jawa výrazně proměnila. 

K organizační struktuře z šedesátých let více hovoří František Hruška: „Na Pankráci (…) byla 

nejmodernější motorárna v Evropě, kterou v roce 1963 právě na základě tohoto rozhodnutí 

zlikvidovali, motocyklárnu, včetně výroby motorů přestěhovali do Strakonic a todle předělali 

na ČKD Polovodiče, protože ČKD byla tenkrát jaksi Kapkova
37

 fabrika a.. ty ČKD 

Polovodiče měly osumdesáti procentní zmetkovitost, vyráběly tranzistory, tyristory a 

takovýdle vymyšlenosti (…).“
38

 V Týnci nad Sázavou se postavila nová hala a převedlo se tam 

i celé podnikové ředitelství Jawy. Právě na základě rozhodnutí tehdejší moci a jejich 

představitelů je důležité připomenout právě rozdělení organizační struktury fungující od 

poloviny šedesátých let, která následně v Jawě fungovala prakticky celé období normalizace a 

kdy se od této chvíle toto rozdělení podniku stalo jedním z hlavních důvodů a odpovědí na 

otázku proč se do té doby vynikající motocykly Jawa postupně staly výhodným artiklem 

„pouze“ pro odbytiště tehdejšího Sovětského svazu, tedy kromě malého objemu financí 

                                                
37 Antonín Kapek (1922-1990) byl český komunistický politik a funkcionář KSČ. Od roku 1958 do roku 1989 
byl členem ÚV KSČ, v letech 1970 až 1988 působil jako člen předsednictva. V letech 1965-1968 vykonával 

funkci generálního ředitele pražského koncernu ČKD. Kromě toho byl také poslancem a to v letech 1964 do 

roku 1989. Byl vedoucím tajemníkem městské organizace KSČ v Praze. V roce 1968 byl jedním z pěti lidí, kteří 

podepsali roku 1968 tzv. „zvací dopis“, odeslaný generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Sovětského 

svazu Leonidu Brežněvovi, v němž vyzývali k pomoci všemi prostředky proti údajné hrozící kontrarevoluci 

v Československu. V roce 1989 byl nucen odstoupit ze všech svých funkcí a v únoru roku 1990 byl vyloučen 

z KSČ. Svůj život ukončil sebevraždou oběšením na své chalupě. Dostupné [on-line] na: 

https://cs.wikipedia.org/ [cit. 27.5.2015] 
38 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
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určených od té doby na vývoj nových cestovních motocyklů.  

 

 

Kooperace podniků v rámci ČAZ podílejících se na výrobě motocyklů 

 

Samotný podnik Jawa nebyl schopný pouze díky svým provozům a závodům sám 

zvládat vyrábět veškeré díly na motocykly. V rámci tehdejší kooperace totiž existoval 

poměrně široký okruh podniků, který se rovněž podílel na výrobě motocyklů Jawa.  

 

Hlavním podnikem v tomto smyslu je výše zmíněný podnik Českých závodů 

motocyklových ve Strakonicích, které začaly pro Jawu vyrábět motory, ale také přední 

vidlice, středy kol, zadní pérování, řetězy a některé další díly. Z podniků kooperace ČAZ 

(Československé automobilové závody), pod které národní podnik Jawa spadal jako jedna z 

jeho hospodářských jednotek, se na výrobě motocyklů dále podílel také PAL Magneton 

Kroměříž s dodávkami zapalovacích cívek a spínacích skříněk. Sedla na motocykly, 

benzinové kohouty a karburátory dodával Motor České Budějovice. PAL Kbely dodával 

rychloměry a otáčkoměry, Autopal Nový Jičín zajišťoval optické vložky světlometů, ukazatele 

směru a koncová světla. METAZ v Týnci nad Sázavou odléval pro Jawu stojánky motocyklů 

a další drobné odlitky, Jiskra Tábor dodávala zapalovací svíčky. Výrobu houkaček, 

přerušovačů ukazatelů směru a stopspínačů dodávaly Autobrzdy Hodkovice. Pražská 

akumulátorka v Mladé Boleslavi vyráběla motocyklové baterie.  

 

Mezi další velké dodavatele patřil výrobce motocyklových pneumatik a vzdušnic, 

národní podnik Rudý říjen v Otrokovicích. Středočeské dřevařské závody dodávaly Jawě 

obaly na přepravu motocyklů (viz obr. č. 4), Jihočeské papírny obaly na náhradní díly, Barvy 

a laky se postaraly o „kabát“ motocyklů, Rubena Náchod a Gumárne 1. máje v Dolních 

Vestenicích vyráběly pro motocykly Jawa pryžové díly. Mezi dalšími podniky lze uvést také 

Chemu Pardubice, Pérovny Hostivař či Technoplast Chropyně. Z hutní výroby jmenujme 

nejvýznamnější dodavatele a to Spojené ocelárny Kladno, Královodvorské železárny Králův 

Dvůr, Tažírny trub v Chomutově a ve Veselí, Vítkovické železárny, Třinecké železárny či 

výrobce drátů národní podnik Kablo.  

 

Důležitá byla také spolupráce s výrobními družstvy, zejména VD Velorex v Hradci 

Králové, VDI Kyjovan v Kyjově a VDI Otava v Písku.  
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Na výše uvedených příkladech spolupráce podniků v rámci tehdejšího národního 

hospodářství lze poměrně dobře ukázat, že za každým vyrobeným motocyklem Jawa stálo 

prakticky více než několik desítek podniků z celého Československa.  

 

Druhou stránkou věci je však také fakt, že samotný podnik Jawa se postupně více než 

samostatným výrobním podnikem motocyklů stával díky velké závislosti na dodávce 

komponentů určených pro výrobu motocyklů z jiných podniků spíše obyčejnou „montovnou“ 

motocyklů a to právě z hlediska stále většího počtu již zhotovených dovážených dílů. Národní 

podnik Jawa tak díky nové koncepci řízení a uspořádání podniku namísto koncentrace 

strojírenské výroby tak, aby byl skutečně samostatným výrobním podnikem motocyklů, 

prováděl přesný opak.  

 

Kromě přesunu výroby motocyklových motorů do Strakonic, se podnik dále zbavoval 

postupně výroby veškerých kabelů či dynam, ačkoliv v době největší výroby bylo 

v elektrickém oddělení Jawy zaměstnáno několik set pracovníků, převážně žen. Tak se Jawa 

postupně stávala podnikem s lisovnou, lakovnou a svařovnou se sub-montáží a montáží, kdy z 

celých sedmdesáti procent byl podnik závislý na dodávkách z vnější výroby z různých výše 

jmenovaných průmyslových podniků v rámci prakticky celého Československa a samozřejmě 

také na cenách jednotlivých dílů těchto zmíněných dodavatelů.  

 

 

Cestovní motocykly Jawa do SSSR a ještě mnohem dál 

  

V letech normalizace se největším odběratelem cestovních motocyklů Jawa stal 

Sovětský svaz, který odebíral bez několika málo procent prakticky veškerou výrobu 

motocyklů vyrobených v Týnci. V roce 1976 byl v Týnci nad Sázavou smontován dokonce 

miliontý motocykl určený právě do Sovětského svazu. V této době odebíral Sovětský svaz 

přibližně šedesát tisíc motocyklů ročně, což je z hlediska dnešních relací naprosto neskutečné 

číslo. Proč nejvíce motocyklů Jawa směřovalo právě do Sovětského svazu, řeší podkapitola 

3.2.5. Vývoj trhu a vývoj nových cestovních motocyklů za normalizace. 

 

Motocykly Jawa tak byly exportovány převážně do zemí bývalého východního bloku, 

z největších odběratelů jmenujme zejména Maďarskou lidovou republiku, Bulharskou lidovou 
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republiku, Polskou lidovou republiku, Rumunsko, ale také například Mongolsko, Kubu, 

Jugoslávii či Albánii. Několik let se motocykly Jawa vyvážely také do bývalé Německé 

demokratické republiky.  
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Co se týče trhů v rámci „kapitalistických“ zemí, tak do těchto byly v menším počtu 

vyváženy cestovní motocykly Jawa jednak v rozebraném stavu jako tzv. „komponenty“ a také 

jako kompletní výrobky. Mezi největší odběratele patřily země jako Bolívie, Anglie, Irán, 

Irák, Holandsko, Itálie, Španělsko, Libye, Dánsko, Belgie, Jemen, Portugalsko, Rakousko a 

několik dalších zemí, avšak roční odběry motocyklů Jawa do těchto zemí se pohybovaly 

v rámci několika set kusů. V průběhu 70. let se Jawa chlubila tím, že její cestovní motocykly 

se vyvážejí do celkem 63 zemí světa, avšak tento fakt nelze z dostupných materiálů blíže 

ověřit. Faktem však zůstává, že vývoz cestovních motocyklů Jawa do těchto mnohdy 

                                                
39 Obr. č. 4 – Expedice hotových motocyklů Jawa. Převzato z Novotný, P.: JAWA – půlstoletí práce a úspěchů. 

TEPS ve spolupráci s propagačním oddělením n.p. JAWA, 1979, 103 stran. 

Obr. č. 5 – Důvod k oslavě ve výrobním závodě Jawa v Týnci nad Sázavou. Dohotovený miliontý motocykl 

určený k vývozu do Svazu sovětských socialistických republik. Tamtéž. 

Obr. č. 6 – Jawa v Egyptě. Tamtéž. 
40 Obr. č. 7 – Propagační leták Motokovu Praha vydaný k 50. výročí výroby motocyklů Jawa (1929-1979). 
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exotických destinací měl na starosti podnik zahraničního obchodu Motokov, konkrétně pak 

skupina 72, která tyto prodeje motocyklů v těchto zemích smlouvala a samotný podnik Jawa v 

Týnci pak „pouze“ Motokovu coby odběrateli vyrobil stanovený počet motocyklů bez ohledu 

na cílový trh. Motokov se stal logicky největším odběratelem motocyklů Jawa vyrobených 

v Týnci a to zejména díky největšímu tehdejšímu koncovému zákazníkovi – Sovětskému 

svazu.  

 

Druhým největším odběratelem motocyklů Jawa byla distribuční organizace 

Československých automobilových závodů a to národní podnik Mototechna, který zajišťoval 

distribuci cestovních motocyklů v rámci domácího trhu. Jednalo se o cca 12 % celkové 

výroby zboží národního podniku Jawa – kromě samotných motocyklů odebíral také veškerou 

produkci náhradních dílů na cestovní motocykly.   

 

Jawa zahájila také spolupráci v rámci dodání techniky a technologie potřebných pro 

výrobu motocyklů ve třech státech mimo Sovětskou sféru vlivu. Jednalo se o Egypt, Turecko 

a Indii. Do těchto států tak byla prodána licenční výroba na výrobu cestovních motocyklů. 

V Egyptě se odběratelem motocyklových komponentů stala firma ELTRAMCO v Káhiře. 

Národní podnik Jawa do firmy dodal montážní linku na výrobu motocyklů. Z dílů dovážených 

z Československa se v Egyptě ročně vyrábělo okolo tří tisíc motocyklů Jawa. V Turecku 

vyráběla motocykly z komponentů Jawa firma CELIK MONTAJ. Firma odebírala hlavně díly 

do motorů a dodávky se pohybovaly kolem třech tisíc komponentů ročně. Asi nejvíce 

úspěšnou spoluprací Jawy bylo založení výroby motocyklů v Indii, kde si licenční výrobu 

Jawy jako svého hlavního produktu vybrala firma Ideal Motors v Majsúru. Rovněž zde byla 

využita spolupráce odborníků z Jawy a dodání nezbytné techniky a technologie a 

z dodávaných dílů byly montovány motocykly nejprve pod značkou Jawa a po vypršení 

licence pod značkou Yezdi. Produkce této firmy v Indii byla zdaleka největší – ročně se zde 

vyrábělo z dodávaných materiálů a dílů z Československa přibližně třicet tisíc motocyklů.  

 

Výše uvedená fakta jsou čerpána prakticky jen z publikace Pavla Novotného o půlstoletí 

práce a úspěchů Jawy z roku 1979. Tato publikace z dnešního úhlu pohledu zapadá mezi 

tehdejší psané publikace například používanými výrazy a obraty, které nám dnes mnohdy 

přijdou poněkud úsměvné a byla vytvořena pro „oslavu“ úspěchů socialistické práce v jednom 

z podniků tehdejší průmyslové výroby. Zároveň však nelze při současném nedostatku 

tištěných historických publikací a faktů vážících se k období normalizace v podniku Jawa tuto 
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publikaci dost dobře opomenout a nečerpat z ní důležitá historická fakta a milníky vážící se 

k samotné výrobě motocyklů v Týnci v období „alespoň“ do roku 1979.  

 

Důležitým zdrojem poznání nám zajisté nejsou a ani nemohou být nápomocné fráze o 

rozvoji socialistické společnosti, o „vykořisťovateli“ zakladateli Jawy Františku Janečkovy se 

zveřejněním odhadu jeho majetku, nebo například věta o znárodnění Janečkových továren, 

díky kterému v socialistickém státě bývalí Janečkovi zaměstnanci přivedli úroveň motocyklů 

Jawa na nejvyšší světovou úroveň a pracující vzali výrobu pevně do svých rukou. Je tedy 

důležité oddělit zde podstatná fakta a čísla od těch zkreslených či nepravdivých a hodnotit 

publikaci z hlediska přínosu co se týče samotné výroby v rámci Jawy v dobách normalizace. 

Je totiž zajímavé, že ač se rozhovory s narátory prakticky neustále točily kolem Jawy a její 

výroby, nikdo z nich nebyl schopen říci, kam všude Jawa například vyvážela motocykly 

kromě Sovětského svazu, natož pak předat informaci o prodeji licence na výrobu motocyklů 

v rámci výše uvedených zemí. Faktem však také zůstává, že vývoz motocyklů Jawa prakticky 

do celého světa včetně USA a zemí tzv. Západního bloku skončil na počátku 70. let 

s nástupem normalizace, kdy se v roce 1973-1974 v Jawě začaly po konstrukční stránce 

vyrábět pouze cestovní motocykly určené na základě politických rozhodnutí prakticky „jen“ 

pro Sovětský svaz a motocykly Jawa tak v bývalých odbytištích zemí ve zbytku světa už 

ztrácely co do technického vývoje či designu. Možná právě to je důvod, proč prakticky 

všichni narátoři hovoří pouze o vývozu motocyklů Jawa do Sovětského svazu. Více o tomto 

v podkapitole 3.2.5. Vývoj trhu a vývoj nových cestovních motocyklů za normalizace.  

 

Pro pochopení základních výrobních a dalších procesů v rámci tehdejšího národního 

podniku Jawa je publikace Pavla Novotného cenným přínosem a důležitým zdrojem 

některých informací, které bychom jinak, bez možnosti studovat archiv Jawy, jen těžko 

dohledávali. V některých případech se nelze spolehnout „pouze“ na rozhovory s pamětníky, 

což je logické a „bílá místa“ v naší nedávné historii je třeba zkoumat a posuzovat také díky 

dochovaným publikacím, které vycházely právě v době, kterou studujeme a podrobujeme ji 

svému výzkumu a drobnohledu. Je samozřejmostí, že tyto dobové publikace musíme více než 

jiné podrobovat kritice nejen ve vztahu k době, ve které vznikaly, ale také na základě již 

ověřených faktů, i když v některých případech ani tato fakta nemusejí nutně korespondovat se 

skutečnostmi daného období. Je tedy na nás, jak se k tomuto problému v případě nedostatku 

publikací a archivních materiálů postavíme a zda i přes uvedené problémy dokážeme vybrat 

podstatné události a mezníky ze zkoumaného období tak, aby v budoucnu nedocházelo 
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k nedorozuměním či přímo absolutním nesrovnalostem a uvádění nepravdivých, zkreslených 

a překroucených faktů pohledem minulé doby. Tato kritická práce a uchopení problému při 

řešení otázek vztahujících se k naší společné minulosti, která zasáhla všechny tehdejší občany 

naší vlasti, je zajisté důležitější u otázek vztahujících se k politice či mezinárodní situaci. Asi 

nikdo nebude dále podrobovat kritice počty vyrobených motocyklů s přesností na desítky 

kusů či přímo zkoumat, zda se ta která událost odehrála v tom kterém roce. O to je však 

důležitější zanechat pro budoucí badatele či „pouhé“ čtenáře obraz o továrně Jawa v dobách 

normalizace co možná nejvěrohodnější a bez nutnosti větších budoucích zásahů či větších 

kritických připomínek ze strany pamětníků. I to je ale účelem této práce, a pokud výsledek 

bádání vyvolá sebemenší ohlas ze strany veřejnosti jak laické, tak odborné, může se 

s uvedenými fakty dále pracovat a dobrat se, možná i ve vzdálenější budoucnosti, přesnějších 

a „skutečně pravdivých“ údajů, které se opět stanou terčem kritiky a dalších ohlasů.  

 

 

Vývoj trhu a vývoj nových cestovních motocyklů za normalizace 
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41 Obr. č. 8-11 – Ukázky dobových letáků a plakátů určených k propagaci motocyklů Jawa u nás i ve světě ve 

starší černobílé i „atraktivní“ barevné podobě z 80. let vytvořené propagačním oddělením n. p. Jawa.  
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Jak již bylo zmíněno v uvedené podkapitole 3.2.2. Jawa nebyla jenom Týnec aneb 

Provozy Jawy v rámci Československa, na samotném vývoji nových cestovních motocyklů 

Jawa a budoucího koncového trhu (exportu motocyklů) za normalizace mělo osudový vliv 

rozhodnutí tehdejší moci o tom, že prioritou v průmyslové výrobě, co se týče motorizace 

vyspělé socialistické společnosti, se stane vývoj a výroba hlavně nových automobilů. To je 

jeden ze zásadních a zlomových okamžiků, který „nastartoval“ postupný rozklad ve vývoji do 

té doby stále světu technicky dostačujících cestovních motocyklů Jawa.  

 

Někteří vysoce postavení činitelé nejen našeho státu totiž chápali motocykl jako 

dopravní prostředek pro méně majetné. Ještě v 60. letech 20. století byl motocykl chápán coby 

„náhražka“ automobilu a levný dopravní prostředek zejména na venkově. Zároveň se však 

s rostoucí životní úrovní v Evropě projevil rovněž v šedesátých letech pokles zájmu o 

motocykly, protože si stále více lidí mohlo dovolit automobil. Tento trend se tak projevil i 

v socialistickém Československu, avšak státem řízené hospodářství nebylo schopné tak rychle 

a pružně reagovat dostatečnou výrobou automobilů. Důležitým rokem se v této souvislosti stal 

rok 1964, kdy byla zahájena velkosériová výroba vozů Škoda 1000 MB (tzv. „embéčko), 

které v Československu odstartovalo automobilovou „revoluci“ a automobil tak přestával být 

luxusem pro vyvolené.  Výroba motocyklů tak u nás začala být zanedbávána pro malou 

perspektivu. Nesporným faktem a osudovou chybou tehdejšího vedení našeho průmyslu byla 

uniklá skutečnost o tom, že motocykl nemusí být „pouhou“ levnější „náhražkou“ automobilu 

a „obyčejným“ dopravním prostředkem pro „méně majetné“. Motocykl totiž i v této době 

mohl sloužit jako prostředek zábavy, způsob trávení volného času a zároveň i sportovní 

náčiní. A tak v době, kdy na světové trhy doslova „vtrhly“ japonské firmy, které nabízely 

přitažlivé moderní motocykly určené především k zábavě, u nás tomu bylo přesně naopak. 

Vyráběly se stále stejné, pro svět již málo atraktivní stroje. Československý motocyklista tak 

mohl pouze snít o moderním zahraničním motocyklu. Jejich import k nám byl zcela 

minimální a pravděpodobnost získat takový stroj se rovnala pravděpodobnosti výhry první 

ceny ve sportce.
42

 Konkurence na trhu motocyklů v Československu tak vlastně neexistovala, 

kromě českých motocyklů značky ČZ ze Strakonic.  

 

K přesnému dokreslení vývoje trhu v počtu motorových vozidel u nás je třeba využít 

                                                
42 Knapík, J., Franc, M.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Svazek I. 

Academia, Praha 2011, s. 576.  
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statistických ukazatelů a podívat se hlouběji do let, které předcházely samotnému roku 1964 a 

s tím spojeného nástupu velkosériové výroby automobilů, jež nám pomohou mnohem lépe 

pochopit změny v motorizaci Československa na pozadí šedesátých let. V roce 1948 bylo 

celkově v celém Československu 118 700 osobních automobilů a naproti tomu 197 100 

motocyklů. V polovině 50. let, přesně v roce 1955 bylo v Československu registrováno 

139 518 automobilů, ale motocyklů bylo již 498 752, což je poměrně enormní nárůst.
43

 Od 

tohoto roku dále počet automobilů stoupá jen nepatrně, zato motocyklů je mezi lidmi stále 

více. Je tedy evidentní, že motocykl od 50. let do poloviny 60. let sloužil lidem skutečně jako 

primární dopravní prostředek. V roce 1963, tedy rok před uvedením Škody 1000 MB na trh, 

mluví statistické údaje jasně ve prospěch motocyklů, kdy v rámci Československa bylo 

celkem 352 483 automobilů, motocyklů ale bylo již 922 134. Rok 1964 vyzněl pro motocykly 

zdaleka nejlépe. Zde již můžeme pro zajímavost také porovnat údaje v rámci obou republik. 

V celém Československu jezdilo v roce 1964 celkem 381 564 automobilů, motocyklů byl ale 

v tuto chvíli již skoro milion, konkrétně 970 921, kdy v samotné České socialistické republice 

jezdilo 808 271 motocyklů, což bylo nejvíce za sledované období.
44

 Od roku 1965 ale 

vzhledem k avizovaným změnám došlo k velkému obratu v počtu motocyklů, kdy jejich počet 

začal klesat. Nejprve postupně a po menším intermezzu spojeném s koncem 60. let a rokem 

1970, kdy se počty motocyklů u nás pohybovaly v podobných číslech, přišel velký propad, 

který trval až do roku 1989. Počty automobilů naopak logicky stále stoupaly bez ohledu na 

politickou situaci. Pro představu: V roce 1965 klesl počet motocyklů v České socialistické 

republice z 808 271 motocyklů v roce 1964 na 757 723 motocyklů.
45

 V roce 1970 to bylo 

719 013 motocyklů, ale automobilů bylo stále méně, než motorek: 667 065. O pět let později 

v roce 1975 ale klesl počet motocyklů na 574 492 kusů. V rámci hesla „do socialismu 

nepojedeme na motocyklu“ a necelých deset let po uvedení Škody 1000 MB na trh, v roce 

1973, se karta v počtu automobilů a motocyklů u nás obrátila. Zatímco motocyklů bylo 

evidováno v rámci České socialistické republiky 629 538, automobilů již bylo 931 361.
46

 

V roce 1974 u nás překročil počet automobilů jeden milion a o 15 let později, v roce 1985 již 

dva miliony. Počet motocyklů však stále klesal. Pod hranici půl milionu kusů se motocykly 

dostaly v roce 1984, kdy jich bylo v České socialistické republice 481 605 kusů. Za dvacet let 

se tak počty motocyklů u nás ztenčily zhruba na polovinu. V přelomovém roce 1989 u nás 

                                                
43 Statistická ročenka Československé socialistické republiky. SNTL, ALFA, Praha 1970, s. 358. 
44 Statistická ročenka Československé socialistické republiky. SNTL, ALFA, Praha 1970, s. 358. 
45 Tamtéž. 
46 Statistická ročenka Československé socialistické republiky. SNTL, ALFA, Praha 1981, s. 437. 
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jezdilo již „jen“ 444 992 motorek.
47

 Dalším zajímavým ukazatelem je fakt, že nejvíce 

registrovaných motocyklů u nás ve sledovaném období co se týče krajů, připadá na tehdejší 

Jihomoravský kraj, kde bylo vždy o poznání více motocyklů, než v ostatních krajích. Zde se 

nabízí paralela s motocyklem coby dopravním prostředkem hlavně na venkově a jakožto 

vhodného „přibližovadla“ po širokých lánech polí a nekonečných vinic v letních dnech.  

V první polovině 90. let přišla menší vlna euforie a počty motocyklů se do roku 1995 

„vyšvihly“ na 457 560 kusů. O rok později už byl ale stav 439 247 motorek a počty dál 

klesaly. V roce 1999 se počet motorek snížil skoro pod čtyři sta tisíc. Číslo 401 463 hovoří za 

vše.
48

 S novým stoletím ale motocykly zažily a doteď zažívají svůj velký návrat do českých 

garáží. V roce 2005 bylo motocyklů již 794 000 a v roce 2009 číslo vzrostlo na 903 346 

motocyklů.
49

 V roce 2013 bylo registrováno v České republice 984 270 strojů a počet se tak 

přiblížil milionové hranici.
50

 Zajímavý je jistě fakt, že nyní jezdí v samotné České republice 

více motorek, než v celém Československu v roce 1964, kdy byl v tomto roce počet 

registrovaných motocyklů nejvyšší. Po padesáti letech se tak motocykly u nás dostávají opět 

do popředí zájmu, tentokrát ale hlavně z čistě volnočasového vyžití a nikoliv jako „náhražka“ 

za automobil.  

 

Jak již bylo také uvedeno výše, fakt, kdo měl údajně pronést větu o tom, že do 

socialismu přece nepojedeme na motocyklu, i když vše nasvědčuje tomu, že ji pronesl tehdejší 

generální tajemník ÚV KSČ a prezident republiky Antonín Novotný, je spíše ukázkou jedné 

z tradujících se historek, aby bylo možné „ukázat“ na konkrétního viníka stojícího za 

postupným úpadkem v dalším rozvoji nových motocyklů. 

 

Ani samotní narátoři v podstatě nemají jasno o původu tohoto tradujícího se prohlášení. 

František Hruška uvedl, že tuto větu měl říct tehdejší ministr strojírenství Karel Poláček. Josef 

Mičík se dokonce domnívá, že to byl Lubomír Štrougal. Milena Povolná se také vyjadřuje 

k útlumu na poli vývoje nových motocyklů: Karel Bárta: „Já sem slyšel, že (…) ty motocykly 

byly až na té druhé koleji.“ Milena Povolná: „Ano, ano. To jako jo. A to co tam říkal Žížala
51

, 

jako že, že to řek Zápotockej, tak to neřek Zápotockej, řek to Novotnej. Na socialismu 

                                                
47 Statistická ročenka České a Slovenské federativní republiky. SNTL, Praha 1990, s. 450. 
48 Statistická ročenka České republiky. Scientia, Praha 2000, s. 484. 
49 Statistická ročenka České republiky. Scientia, Praha 2010, s. 538. 
50 Dostupné [on-line] na: http://www.jawa.eu/novinky/pocet-registrovanynych-motocyklu-v-cr.html [cit. 23. 5. 

2015]. 
51 Přednáška Ing. Ladislava Žížaly v zasedací síni Městského úřadu Týnec nad Sázavou ze dne 22. 1. 2015 na 

téma: Můj život s Jawou. O každodennosti v Jawě za minulého století.   
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nepojedeme na motorkách, jo. (…) po tej válce vlastně každej měl motorku, jo. Ale každej 

toužil po autě, jo. Takže to mělo ten smysl, že vlastně chceme, aby se ty lidi měli líp, tak ať maj 

auta.“
52

 Na těchto příkladech je jasně patrné, že shoda na jménu je velice složitě uchopitelná 

a „stoprocentní“ pravdu v této souvislosti asi nelze s přesností určit.  

 

Rozhodnutím tehdejšího nejvyššího stranického vedení a prakticky nulovými náklady 

na výzkum a vývoj nových cestovních motocyklů včetně prakticky rovněž nulových investic 

do samotné továrny Jawa v Týnci, ať už na opravy samotné budovy a hlavně strojního 

vybavení, nezbylo vlastně nic jiného, než cestovní motocykly vyrábět prakticky v jednom 

druhu a provedení po statisících kusů právě a jen pro nenasytný trh tehdejšího Sovětského 

svazu. Hospodářská politika státu byla uspokojena vysokou poptávkou a nikdo tak neměl 

zapotřebí participovat na jakýchkoliv změnách ve výrobním programu a zkusit vyvážet 

cestovní motocykly Jawa také do zemí mimo Východní blok. Proč také? Produkce továrny 

byla zaplněna na několik let dopředu, v továrně stále pracovalo mnoho ochotných lidí, kteří 

pro Jawu dýchali, a tak nikoho ani nenapadlo snažit se přijít s jakoukoliv technickou úpravou 

či dokonce přijít s úplně novým typem cestovního motocyklu. S nástupem normalizace tak 

Jawa začala ztrácet dříve vydobytý prakticky celosvětový trh a soustředila se pouze na výrobu 

jednoho typu motocyklu prakticky po celou dobu normalizace s minimálními zásahy do jeho 

konstrukce a dalšího technického vývoje. Je nadmíru jasné, že toto „opatření“ ze strany Jawy, 

resp. nařízením čelních představitelů státu, prakticky záhy nestačilo ostatním zemím zejména 

kapitalistického Západu, kam se do přelomu 60. a 70. let motocykly Jawa ve velkém 

vyvážely.  A tak se v těchto zemích začaly ve velkém šířit dovozy motocyklů zejména 

Japonského původu, které charakterizovaly lepší jízdní vlastnosti, výkonné motory a v mnoha 

případech také nadčasový design cestovních motocyklů a značka Jawa si tak se svým 

zastaralým konceptem cestovního motocyklu definitivně zavřela cestu na západní trhy. Po 

desítky let stále jen omezeně inovovaný dvouválec o objemu 350 ccm už dávno přestal být 

pro své technické parametry v rozvinutých zemích zajímavým artiklem a jeho omezený 

export tímto směrem umožňovala jen nízká prodejní cena. Vývoz motocyklů Jawa do států 

jako byla Anglie, Austrálie, Dánsko, Kanada, Švédsko, Holandsko, Itálie či Norsko se sice 

dále týkal strojů se znakem Jawa, jednalo se ale „pouze“ o sportovní motocykly – soutěžní 

speciály vyráběné ve Výzkumném a vývojovém závodě Jawa v Praze – Strašnicích. 

Celosvětově vynikaly také plochodrážní motocykly z Jawy Divišov, které ale nesly značku 

                                                
52 Rozhovor s Milenou Povolnou ze dne 2. února 2015 vedl Karel Bárta 
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Jawa namísto původního označení ESO nuceně, jak již bylo popsáno výše v kapitole 3.2.2. 

Jawa nebyla jenom Týnec aneb Provozy Jawy v rámci Československa. Celosvětová 

distribuční a obchodní síť Jawy tak postupně díky zásahu orgánů státní moci postupně 

upadala. 

 

Celkem výstižně o nově zaváděné praxi hovoří Josef Mičík, který uvedl, že prioritou 

tehdejší vlády byla spíše podpora jiných podniků v rámci automobilového průmyslu. Patřily 

k nim například Tatra Kopřivnice, Liaz Jablonec, nebo Škoda Mladá Boleslav. Tyto podniky 

automobilového průmyslu měly pro vývoz daleko větší cenu než výroba motocyklů, a Jawa 

tak dostávala peníze v podstatě jen na provoz, ale na modernizaci či náběhu nového druhu 

motocyklu peníze prakticky nezbívaly. Navíc bylo domluveno, že Jawa se několik let nemusí 

o nic starat, protože odbyt motocyklů po desetitisících za rok do Sovětského svazu byl dán a 

zaručen bez prakticky nulových zásahů do konstrukce či modernizace motocyklů, protože 

žádné speciální požadavky na motocykl konečný trh neměl. Celé vedení Jawy tak tento 

přístup definitivně uspal a to i díky prakticky neexistující konkurenci na poli motocyklů 

v rámci východního bloku. 

 

Probuzení ze snu přišlo krátce po událostech v roce 1989, kdy Jawa zjistila, že její 

současný koncept cestovního motocyklu je natolik zastaralý a technicky sice nenáročný, ale 

absolutně nedostatečný k prosazení se na jakémkoliv trhu co do motorových vlastností, 

výkonu, designu, ale také kvůli absenci veškeré „moderní“ elektroniky.   

  

František Hruška k otázce kvality a vývoji trhu na poli tehdy vyráběných cestovních 

motocyklů tyto procesy vystihuje celkem přesně: „(…) co je kvalita, že jo.. kvalita je to, co 

chce zákazník, ..takže.. my jsme tenkrát vyráběli velice kvalitní motocykly. (…) Do 

Vladivostoku je pět tisíc kilometrů vocaď, nevim vodkuď, ale někde z Ruska tam prostě vede 

Bajkalsko-Amurská magistrála, že jo. A i tam, v tom Vladivostoku se prodávaly motocykly 

Jawa. A tamní motocykloví fanoušci.. rádi jezdili sem k nám do Jawy a jejich přáním byl 

motocykl, kterej v místech, kde nejsou silnice a nedá se ject po tý zamrzlý tundře, nebo něčem 

takovym, no tak se může jet na tom motocyklu po pražcích po tý Bajkalsko-Amurský 

magistrále a oni z těch pěti tisíc kilometrů z toho Vladivostoku přijeli třeba dva tisíce 

kilometrů po pražcích za vlakem. Tak takovej motocykl my sme dokázali postavit a takový 

motocykly vlastně byly postavený pro Ruskýho zákazníka. Dá se říct, že byly nekvalitní? Nedá, 

byly velice kvalitní. Z úhlu pohledu toho Rusa byly velice kvalitní. (…) Z úhlu už tehdejšího 
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evropského, nebo západoevropského, nebo světového zákazníka už to samozřejmě ty naše 

motocykly byly těžce zastaralý. To znamená rok šedesát devět, sedumdesát, kde de facto až do 

konce toho roku sme vyráběli motocykly vlastně především pro zeměkouli. (…) A motocykly 

vod toho motocyklu 634, to byl rok sedumdesát tři, ano, čtyři, tak to sou motocykly, který sou 

konstruovaný vlastně už na základě politickejch rozhodnutí pro Ruskýho zákazníka. To přesně 

kopíruje tu dobu těch sedumdesátejch let, respektive toho roku šedesát osum.“
53

 K tomuto 

vývoji se vyjadřuje také Milena Povolná a dá se říct, že se s tímto názorem shoduje: „No, 

takže tam to bylo, že vlastně jakmile tam začala ta elektronika, tak už sme se nechytali. Ale co 

se týká trhů, jako dyž se to dodávalo do Egypta, do Indie, do Ruska, tak tam vůbec nemělo 

smysl, jako dávat ňákou elektroniku. Protože ta Jawa jako motorka, když ty lidi byli aspoň 

minimálně technicky zdatný, tak si ji kdekoli na pařezu vopravili a sloužila jim dál. Jako dyž 

v Egyptě nebo v Turecku na tom dodneška jezdí celá rodina, že tam daj dekl a sou na tom 

posazený a táta veze do města vosum lidí, jo. A ta Jawa furt drží. To znamená, že ty trhy 

neměly zapotřebí, protože všechno to zdražovalo a ta motorka pro obyčejný lidi a jako 

dopravní prostředek. To nebylo žádný hogo fogo, aby jako pojedu z vesnice do vesnice a budu 

se předvádět. Takže pro ten účel, pro kterej to bylo, tak byla absolutně vyhovující.“
54

 

Z hlediska výtahu z těchto rozhovorů je velice dobře vidět, proč nešel vývoj cestovních 

motocyklů Jawa dopředu a byl odsunut stranou. Dělo se tak na úkor přání koncového 

zákazníka, kterým byl v letech normalizace prakticky jediný odběratel – Sovětský svaz. Pro 

tento trh, či jak naznačila Milena Povolná, pro trhy, jako byl Egypt nebo Turecko, takováto 

koncepce cestovního motocyklu byla velice kvalitní alternativou pro potřeby obyčejných lidí, 

kteří motocykl používali jako dopravní prostředek a nepotřebovali k tomu „zbytečné“ 

vymoženosti, co se týče složité elektroniky a drahého servisu.  

 

Dalším důležitým bodem, který vyplynul z politického rozhodnutí dát přednost 

automobilům před motocykly – a tudíž logickým důsledkem této situace, byl nedostatek 

financování pro potřeby vývoje nových cestovních motocyklů. Pokud se přeci jen inženýři ve 

vývoji pokusili o představení nové koncepce či typu cestovního motocyklu, byl prakticky 

tento zárodek odsouzen k zániku již na papíře. Pouze několik prototypů v omezeném 

množství se dočkalo také samotného testování, avšak do sériové výroby se promítlo pouze 

designové řešení, které se později stalo základem pro modernizaci sériové třistapadesátky.  

Nebyla potřeba, nebyla ochota, chyběly finance, odbyt byl zajištěn. Šance prosazení investic 

                                                
53 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
54 Rozhovor s Milenou Povolnou ze dne 2. února 2015 vedl Karel Bárta 
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pro možnost výroby motorů, ale také dalších dílů byly minimální. Vysoké investice pro 

potřebu velkosériové výroby některých dílů by bylo možné pokrýt ziskem z motocyklů 

exportovaných na trhy socialistických států, avšak penězi, které odsud přicházely, nemohl 

tehdy výrobce podle svého uvážení disponovat. Tyto finance putovaly do státního rozpočtu a 

teprve odtud byly dále přerozdělovány pro rozvoj firem. Nikdo také netušil, že se blíží konec 

jedné velké éry, takže vedení podniku, ukolébané nekonečnými objednávkami až 

nevyrobitelného počtu třistapadesátek zastaralé koncepce, předpokládalo i další odbyt 

motocyklů především do Sovětského svazu. Vývoj nových cestovních motocyklů tak můžeme 

z hlediska tehdejší doby chápat jen jako jednu ze „slepých“ uliček v rámci celkové výroby 

v národním podniku Jawa.  

 

 

Řešení ekologie v Jawě 

 

Tehdejší socialistický systém v Československu nepřikládal příliš velký význam 

ochraně životního prostředí. V této souvislosti je třeba připomenout, že v rámci tehdejší 

struktury vládního řízení nebylo zřízeno samostatné ministerstvo životního prostředí. V rámci 

starých ekologických zátěží tak i v dnešní době existují v České republice tisíce lokalit, které 

byly v minulosti kontaminovány mimo jiné právě průmyslovou výrobou. Mezi ně samozřejmě 

továrna Jawa také patřila. 

 

Ekologická krize v rámci Československa ale nevznikala naráz až v 70. a 80. letech a 

souvisela jak s polohou země, tak s velkou intenzitou průmyslové výroby, která zesílila 

zejména začátkem 50. let. Československo se tak na jedné straně chlubilo předním místem na 

světě ve výrobě železa, oceli, cementu a dalších výrobků, ale tato „kladná“ čísla měla 

negativní dopad na ekonomické, ale i těžké ekologické důsledky, které přímo ohrožovaly 

zdraví obyvatelstva, přičemž nejzatíženější složkou životního prostředí byla kvalita ovzduší. 

Další zhoršení životního prostředí vedlo také k odumírání lesů a znečištění vod. Velký podíl 

na to mělo neplnění schválených zákonů o čištění odpadních vod, kdy vláda poskytovala 

různé výjimky z těchto zákonů.
55

  

 

Ústředí i místní orgány ale utajovaly pravý stav věci, zprávy o ekologických důsledcích 

                                                
55

 Kalinová, L.: Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. Academia, Praha 

2012, s. 124-126. 
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byly dokonce označovány jako tajné a to z obavy, že by mohly vyvolat otázky typu „kdo za to 

může“, což by mohlo vést k rozšíření masového protestního hnutí.
56

 Centrální plánování a 

strategie růstu orientovaného na těžbu, produkci energie a oceli se projevily nejen 

poškozováním životního prostředí, ale i celkovým zhoršením životních podmínek 

obyvatelstva. Informace o stavu životního prostředí vyburcovalo hlavně mladé lidi 

k protestům proti lhostejnosti vedoucích představitelů. Vystupňování ekologického hnutí 

zahájila 11. listopadu 1989 demonstrace v Teplicích, kde se mj. ozvalo heslo „Zítra zase 

tady“.
57

 Poté již na tyto demonstrace byla nasazena vodní děla. Podobné protestní akce 

pokračovaly v dalších městech tehdejšího Severočeského kraje, kde byla otázka životního 

prostředí velkým problémem. V téže době začala probíhat také série demonstrací v Praze, 

které ovšem měly již čistě protirežimní charakter a ty vyústily v pád komunistického režimu 

v Československu.
58

 

 

S odstupem času narátoři jakoby ztrácejí přehled o tom, jakým způsobem ovlivňovala 

dříve továrna Jawa v Týnci nad Sázavou životní prostředí, ve kterém sami žili, a dá se říci, že 

této otázce nepřikládali větší význam, jak vyplývá ze samotných rozhovorů na toto téma.  

 

Přímo se nabízí otázka v souvislosti s umístěním samotné továrny na břehu řeky Sázavy 

a s možným vypouštěním odpadů do samotné řeky. Jaroslava Heřmanová o ničem takovém 

neví a myslí si, že to nebylo ani možné. V rozporu s tvrzením, že do Sázavy se v té době 

z továrny Jawa nic nedostávalo, je tvrzení Františka Zboženského, ačkoliv zároveň 

zpochybňuje závadnost vypouštěných materiálů a uvádí, že vzhledem k tomu, že v areálu 

podniku se nacházela galvanizovna na chromování dílů, tak „něco“ se do řeky vypouštělo, 

takže si sami zaměstnanci všímali, že po řece plavaly různé pěny, ale určitě to nebylo nic moc 

závadného, protože už v tu dobu tyto věci byly zabezpečené. Josef Mičík také přesně 

nedokáže popsat vypouštění odpadů do řeky a myslí si, že odpady z galvanizovny se spíše 

nějakým způsobem zachytávaly. Jak je patrno z odpovědí narátorů, jisté podvědomí o faktu, 

                                                
56 Teprve 1. března 1988 byl přijat dokument Federálního ministerstva vnitra, odtajňující některé skutečnosti o 
stavu životního prostředí. Tím se odtajnily články týkající se ministerstev zdravotnictví ČSR a SSR o zdravotním 

stavu obyvatelstva, zpracovávané orgánem hygienické služby. Blíže v publikaci Moldan, B. a kol.: Životní 

prostředí České republiky (vývoj a stav do konce roku 1989). Praha, Academia 1990, s. 34-37. In: Kalinová, L.: 

Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. Academia, Praha 2012, s. 128. 
57 Podobné heslo se objevilo i v Praze, viz Tůma, O.: „Zítra zase tady!“. Protirežimní demonstrace 

v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. ÚSD AV ČR – Maxdorf 1994. In: : Kalinová, L.: 

Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. Academia, Praha 2012, s. 129. 
58 Kalinová, L.: Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. Academia, Praha 

2012, s. 129.  
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že továrna Jawa pravděpodobně „něco“ do řeky vypouštěla, bylo. Nikdo se však jakoby v té 

době nezajímal a možná ani nechtěl zajímat o to, co vlastně konkrétně se do řeky vypouští a 

jaký je skutečný stav věci. Skutečně se v tomto směru jedná o pouhé podvědomí a jakousi 

„kolektivní“ principiální nevědomost.  

 

Větší informovanost narátorů naráží na zpracování odpadů z tehdejší lakovny v Jawě a 

s tím spojené zamořování okolí továrny. Určitou „nevýhodou“ samotného okolí Týnce nad 

Sázavou a s tím spojenou „likvidací“ odpadů, kterými se zamořovalo nejbližší okolí, byl také 

fakt, že v samotném Týnci se kromě samotné továrny Jawa nacházela také velká továrna 

Metaz, která z podstaty své výroby musela nutně produkovat také dost průmyslových odpadů. 

Josef Mičík vzpomíná: „No, byly to velký problémy. Třeba tadyhle za fabrikou kousek dál, 

protože byly klasický třeba v lakovně vypalovací pece. To znamená, byly boxy a v těch boxech 

se klasickym způsobem pistolí stříkala barva, že. (…) to znamená i na ty stěny se tam 

nanášela barva. Za nějakou dobu se musela ta barva odstranit, protože ty nánosy byly velký a 

vozilo se to třeba támhle za fabriku, tam vyloženě byla skládka, kde se prostě ty kusy té barvy 

vozily. Vim, že třeba lidi si tam i dokonce mojí ženy babička třeba tam jezdila, vyloženě ta 

barva tam byla, tak se ulomila, rozdělala se doma a tim se topilo. (…) stejně tak Metaz 

vyvážel různě do lesů ty svoje slévárenský písky, který byly už s tim chromem a dalšíma 

svinstvama (…).“ Okolí tak bylo podle Josefa Mičíka dost zamořené. František Zboženský má 

v paměti rovněž problém s likvidací barev z lakovny: „(…) současně tam sme měli takovej 

prostor, kde sme doslova, doslova sme vypalovali tudletu barvu, přivezly se tam držáky a 

zapálilo se to, se to tam pálilo na tom kopci, jo. (…) to sme každej viděl prostě, to tady 

čoudilo.“
59

 Také Milena Povolná si je vědoma velkého problému s likvidací odpadů hlavně 

v souvislosti s chemickými procesy v lázni na galvanizovně a problémy s únikem různých 

látek. Celou situaci s problémy nakládání s odpady a celkovou ekologickou situací tehdejší 

továrny a vůbec ekologii jako celku se snaží v rozhovoru jaksi „odlehčit“ František Hruška. 

Ačkoliv konkrétní poznatek, který by líčil konkrétní fakta o likvidaci odpadů v továrně, 

vlastně neřeší, poměrně sáhodlouze na druhou stranu hovoří o obecném povědomí o ekologii: 

„Vono.. je.. potřeba všecky věci hodnotit úhlem pohledu té doby, ve které se dějí (…) a.. nikdy 

né úhlem pohledu vlastně doby budoucí, nebo doby následující. Tehdá byla povědomost o 

ekologii a nakládání s nebezpečnejma, nebo závadnejma látkama na ňáký úrovni, za deset let 

na to na jiný a dneska opět jiný. A jestliže se na to budem.. dívat dnešním úhlem pohledu a tak 

                                                
59 Rozhovor s Františkem Zboženským ze dne 6. února 2015 vedl Karel Bárta 
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nám ňákej ekoterorista řekne, že sme barbaři toho nejvyššího stupně, protože sme se tenkrát 

chovali, jak sme se chovali.“
60

 Konkrétně k samotné Jawě hovoří z hlediska tehdejší doby pro 

továrnu jako takovou z hlediska ekologie ve velice dobrém světle a v některých případech 

popírá výše uvedené a popsané věci, kdy uvádí, že se lidé museli jako továrna vyvarovat 

větších průšvihů na poli ekologie, protože byly sledovanou firmou a nezpůsobili tak žádné 

zatížení životního prostředí, protože ani neměli jak. 

 

Z výše uvedených vyjádření jednotlivých narátorů je zřejmé, že také samotná továrna 

Jawa byla v podstatě jednou z ekologických zátěží pro své blízké okolí navzdory vyjádření 

Františka Hrušky, ale zároveň se musíme ztotožnit také s faktem, že v rámci tehdejší doby a 

možností se nejednalo o tak velké zatížení pro přírodu, jako tomu bylo v případě obřích 

průmyslových kolosů například na severní Moravě, kde se s problémy s ovzduším a dopady 

na zdraví obyvatel žijících v okolí prakticky potýkají až do dnešních dní. Rovněž se dá 

konstatovat, že se nejednalo ze strany Jawy o velké zásahy do rázu tehdejší krajiny. Výrazným 

problémem se tedy ukázala pouze otázka likvidace přebytků barev z tehdejší lakovny, které 

byly přímo páleny na louce vedle továrny, což zajisté nepřispělo ke kvalitě ovzduší a rovněž 

zbytky chemikálií z těchto barev nepochybně musely kontaminovat půdu. O tom, zda Jawa 

vypouštěla větší či menší množství škodlivých látek do řeky protékající přímo vedle samotné 

továrny, se není možné z rozhovorů prakticky nic dozvědět stejně tak, jako o emisích, které 

továrna vypouštěla do ovzduší. Zajímavým ukazatelem by zajisté také bylo zjišťovat, jakým 

způsobem bylo nakládáno s jedy na bázi kyanidu a jak se likvidovaly kaly, o kterých hovořila 

Milena Povolná. Tyto informace jsou pro potřeby této práce jaksi nad rámec původně 

zkoumaného problému, avšak při bližším zkoumání v budoucnu by určitě stálo za to se i na 

tento problém blíže zaměřit nejen ve vztahu k samotné továrně Jawa, ale prakticky celého 

Benešovského regionu, kde měla průmyslová výroba také velkou tradici.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 



51 

 

Práce v Jawě, volný čas a možnosti vyžití v dobách normalizace 

  

Socialistický systém jako takový poskytoval pracujícím již ze své podstaty různé 

výhody a jistoty a to zejména pracovníkům v dělnických profesích. Jednalo se hlavně o 

materiální a sociální zabezpečení, jistotu práce a komplexní péči o zaměstnance státních 

podniků. Zaměstnanci mohli za různých podmínek uplatnit nárok na podnikový byt, 

samozřejmostí byla také zdravotní péče, závodní stravování, rekreace či péče o děti 

zaměstnanců v rámci jak organizování dětských táborů, tak budování mateřských škol 

v blízkosti bydliště, respektive podniku. Nezřídka byly v rámci státních podniků zřizovány 

také učňovské obory v podnikových učilištích, kde měli budoucí absolventi vzhledem ke 

konkrétnímu zaměření oboru jistotu, že ihned nastoupí do zaměstnání na danou pozici 

v daném podniku. Kromě těchto výhod nabízely podniky také sdružování v různých jak 

pracovních, tak také mimopracovních organizacích a tím byly pro mnohé zaměstnance 

zajištěny také různorodé volnočasové aktivity, i když stále „dotované“ a tím pádem také 

určitým způsobem „sledované“ podnikem.  I tak ale pamětníci většinou v dobrém vzpomínají 

na pořádání pravidelných akcí, které byly organizované jak pro samotné zaměstnance, tak i 

pro jejich rodinné příslušníky a většinou nikdo neřešil, že je organizuje ta která organizace. 

Důležitou součástí bylo prosté setkávání s lidmi, zábava a s tím spojené „stmelování“ 

kolektivu a udržování jakési „dobré“ nálady a vztahů mezi lidmi jak v rámci podniku 

samotného, tak současně v rámci celé společnosti. Koneckonců to byl jeden z cílů tehdejší 

vládnoucí moci – udržet obyvatelstvo v dobré náladě materiálním, sociálním zabezpečením a 

mzdovou politikou tak, aby co nejmenší část občanů měla výhrady vůči stávajícímu režimu. 

Nutno podotknout, že takto nastavená politika se v případě zejména dělnických profesí státu 

úspěšně dařila tak, že právě příslušníci dělnických profesí na tuto dobu vzpomínají většinou 

v dobrém a bez větších výhrad k nastavenému kurzu politiky té doby.  

 

     

Sociální výhody, platové ohodnocení, možnosti a bytová politika národního podniku Jawa 

v dobách normalizace a dnes 

 

K tomu, abychom blíže pochopili podstatu výše uvedeného textu a zhodnotili tato fakta 

ve vztahu k samotnému podniku Jawa, je nutné opět porovnat jak psanou, tak vypovězenou 

část o těchto otázkách vzhledem k podmínkám samotné doby normalizace. Samotná 

publikace Jawa – půlstoletí práce a úspěchů ve vztahu k otázkám sociálního zabezpečení pro 



52 

 

zaměstnance hovoří poměrně široce a je v ní „velebeno“ socialistické zřízení samozřejmě ve 

vztahu k době, kdy tato publikace vyšla. Kromě různých řádů práce a vyznamenání pro 

jednotlivce i kolektivy, které měl minulý režim v oblibě, se publikace věnuje právě také 

komplexní péči o pracující, která byla nedílnou součástí politiky zaměstnanosti.  

   

 

 

 

                    

 

         
61

 

 

 

V továrně Jawa v Týnci nad Sázavou ordinoval jak praktický, tak také zubní lékař a 

v roce 1967 bylo v základním závodě otevřeno také nové zdravotní středisko, které 

zajišťovalo nepřetržitou zdravotní péči pro dvě pracovní směny. Jednou týdně v tomto 

zdravotním středisku ordinoval gynekolog a do střediska dojížděli také odborní specialisté 

k vyšetření větších skupin zaměstnanců. Pravidelné bylo také rentgenologické snímkování 

plic všech zaměstnanců a také preventivní očkování proti infekčním chorobám. 

 

Závodní stravování bylo zavedeno na všech závodech podniku v roce 1948. V nové 

sestavě podniku po roce 1964 byly vybudovány závodní jídelny v závodech Jiříkov, VVZ 

Praha - Strašnice, v Týnci nad Sázavou a v Divišově. Do ostatních provozů byla dovážena 

teplá jídla v průběhu pracovní doby. Ve všech provozech a závodech byly navíc vybudovány 

kiosky se sortimentem pro denní občerstvení. V samotném Týnci nad Sázavou bylo v roce 

                                                
61 Obr. č. 12-16 – Dobové fotografie znázorňující příklady péče o zaměstnance národního podniku Jawa v Týnci 

nad Sázavou. Převzato z Novotný, P.: JAWA – půlstoletí práce a úspěchů. TEPS ve spolupráci s propagačním 

oddělením n.p. JAWA, 1979, 103 stran. 
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1973 otevřeno nové stravovací středisko v budově starého provozu a v roce 1975 stravovací 

středisko v nové hale s moderním vybavením. 

 

Aby podnik umožnil zaměstnání matkám s malými dětmi, podílel se rovněž na 

budování sdružených mateřských škol v Týnci nad Sázavou, v Pořící nad Sázavou, v Bystřici 

a v Benešově, kde byla umístěna řada dětí zaměstnankyň závodu. V roce 1977 převzal podnik 

do působnosti dvě mateřské školy, a to v Týnci nad Sázavou a v Bukovanech, v nichž lze 

umístit 160 dětí. Kromě toho byl také zakoupen starý mlýn na řece Trnávce u Arneštovic 

nedaleko Pacova, kde byl vybudován chatový pionýrský tábor s kapacitou 120 dětí v jednom 

turnusu. Kromě dětí zaměstnanců Jawy byl tento tábor využíván také dalšími odborovými 

organizacemi dalších průmyslových podniků v tehdejším okrese Benešov.  

 

Další nedílnou součástí sociálního zabezpečení zaměstnanců podniku byla rekreace 

pracujících. Po roce 1963 začal podnik využívat objekt ve Strážném v Krkonoších, kde 

postupnou výstavbou vznikla rekreační chata s kapacitou 36 lůžek a k rekreaci sloužila jak 

v zimě, tak v létě. Závod VVZ Praha - Strašnice navíc vybudoval v Bedřichově u Špindlerova 

Mlýna rekreační chatu s 28 lůžky. V obou horských chatách bylo vybudováno ústřední 

vytápění a rekreanti zde mohli využívat všechny potřebné služby.  

 

Pracovníci Jawy mohli využívat prostřednictvím družebních dohod také rekreační 

objekty v NDR, konkrétně ve městě Pritzwalk, které se nachází 125 km severozápadně od 

Berlína a kde se nacházela továrna na obrábění kovů. Město Pritzwalk leží v Braniborsku 

v okrese Prignitz a počet jeho obyvatel se pohybuje okolo 12 – 15 tisíc.
62

  Zde se ve 

čtrnáctidenních turnusech ročně vystřídalo na 120 osob. Závodní výbor ROH
63

 navíc 

pravidelně vysílal na zahraniční rekreaci k Černému moři do Bulharska, Rumunska a 

Sovětského svazu kolem 120 až 360 zaměstnanců podniku.
64

  

 

K výše uvedeným sociálním výhodám hovoří také jednotliví narátoři. V rámci výzkumu 

jsem se zároveň snažil od narátorů získat vyjádření, které by blíže charakterizovalo výhody 

socialismu a dnešního kapitalismu z jejich pohledu, díky čemuž bude snadnější pochopit 

                                                
62 Dostupné [on-line] na: http://de.wikipedia.org/wiki/Pritzwalk [cit. 10. 6. 2015]. 
63ROH – Revoluční odborové hnutí byla monopolní odborová organizace, která byla zároveň nejmasovější 

společenskou organizací v socialistickém Československu. Mnohde bylo členství zaměstnanců v ROH prakticky 

povinné a automatické. 
64 Novotný, P.: JAWA – půlstoletí práce a úspěchů. TEPS ve spolupráci s propagačním oddělením n.p. JAWA, 

1979, 103 stran.. 
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otázku „výhodnosti“ obou těchto porovnávaných dob pro jednotlivé narátory.  

 

Jaroslava Heřmanová uvádí: „Mě to vyhovovalo. (…) já si myslim, že v Jawě při mně to 

bylo dobrý. Při mně to bylo dobrý. Já sem byla spokojená s penězma. (…) No to víte, že to 

bylo pro ty dělníky to.. lepší. Já na tu dobu nemůžu nařikat. Nemůžu si ztěžovat, já sem práci 

měla, já sem spokojená byla (…).“
65

 Jaroslava Heřmanová tedy jednoznačně stojí za tím, že 

v socialismu byly lepší platové podmínky pro dělníky, než je tomu dnes. Když srovnává obě 

doby, stojí jednoznačně na „straně“ socialismu: „No.. já sem proti tomu nebyla nikdy. Dyť to.. 

co si tam nahoře udělali, to měli no a my sme si tady žili podle svého zase. (…) to bylo 

lepší.“
66

 Obecně lze říci, že lidé v dělnických profesích na dobu socialismu vzpomínají 

v dobrém, zejména pro velkou podporu právě těchto profesí.  

 

Josef Mičík uvádí, že kromě dětského tábora v Arneštovicích a chaty ve Strážném 

v Krkonoších se v rámci rekreace také udělovaly poukazy nejlepším pracovníkům Jawy, kteří 

pak mohli strávit dovolenou také v zahraničí, tedy v některé ze zemí bývalého Sovětského 

svazu.  

 

Dalším bodem, ke kterému se Josef Mičík vyjadřuje, je otázka platového ohodnocení: 

„(…) vono tehdy bylo propagovaný heslo, že prostě to.. jak se říká, že dělníci vládnou, když to 

takhle blbě řeknu, že, tak samozřejmě, že ty platy třeba konstruktérů byly v průměru třeba.. 

nižší, než, nebo na úrovni třeba řádově dělníků a samozřejmě vo dost nižší, než třeba 

nástrojařů, který byli jakoby šlechta dělnickýma těma profesema, že. (…) Ale ty rozdíly byly 

směšný, ty byly třeba stokorunový, že (…). Samozřejmě, že nejlepší pracovníci takzvaní pak se 

dostali do toho, do té situace, že byli třeba jako vyznamenáni na nějaké voborový, nebo 

dokonce státní vyznamenání, že.“
67

 K uvedeným „poctám“ v podobě vyznamenání je nutno 

poznamenat, že tehdejší režim vydával tyto druhy ocenění za velice vysoce ceněné v rámci 

tehdy zavedeného systému odměňování. Tato vyznamenání uděloval prezident republiky, ale 

také existovaly každoroční odměny za vzornou práci udělované podnikovými i oborovými 

vyznamenáními.  

 

                                                
65 Rozhovor s Jaroslavou Heřmanovou ze dne 22. února 2015 vedl Karel Bárta 
66 Rozhovor s Jaroslavou Heřmanovou ze dne 22. února 2015 vedl Karel Bárta 
67 Rozhovor s Josefem Mičíkem ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
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Celkově si také Josef Mičík více pochvaluje dobu socialismu z perspektivy dělnických 

profesí. Dělníci měli prakticky stejné, nebo i vyšší platy, než vystudovaní technici, mohli 

uplatnit nárok na tovární byt a zadluženost byla minimální, nebo dokonce žádná. Po všech 

stránkách z hlediska zaměstnanecké péče bylo o zaměstnance podniku velice dobře postaráno. 

Dobu socialismu vnímal jako určitě lepší a výhodnější pro „obyčejné“ lidi. Na jednu stranu 

chápe, že nelze společnost budovat na základě hesla „každému podle jeho zásluh a potřeb“, na 

druhou stranu je zklamaný z nastoleného systému kapitalismu, kdy zejména sociální politika 

tolik nemyslí právě na lidi v dělnických profesích.  

 

 

František Zboženský v podstatě volně navazuje na předešlé „chvály“ socialismu 

z tehdejšího a dnešního úhlu pohledu a vzpomíná na výhody té doby a poukazuje na obrovský 

rozdíl v dnešní době zejména z hlediska nevyrovnaných platů a rozdílů mezi profesemi. 

František Zboženský v tomto případě chválí předešlou dobu nejen proto, že mu socialismus 

nijak neublížil, ale zároveň mu z pohledu dnešní doby jednoznačně vadí velká propast mezi 

„chudými“ a bohatými lidmi, kdy za chudé lidi označuje dělníky, a ihned dodává, že poctivou, 

tedy dělnickou prací nelze v současných podmínkách zbohatnout. Dříve taková propast 

nebyla díky „smazávání“ rozdílů v platech natolik možná.  

  

František Hruška do celé záležitosti sociálních výhod pro zaměstnance přináší také 

pohled z hlediska dnešní doby: „(…) samozřejmě, že v tý době,  (odkašlává) kdy neexistovala 

řeknu ta terciární sféra.. jako existuje dneska, tak samozřejmě bylo nezbytně nutný, aby firma 

tyhle ty věci všecky zajišťovala. My sme měli.. provozovali sme dvě horský chaty, dokonce tři, 

provozovali sme mateřský školky a provozovali sme řadu takovejhle zařízení a.. víceméně to 

bylo tenkrát normální (…). Když se podíváte do dnešní doby, tak všecky ty pokusy o lesní 

školky a rodinné školky a já nevim jak se tomu všemu dneska řiká, dyť to je přesně to stejný 

v bledě modrym, jo.“
68

  

 

Zároveň je také nutné poznamenat, že ve vztahu k podniku Jawa, kde nyní František 

Hruška pracuje jako ředitel této firmy, neopomíjí poměrně široce zhodnotit ve vztahu 

k demografickému vývoji obyvatel špatnou politiku státu na poli zajišťování míst 

v mateřských školkách a školách obecně. Faktem zůstává, že se stále více nadnárodních 
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podniků v tomto případě zařizuje podle svého. Rozdílem je, že dříve si sice podniky 

zařizovaly své školky a školy, ovšem musíme mít na paměti, že zřizovatelé těchto institucí 

byly národní podniky, čili svou provázaností byly tyto výhody zřizovány z peněz ze státní 

pokladny a mohly si tak dovolit být i prodělečné. 

 

Na období normalizace z hlediska výhod a nevýhod vzpomíná František Hruška ze své 

současné pozice vdobrém jednak z hlediska svého dřívějšího věku a v dobrém také z hlediska 

dřívějších větších jistot a výhod pro pracující. Současně také zabředává více do hloubky 

podstaty porovnávání minulé a současné doby. František Hruška uvádí: „My když sme 

s manželkou v osumdesátom devátom roce cinkali klíčema (…) a žena moje vlastní tenkrát 

vyslovila takovou myšlenku. A, a, a, a vlastně, že jo, mluvilo se vo všem – co, co to pro nás 

bude znamenat? Jo. A jako dneska si to pamatuju, já sem jí na to odpověděl: ´No bude to pro 

nás znamenat to, že doteď máme relativně dost peněz, ale nemáme si za ně co koupit´. (…)´A 

ta nová doba bude ta, že budou krámy narvaný zbožím a my nebudeme mít peníze na to, 

abysme si to mohli koupit´. Tudíž osumdesát procent lidu na tom bude úplně stejně jako v tý 

starý době a těch okrajovejch dvacet procent na straně jedný a na straně druhý po deseti 

třeba, no někteří na tom budou o tisíc procent lépe a někteří na tom budou o tisíc procent 

hůře. Ale jinak se nezmění vůbec nic. Vždycky to bude jenom takový, jaký my si to uděláme.
69

 

Z této odpovědi Františka Hrušky vyplývá, že podle jeho názoru nezáleží na politickém 

systému a uspořádání hodnot ve společnosti. Spíše se zabývá otázkou poměru peněz a 

možnosti materiálních statků v obou dobách s konstatováním, že záleží pouze na každém 

jednotlivci, jak se v které době dokáže přizpůsobit zavedenému systému a na tomto základě 

poté může každý jednotlivec profitovat z „výhod“, které pro něj na základě tohoto 

přizpůsobení ten který systém dokáže přinést. František Hruška v této souvislosti také uvádí, 

že osmdesát procent lidí je na tom stejně v dnešní době a tito lidé na tom byli stejně rovněž 

v době socialismu, což je podle mého názoru nic neříkající a nepodložený argument, ze 

kterého nelze dost dobře vyvodit, z jakého úhlu pohledu byla tato myšlenka vyslovena.  

 

Samostatnou „podkapitolou“ se zdá být otázka bytové politiky tehdejšího národního 

podniku Jawa v dobách normalizace, která patřila k jednomu z hlavních sociálních 

zabezpečení tehdejších zaměstnanců. Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.2.1. Továrna Jawa – 

dopad na Týnec nad Sázavou, doprovázela velikost průmyslových podniků v Týnci nad 
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Sázavou – tedy Jawy a Metazu, také rozsáhlá bytová výstavba. Možnost bydlet ve „vlastním“ 

podnikovém bytě bylo velkou devizou pro všechny tehdejší zaměstnance a tato možnost byla 

také hojně využívána, a to zejména mladými rodinami, které nebydlely v okruhu továrny. 

Zároveň si tím samotný podnik dokázal na několik let dopředu na základě smlouvy „udržet“ 

velký počet svých zaměstnanců, kteří po získání podnikového bytu a díky jistotě práce neměli 

dále potřebu „zkoušet“ jiná zaměstnání či se stěhovat za prací do jiného místa. Tomuto stavu 

samozřejmě nahrávala také mzdová politika, díky které neměli zaměstnanci potřebu dojíždět 

za prací jinam či se rovnou stěhovat kvůli několika vydělaným stokorunám navíc.  

 

František Zboženský uvádí: „(…) tady se všude stavělo mraky baráků, že jo a to, takže 

dostali třeba vod podniku ňákou nenávratnou půjčku, že jo, ale s tim, že se zavázali na deset 

let třeba, to znamená, že nemohli těch deset let vodejít, jo.“
70

 

 

Celou situaci s  podnikovými byty komentuje také František Hruška, který zároveň do 

této záležitosti promítá ekonomickou stránku věci s přesahem do dnešní doby a v této 

souvislosti popírá fakt, že zajištěním podnikového bytu pro zaměstnance si nelze tohoto 

zaměstnance stabilizovat v rámci podniku, ovšem tato myšlenka jednoznačně platí spíše pro 

dnešní dobu.  

 

Z výše uvedených informací od samotných narátorů se dozvídáme, že Jawa skutečně 

vlastnila mnoho podnikových bytů, ovšem přesnější informace o počtu bytů, respektive 

bytových domů či panelových domů v samotném Týnci či v jeho okolí, které byly postaveny 

pro zaměstnance Jawy, musím převzít z přednášky Ing. Ladislava Žížaly. Ten ve své 

přednášce uvádí: Výstavba bytových domů  pro oba týnecké podniky vyvrcholila rokem 1972, 

kdy byly dostavěny čtyři věžové domy se 150 byty, z toho stavbu dvou domů financovala Jawa, 

po jednom domu Metaz a město. Závody podporovaly výstavbu rodinných domů svépomocí, a 

v Týnci tak vyrostly nové vilové čtvrti V Kozlovicích, Na Pražské a na Farském. Rozběhla se 

také družstevní výstavba a družstevníci při odpracování tisíců brigádnických hodin, postavili 

od roku 1961 do roku 1990 34 domů s 279 bytovými jednotkami.
71

 

 

 

                                                
70 Rozhovor s Františkem Zboženským ze dne 6. února 2015 vedl Karel Bárta 
71 Přednáška Ing. Ladislava Žížaly v zasedací síni Městského úřadu Týnec nad Sázavou ze dne 22. 1. 2015 na 

téma: Můj život s Jawou. O každodennosti v Jawě za minulého století. 
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Nastavení pracovní doby a volný čas zaměstnanců za normalizace 

 

Pracovní doba a volný čas. Téma, které nejen za socialismu procházelo a stále prochází 

neustálým vývojem a hledáním optima, aby vzhledem k vyráběným kusům v továrně byla 

uspokojena potřeba a pokrytí výroby a zároveň aby byl zajištěn dostatečný a kvalitní 

odpočinek všem zaměstnancům hlavně v samotné výrobě. Jde o to, aby jejich pracovní výkon 

byl stále na stejné či podobné úrovni a únava v důsledku pracovního přetížení neměla vliv na 

počty vyrobených kusů.  

 

V Jawě v Týnci nad Sázavou byl nastaven dvousměnný provoz a to ranní a odpolední 

směna, protože v rámci kvót ve výrobě a stanovení počtu vyrobených motocyklů za den 

odpovídalo právě rozvržení pracovní doby na dvě pravidelně se střídající směny mimo 

víkendů, které byly většinou volné. Neznamená to ale, že tomu tak bylo vždycky a navíc, jak 

se dozvídáme od narátorů, se i lidé z kanceláří chtě nechtě museli občas kvůli nastaveným 

normám podílet na samotné výrobě v rámci různých přesčasových hodin či víkendů. Josef 

Mičík vzpomíná: „(…) velká část dělníků dělala na dvě směny, to znamená vod šesto do dvou 

a vod dvou do desíti, že. Samozřejmě, že pokud byly nějaký mimořádný události, takže buď ty 

lidi dělali přesčasy, nebo se dělalo i sobota, nebo i v neděli. (…) hodně těch mimořádných 

úkolů se dělalo tim způsobem, že mi jako úředníci sme chodili v rámci pracovní doby sme 

chodili na dílny, to znamená když třeba sme šli na montáž, samozřejmě, kde byl ňákej cyklus, 

kolik se muselo dopoledne, asi dvě stě čtyři motocykly a vodpoledne asi sto devadesát čtyři, 

sto devadesát šest, že. Když bylo potřeba někdy trochu víc, tak nepatrně se ta linka zrychlila 

samozřejmě, takže tam sme chodili (…).“
72

  

 

František Zboženský si také dobře pamatuje rozvržení pracovní doby, kdy se pracovalo 

ve dvousměnném provozu a zároveň si myslí, že dnešní doba v poměru s minulou je příliš 

uchvátaná a přitom se stihne obecně méně práce, ačkoliv čas ubíhá stále stejným tempem. 

  

Také František Hruška pamatuje několik úprav pracovní doby, které ne vždy byly 

přínosem: „Já pamatuju jaksi těch úprav v pracovní době mnoho, možná deset. Ale.. vono.. 

všecky mi připadaj, tak jako že vždycky, když někdo to chce udělat jinak, tak vymejšlí lopatku 

na uhlí, jo. (…) Režim byl.. ranní, odpolední, noční, přičemž my sme pracovali vždycky na 
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dvousměnej provoz, v nočnim provozu pracovaly jenom ty obsluhy, který měly nutnost 

obsluhovat ňáký pracoviště, kde.. ty pracoviště s nepřetržitym provozem, třeba tam byly ňáký 

pece, kde bylo neefektivní vypnout a ráno zase zapnout, tak tam byla třetí směna, že jo. 

Hasiči, strážný pracovali na tři směny. My sme měli základní režim na dvě směny.“
73

 

 

I přes to, že se neustále vymýšlela nová pracovní doba, dá se říct, že lidé v samotné 

výrobě měli jistotu daných odpracovaných hodin a pokud nadělaly určité hodiny přesčas, 

dostaly za to zaplaceno, nebo se na ně myslelo při rozdělování prémií. Volného času tak 

v dvousměnném provozu při volných víkendech měli zaměstnanci poměrně dost a potom už 

jen záleželo, zda ho chtěli trávit v rámci různých organizací, či se „uzavřít“ do svého bytu 

nebo chalupy mimo společenské dění, o čemž se snaží více napovědět následující kapitola 

věnovaná právě různým typům organizovaných spolků za normalizace.  

 

 

Nepovinně povinné účasti a členství v pracovních a mimopracovních organizacích  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
74

 

 

Minulý režim dával velké možnosti „rozvoje osobnosti“ v rámci různých organizací, 

které zákonitě „postihly“ každého, kdo v této době žil, studoval a pracoval. Stát se za pomoci 

těchto organizací spolupodílel na všech možných pracovních i mimopracovních aktivitách 

všech věkových skupin obyvatel. Jednalo se o různě organizované svazy mládeže, jako byl 

Socialistický svaz mládeže, přes celostátní odborové organizace – Revoluční odborové hnutí a 

vnitropodnikové „zájmové“ organizace, jako bylo zlepšovatelské hnutí či vědeckotechnický 

rozvoj. Dále zde působily organizace, jako byl Svaz československo-sovětského přátelství či 

forma soutěžení v rámci brigád socialistické práce. Samotným „vrcholem“ pak byla možnost 

členství v samotné KSČ. Samozřejmě, že organizací působících za socialismu, respektive 

                                                
73 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
74 Obr. č. 17 – Znak Socialistického svazu mládeže 

    Obr. č. 18 – Znak Svazu československo-sovětského přátelství 

    Obr. č. 19 – Znak Komunistické strany Československa 
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v období normalizace, bylo více, nám však z hlediska samotného podniku Jawa postačí 

vyjmenování právě výše uvedených organizací, které se nejvíce promítly do života tehdejších 

zaměstnanců. Podle vyjádření narátorů tyto organizace plnily funkci „stmelování“ kolektivu a 

stály rovněž za lepšími vztahy v továrně a za udržováním „dobré nálady“ v rámci celé 

společnosti. Nikdo z narátorů si na členství v těchto organizacích nijak nestěžuje a naopak se 

vyzdvihuje jejich kladný přínos pro společnost. Podle některých narátorů tyto formy 

organizování plnily také důležitou úlohu při navazování vztahů a přátelství, což v dnešní době 

chybí a odráží se to na jisté uzavřenosti a konzervativnosti společnosti jako celku.  

 

Zajímavý úhel pohledu na členství v KSČ nabízí Jaroslava Heřmanová, která se stala 

členkou KSČ, aby jí syna přijali na nějakou školu. Po roce 1989 ze strany vystoupila. Zde se 

musí uznat, že narátorka brala ze své pozice dělnice celou situaci ohledně členství v KSČ jako 

východisko té doby. Svým členstvím jistě nechtěla vlivně působit na nějaké funkce, 

způsobovat někomu jinému problémy, drát se o kariérní růst či se více zajímat o politickou 

situaci. U ní šlo skutečně o upřímnou odpověď, že se členkou stala kvůli svému synovi, aby 

mohl vystudovat a nikdo mu nedělal problémy. Více se ale o politiku nezajímala, občas pouze 

došla na nějakou schůzi, ale jen proto, aby se neřeklo, že je členkou a nijak se neangažuje. Co 

se týče dalších mimopracovních aktivit pořádaných organizacemi tehdejšího režimu, 

vzpomíná na ně paní Heřmanová v dobrém a rovněž vyzdvihuje dřívější dobu v rámci celkově 

lepších vztahů mezi lidmi. 

 

Josef Mičík vzpomíná na pracovní a mimopracovní aktivity v rámci organizací také 

v dobrém z hlediska stmelování kolektivu a také pro možnosti výjezdů na mezinárodní 

veletrhy v rámci vědecko-technické společnosti: „My sme měli, já nevim, v rámci odborářů 

volejbalový mužstvo, stolní tenis sme hráli, že, dokonce fotbalový mužstvo sme si udělali, 

protože v rámci firmy byly turnaje jednou za rok dycky, že jednotlivé dílny si udělali své 

mužstvo (…). Natolik člověk byl realista, že věděl, že se s tim režimem nedá nic dělat, ale že se 

to dá využít. Takže já sem byl předsedou celozávodního výboru svazáků, že, to znamená.. 

prostě pořádali sme v rámci svazu mládeže různý akce, zájezdy a takovýdle věci prostě, 

protože na to peníze byly, že a člověka to bavilo (…). Byli sme mladí kluci a měli sme zájmy 

společný, že, takže a navíc ještě byla vétéeska, to byl další takový – vědecko-technická 

společnost, to byl další takový fenomén, protože jediná šance, jak se dostat někde aspoň na 

chvilku podivat na nějaké veletrhy nebo něco, bylo přes tu vědecko-technickou společnost. Tak 

sme taky byli ve vědecko-technické společnosti, to byl takovej pořadník, takže třeba se jezdilo 
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každej rok do Hannoveru, takže bylo určený třeba pět lidí, takže věděl člověk, že za tři roky, 

nebo za čtyry roky taky na něho už přijde.“
75

 

 

František Zboženský na mimopracovní oficiální akce také vzpomíná většinou v dobrém, 

i když má menší výhrady k soupeření jednotlivých socialistických brigád v rámci dílen: „To 

bylo prostě většinou na každý tý dílně byla brigáda socialistický práce řeknu, jo, ale myslim si 

teďka, že to nebylo úplně, jako že by musely bejt všichní, jo, mám dojem, že to byla 

organizace, která ty lidi dobrovolně tam šly, no a to byl takovej.. byla to taková, jak bych to 

řek.. na jednu stranu dobrá věc z toho důvodu, že zase se pro ty brigády dělaly různý takový 

programy tady v tom kulturnim, nebo v Jawa klubu teda se dělaly různý programy, dokonce 

řeknu, že se tam třeba i udělaly-la taneční zábava, nebo takovádle věc, jo, ale potom ty 

brigády-nebo byl tlak, aby mezi sebou jakoby ty dílny soutěžily, jo, to znamená, že se potom 

porovnávala jedna brigáda s druhou z dílny, jo a zase byly ty- ta nejlepší brigáda měla ňáký 

body, který měla teda splnit a todle no a v tu dobu byla třeba vodměněná řeknu finanční 

odměnou byly zam-ty dělníci z tý třeba pět set korun a současně se pořádal ňákej tedlec ten 

program, kde třeba byla veřejně vyhlášená, že jo, pak byli takzvaně jednotlivci z tý brigády, 

z těch dílen byly taky odměňováni, byly.. vybráni, že jo, to byly takový prostě.. takový věci, kde 

bych řek na jednu stranu to bylo dobrý, že se teda ty lidi ňák jakoby pobavili i přitom, ale na 

druhý straně už to mělo právě takovej smysl, aby se mezi sebou jakoby.. soupeřily.“
76

  

 

Zajímavým ukazatelem doby se stal životní příběh Mileny Povolné. Ta vstoupila do 

KSČ již během svých studií na střední škole. Sama k tomu uvádí: „(…) do strany sem 

vstoupila už v roce šedesát šest, jako ještě na, na střední škole, protože tam jako byly v roce 

šedesát šest vlastně byla ta.. kecám, šedes.. jo, v šedesá.. jo, šedesát šest s.. byl.. jako sjezd a 

byly..  jako strana hovoří s mládeží a bylo, že se rušila jako kandidátská lhůta, že mohli bejt 

jako přijatý lidi rovnou, jako bez kandidátský lhůty no a jelikož teda moji rodiče voba byli ve 

straně a jako neměla sem s tim žádnej problém, protože všichni.. jako který já sem jako znala 

nebo i náš jako třídní profesor, a i co jsme jako na základní škole.. tam sem zase co sme měli 

v dějepise – mě jako teďka zaráží to, že jako každej říká, kdo, kdo co.. se jako zatajovalo nebo 

tak, takže.. já sem věděla, že.. že Plzeň vosvobodili Američani a i náš jako pan učitel na 

základní škole, co sme měli dějepis, tak v.. vůbec jako ne.. neměla sem prostě problém že, že 

by někdo něco zatajoval nebo to, byli sme jako informovaný dobře a.. právě v tom strana 
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hovoří s mládeží, tak tam byli.. byla taková beseda kde, kde byl jako primář z dětskýho v.. 

v Náchodě, že jo, z nemocnice. A byli prostě tak jako.. bylo to velice otevřený jako v – v tom.. 

v tom roce našem. (…) No, takže.. byly ty šedesátý léta v tomhletom jako.. já se fakt musim 

říct, že.. že vůbec.. sem neměla pocit, že.. že děláme něco špatně. No a.. já sem si to teda jako 

uchovala po celou dobu.“
77

 Samotný fakt, že si narátorka sama zvolila tuto cestu přímého 

vstupu do KSČ je důsledkem toho, že oba její rodiče byly ve straně také a tudíž zde nutně 

musela působit již výchova doma a podle vyjádření narátorky byla o všem dobře 

informovaná. Zde se ale musíme zeptat, do jaké míry a zda si vůbec narátorka uvědomovala 

do důsledků veškerou politiku této strany. Podle vyjádření, že neměla pocit, že se dělá něco 

špatně, lze konstatovat, že si byla veškeré činnosti KSČ u nás vědoma a v zásadě s politikou 

této strany neměla žádný problém ani pochybnosti a to ani po událostech v roce 1968, kdy ve 

straně nadále zůstala. V této souvislosti je nutné poznamenat, že manžel Mileny Povolné 

podepsal Chartu 77, což jí ale nijak nebránilo ve stranické práci, v dokončení aspirantury na 

vysoké škole a poté i v jejím jmenování ekonomickou náměstkyní v týnecké Jawě. Milena 

Povolná po událostech v roce 1989 dokonce kandidovala na osmém místě neúspěšně za 

komunistickou stranu do Parlamentu, zatímco její muž úspěšně kandidoval z druhého místa 

kandidátky do Parlamentu za Občanské hnutí. Ačkoliv se Milena Povolná po celou dobu 

zajímala o politické dění stejně jako její manžel, o politice se prý hádali až po roce 1989: 

„Z takovýho osumdesátýho devátýho se prostě neposadíte na zadek, jo. Protože je vám jasný, 

že přídou dny všední a najednou se hin ukáže, jo.“
78

  

 

Při porovnávání doby socialismu a dnešních dní se Milena Povolná domnívá, že 

obyčejný člověk měl větší zastání než dnes a sama dobře nesnášela, když někdo ubližoval 

jinému jen kvůli jinému smýšlení. Veškeré dění okolo „ohrazování“ se společnosti vůči 

sociálně slabým lidem bere jako velkou křivdu a dění, které je pod její úroveň a velice přísně 

se ohrazuje proti rozbujelým exekučním praktikám, které dříve neexistovaly. Milena Povolná: 

„(…) Nejhorší na tom je, že timhletim ty lidi vlastně nutí, aby si změnili svoje hodnoty, jo, že 

místo toho, aby jako kdo je poctivej a pravdomluvnej a spravedlivej, tak je za blbce, jo, to je 

to, co mi vadí. To, co jako si myslim, že je teďka lepší že.. vlastně ty lidi aspoň, nevim, jako 

možná že už zase se bojej, ale že by se jako dneska neměli čeho bát kromě toho, že je vyhoděj 

z práce jo takže.. to cestování taky, cestování paráda no, ale kdo tam pojede, když jako na to 
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nemá, že jo, jo, takže..“
79

 Na uvedené citaci si tedy můžeme lépe představit postoje, které 

narátorka vyznává vzhledem k minulému a současnému dění a udělat si tak o této výjimečné 

osobě vzhledem ke svému rodinnému zázemí lepší přehled.  

 

Ačkoliv sama narátorka byla členkou KSČ, tvrdí, že když nechtěla, nemusela se 

v pořádaných mimopracovních akcích příliš angažovat. Vadilo jí ale, když si určití lidé 

„vynucovali“ účast od ostatních na různých akcích vyhrožováním, že nevezmou jejich děti na 

školu: „Kdo vohrnuje nos nad vobyčejnejma lidma, tak akorát jako vypovídá něco vo sobě.“
80

 

Na jednu stranu se tedy narátorka „bije do prsou“ s tím, že kdyby nechtěla, nic by nemusela a 

neměla s tím problém, vzápětí však dodává, že byla v komisi pro výzdobu a starala se o to, 

aby byly hezké nástěnky. Zajímavé také je, že se jako členka strany pozastavuje nad 

některými činy určitých lidí, kteří byli schopni ostatním vyhrožovat, že jim nevezmou děti na 

školu. Je jasné, že sama narátorka tyto „praktiky“ na sobě nemohla pocítit, protože byla 

členkou KSČ již od střední školy a nikdo tak neměl zapotřebí ji v tomto směru usměrňovat a 

používat výhrůžek a dalších podivných praktik při prosazování „jediného“ správného názoru.  

 

Jako veskrze pozitivní bere členství a akce různých organizací také František Hruška: 

„Já sem vždycky cítil, že.. vlastně tu existujou i pozitivní věci z těch stranickejch, nebo 

soudružskejch, nebo odborářskejch, nebo prostě z těch dob. (…) Když dneska hovoří-když 

dneska někdo vo tom hovoří, tak vo tom dycky hovoří pejorativně prostě a zesměšňuje to. 

Vůbec to není pravda, vůbec to není pravda, naopak já v těhletech organizacích dycky viděl a 

dneska potvrzuju a když se dívám do tý historie zpátky, vyzdvihnu tu jejich.. jakousi 

sounáležitost, jo. To znamená ty lidi, když se takovymdle způsobem mezi sebou sešli, 

v uvozovkách „stmelili kolektiv“, to je ten správnej výraz, víme, kam běžíme oba dva, získali 

jakousi sounáležitost, získali jakousi-jakýsi vnitřní pnutí, jo. A.. to byla obrovská úloha 

alespoň v naší firmě, zcela jednoznačně, obrovská úloha těhletěch sprofanovanejch 

organizací. (…)Těm lidem, kteří tam seděli a který spolu vypili to pivko, nebo si dali toho 

panáka, nebo prostě spolu snědli ten voběd, ty si vůbec neuvědomovali, že seděj na brigádě 

socialistický práce, to byl Tonda s Frantou a Pepík s Lojzou a Mařena s Andulou a že to pro 

ně zorganizovala ta brigáda socialistický práce.. no vidiš, no tak to zorganizovala. Člověk se 

nesmí nechat znechutit tou.. tou rouškou, nebo tou zástěrkou a skutečně mám trošku.. jaksi je 

mi trošku nedobře z toho, že, že se prostě přeceňuje, nebo vyzdvihuje to negativní. Nebylo to 
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vždycky negativní, nebylo to vždycky špatný. Vyrostlo nás mnoho slušnejch lidí, určitě nás 

vyrostlo víc slušnejch, než neslušnejch, tudíž to muselo bejt-tudíž to muselo bejt vlastně.. ti, 

kteří si z toho chtěli vzít to správný, tak si to z toho vzali,  stoprocentně, jo.“
81

 Myslím, že na 

základě těchto vyřčených vět není třeba se k uvedenému blíže vyjadřovat. Ve své podstatě je 

zde uvedeno do jisté míry vše, co nabízela setkání a různé akce tehdejších organizací pro 

zaměstnance a je jakousi dobrou tečkou k uzavření celé této podkapitoly.  

 

 

Továrna Jawa - „rodinný podnik“ a vztah na celý život 

 

Zaměstnanci Jawy, nebo také „jawáci“, jak o nich často hovořili např. zaměstnanci 

týneckého Metazu, ale jak také nazývali zaměstnanci Jawy sami sebe, často s neskrytou 

hrdostí hovoří o „své“ továrně Jawa jako o dítěti, o které měli možnost chvíli pečovat. Vztah 

k továrně, k lidem, kteří zde pracovali, ale hlavně hrdost nad značkou Jawa, nad jejími 

motocykly, to jsou hlavní výsady bezmála všech bývalých, ale i současných pracovníků Jawy 

v Týnci nad Sázavou. Ve vztahu k této továrně se také často hovoří o jakémsi „rodinném“ 

podniku, zde ovšem nikoliv z hlediska vlastnických práv a pokračující tradici ve výrobě 

cestovních motocyklů ze strany rodiny továrníka Janečka, ale o tradici někdy celých rodin 

z Týnce nad Sázavou a okolí, které v době socialismu v týnecké Jawě pracovali. Často se 

stávalo, že jako u jiných prací a řemesel se práce v Jawě „dědila“ z otce na syna a dál. Jako 

v jiných podnicích, také zde vznikala kamarádství a přátelství na celý život, kdy udržování 

těchto vztahů funguje i po propuštění z továrny či s odchodem do důchodu.  

 

I přesto, že ekonomická transformace v 90. letech 20. století přinesla celé továrně 

pomyslný „bod zlomu“, načež mnoho zaměstnanců továrny se ocitlo bez práce a další 

působení samotné značky Jawa doslova viselo na vlásku, její bývalí i současní zaměstnanci 

nepřestávají být hrdi. Na značku Jawa, na továrnu, lidi i samotné motocykly. Mnozí z nich v 

Jawě prožili od vyučení celý svůj život, zažili zde spoustu příjemných, ale i horkých chvil, 

nicméně v hloubi srdce jim stále „tepe jawácká krev“. Od nikoho z narátorů jsem nezaslechl 

vyloženě negativní vzpomínky na Jawu jako celek. „Dělnická třída“, která převzala otěže 

znárodněného motocyklového průmyslu v historickém Únoru roku 1948, jak hovoří dobová 

literatura, se ztotožnila se značkou Jawa natolik, že i přes všechny nezdary, které tehdejší 
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režim Jawě přinesl, se stále s úctou a pokorou ohlížejí zpět do minulosti. Do dob, kdy továrna 

„chrlila“ stovky motocyklů denně a nikdo nekoukal na to, zda je to dobře. Pro zaměstnance to 

totiž stále byly „naše“ motocykly. České motocykly Jawa, které byly známé po celém světě a 

na jejichž výrobě měli tu čest se podílet.    

 

Jaroslava Heřmanová udržuje kamarádské vztahy, které začaly právě s prací v Jawě. Co 

se týče sounáležitosti s podnikem jako takovým a motocyklů, které produkoval, vnímala tuto 

skutečnost Jaroslava Heřmanová ze své pozice tak, že byla spíše ráda, že měla práci. S Jawou 

tak byla spokojená zejména z hlediska jistého výdělku. Uvádí, že v Jawě často pracovaly celé 

rodiny, kdy děti svých rodičů, kteří už v Jawě pracovali, často daly na jejich doporučení a 

staly se rovněž zaměstnanci Jawy. Rodiče Jaroslavy Heřmanové pracovali v blízkém Metazu, 

což byla také častá rodinná tradice. Jak je z uvedeného přístupu patrné, narátorka podle 

vlastního vyjádření pracovala v Jawě z čistě pragmatických důvodů. Je zde ale paralela s jejím 

výrokem, že do KSČ vstoupila kvůli svému synovi. Z tohoto přístupu k životní situaci 

nezbývá, než konstatovat, že narátorka se v rámci svých tehdejších možností „pouze“ snažila 

„nějak“ uplatnit na tehdejším pracovním trhu v prakticky jakémkoliv podniku na jakékoliv 

dělnické pozici bez většího vztahu k určitému podniku. Hlavním středobodem se pro ni stalo 

uživit sebe a syna navzdory politické situaci bez většího přemýšlení nad důsledky tohoto 

systému. Z tohoto přístupu a principů jejího vztahu k práci a životu lze říci, že narátorka je 

„typickou“ představitelkou tehdejší tzv. „šedé zóny“, tedy většiny obyvatel tehdejšího 

Československa, kteří pracují, na nic se neptají a ideálně vstoupí do strany, aniž by se pouštěli 

do větších diskusí. Dá se říci, že Jaroslava Heřmanová byla pro tehdejší vládnoucí garnituru 

ideálním občanem.  

 

Josef Mičík, ačkoliv jeden čas z Jawy odešel, se nakonec do podniku vrátil. Jako jeden 

z důvodů mimo jiné uvádí: „(…) navíc ještě vono je to takový, vono se to možná dneska ani 

neto, jak se říká (smích) není, neříká dobře, ale ten vztah k Jawě byl pořád. Že za prvý 

manželka tam dělala, že, vod začátku vod školy až do konce, než šla do důchodu a za druhý 

člověk pořád se stýkal s těma Jawákama, pořád Jawa, Jawa, Jawa a samozřejmě, že víceméně 

člověk pořád byl Jawák, i když dělal v jiné firmě, ale pořád ještě jakoby.. Měl k tomu vztah 

k té firmě.“
82

 Josef Mičík se navíc dále věnuje sounáležitosti s podnikem a značkou Jawa přes 

známou motocyklovou soutěž, takzvanou „Šestidenní“, kdy část jezdců pracovala také v Jawě 
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v Týnci. Výsledky v motocyklovém sportu velice stmelovaly celý kolektiv a lidé tak více žili 

se samotnou firmou a byli hrdými „Jawáky“. 

 

Trochu vyhýbavě hovoří o sounáležitosti s podnikem František Zboženský: „(…) 

samozřejmě, že to, to jako nikdo jinej jinak mě zvenku neřekne Jawák, nebo todleto 

samozřejmě a né, že bych teda byl ňákej hrdej, vůbec né, ale sem takovej, že se prostě nerad 

bavim vo tý Jawě už, jo, už to.. mám prostě vžitýho tolik a tak se nerad bavim a nerad se 

chlubim, protože ty situace se strašně měněj, dneska je to tak a zejtra onak, jo. (…) takže já se 

nerad chlubim s timletim a mě momentálně mi teda ten podnik ňák úplně neublížil (…) měl 

sem třeba podnikovej byt, měl sem-určitě sem s tou Jawou, jak se řekne zžitej, no.“
83

 Otázka 

této vesměs neurčité a jaksi vyhýbající se odpovědi je do určité míry spjatá s faktem, že 

František Zboženský stále v Jawě pracuje jako mistr a podle mého názoru si tuto otázku 

položil až příliš do dnešních dní a k momentální situaci ve firmě. Proto také o této dnešní 

situaci nechce příliš hovořit, což se jeví celkem pochopitelné. 

 

Milena Povolná je v odpovědi vstřícnější a cítí velkou sounáležitost hlavně se samotnou 

značkou Jawa. O motocyklech v rámci kvality a užitečnosti už měla určité obavy, jinak ale 

stále udržuje kontakty s lidmi, kteří v Jawě pracovali. Lidé z Jawy i přes všechna úskalí stále 

jakoby drží spolu a vědí o sobě. I přes výhrady ke kvalitě a užitečnosti motocyklů se Milena 

Povolná cítí být „Jawákem“ a má rovněž velký vztah k samotné značce a podniku jako 

takovému.  

 

František Hruška k tomuto tématu uvádí: „(…) v Jawě vždycky pracovali a i v současný 

době pracují (odkašlává) já věřim tomu, že i v horizontu nejbližší budoucnosti, další 

budoucnosti tu budou pracovat lidi, kteří nemají v žilách krev, kterým nekoluje v žilách krev, 

ale benzín, jak my řikáme. V Jawě se vždycky pracovalo proto, že to byli lidi, kteří měli rádi 

motorky a kteří prostě vyměnili třeba i vyšší plat a jaksi lepší existenci za to, že můžou být u 

motorek… To je ten základní úhel pohledu, to platilo tenkrát a platí to i dneska.“
84

 K otázce 

vztahu k podniku z hlediska rodinného života je jeho rodina typickým příkladem a ukázkou 

„rodinného podniku“. František Hruška poukazuje na fakt, že jeho manželka v Jawě pracovala 

také včetně obou jejích rodičů, švagr s tchánem závodili na motocyklech a celá rodina tak 

vždycky pro značku Jawa žila a byla číslem jedna. Z tohoto vyjádření je jasné, že Jawa byla 

                                                
83Rozhovor s Františkem Zboženským ze dne 6. února 2015 vedl Karel Bárta 
84 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
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nejenom záležitostí „obyčejného“ pracovního místa v jedné továrně, ale pro některé rodiny 

skutečným životním podnikem, který formoval celé rodiny nejen co do zaměstnanosti 

jednotlivých členů rodiny, ale zároveň se práce pro tyto lidi stala i koníčkem a zájmem, 

kterému byli ochotni věnovat svůj volný čas i o víkendu či v rámci přesčasových hodin.   

 

 

Vztahy na pracovišti a genderová (ne)vyváženost 

 

 

 

 

 

 

 

85
 

 

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že motocykly a jejich výroba jsou převážně 

mužskou záležitostí, v případě pásové výroby cestovních motocyklů Jawa v továrně v Týnci 

nad Sázavou se za socialismu na různých specializovaných pracovištích a dílnách osvědčily 

hlavně ženy. Ty také tvořily převážnou část pracovníků v dělnických profesích, na rozdíl od 

mužů, kteří zde zastávali hlavně pozice dílenských mistrů. Do vztahů na pracovišti však více 

než nepoměr obou pohlaví zasahoval spíše systém odměňování jednotlivých pracovníků a 

změny provázející propouštění zaměstnanců.  

 

Jaroslava Heřmanová si vybavuje, že žen pracovalo v týnecké Jawě více, než mužů a 

muži zastávali především pozice mistrů dílen. Všude, kde pracovala, byla spokojená a 

mistrové ji vycházeli vstříc. Vztahy na pracovišti vnímala jako pozitivní a nikdy neměla 

s nikým vážné problémy se na čemkoliv domluvit. 

 

Naopak Josef Mičík pro špatné vztahy na pracovišti kvůli jednomu z vedoucích 

pracovníků a také z finančních důvodů dokonce na chvíli změnil zaměstnání: Nakonec se ale 

                                                
85 Obr. č. 20 – Záběr z výrobního pásu při kompletaci motocyklů. Převzato z Novotný, P.: JAWA – půlstoletí 

práce a úspěchů. TEPS ve spolupráci s propagačním oddělením n.p. JAWA, 1979, 103 stran. 

Obr. č. 21 – Poloautomatické sváření rámů. Tamtéž.  

Obr. č. 22 – Elektrodílna. Tamtéž.   
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do Jawy vrátil. Vypráví o tom: „(…) už nebyl žádnej rozdíl mezi.. mezi platem, když to takhle 

hloupě – za prvý ten pán, kterej mě trochu dusil už, s prominutím zemřel, když to tak hloupě 

řeknu, nic ve zlým jako že.. a za druhý už to pro mě nebylo atraktivní kvůli platu, protože 

stejný plat, který sem měl tam bych měl i v Jawě a jezdit na Žampach znamenalo ráno vstávat 

ve čtyři hodiny, protože za deset minut pět mi jel vlak (…).“ Problémy kvůli finančnímu 

ohodnocení ostatně do vztahů na pracovišti vnášely negativní emoce poměrně často: „(…) 

když pak jedna část těch lidí dostala přidaný a druhá část nedostala, tak to ti ostatní 

samozřejmě brali víceméně jak křivdu, že, protože proč zrovna.. za dva roky dostanete vy zase, 

že. Samozřejmě dostali sme, že, ale.. nebo dostali voni, že, ale už to bylo takový, že to trošku 

jako narušovalo… Trošku to skřípalo“
86

 Myslím si, že z pohledu tehdejší doby se toho 

v rámci doby dnešní v otázce vztahů na pracovišti kvůli finančnímu ohodnocení příliš 

nezměnilo. Každá stokoruna navíc pro „toho druhého“ někdy vyvolá řadu zbytečných dohadů, 

emocí a vášní, bez kterých by se dalo na pracovišti lépe dýchat. Otázkou tak zůstává, zda se 

ve vztazích mezi lidmi projevovala otázka ohodnocení pouze v rámci tehdejšího 

Československa v dobách socialismu a tento „nešvar“ přetrvává v naší společnosti dodnes, či 

je tato problematika ohledně ohodnocení zaměstnanců zahrnuta do „vyostřených“ vztahů také 

v jiných zemích.  

 

I přes uvedené problémy ohledně odměn vzpomíná František Zboženský na tehdejší 

vztahy v dobrém právě z hlediska „platové vyváženosti“ a považuje vztahy v té době vůbec za 

nejlepší, jaké existovaly, mimo jiné údajně kvůli tomu, že si všichni byli v platech víceméně 

rovni a všichni byli bráni na stejné úrovni.  Na základě tohoto vyjádření je možné říci, že lidé 

podle Františka Zboženského měli dříve mezi sebou lepší vztahy právě kvůli tomu, že všichni 

brali podobně stejný plat a nikdo si tak neměl co závidět. Podmínky byly nastaveny pro 

všechny podobně. K nabourávání vztahů a určité nevraživosti mezi lidmi docházelo v době, 

když se v Jawě začalo propouštět. Tento stav ostatně přetrvává do dnešních dnů, propouštění 

zaměstnanců se negativně projevuje v psychice lidí, kterých se propuštění týká v každé době a 

v každé firmě či instituci. Poté, co se začala snižovat výroba motocyklů v důsledku 

provázených změn, začaly se samozřejmě propouštět také zaměstnanci.  František Zboženský: 

„ (…) A současně se i ty vztahy mezi těma lidma začly trochu měnit, protože když se začlo 

vybírat z dílny samozřejmě kdo bude muset dostat výpověď a podobně, tak to bylo nepříjemný 

a.. a nejenže teda na tom byli sme nepříjemně my jako mistři se dá říct, nebo ty vedoucí, jo 

                                                
86 Rozhovor s Josefem Mičíkem ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 



69 

 

v tu dobu, ale současně i ty lidi mezi sebou se přestali mít rádi, že.“
87

  

 

František Zboženský vzpomíná také na „své“ převážně ženské kolektivy, které měl jako 

mistr na starosti a uvádí důvody, proč byly na dílnách zaměstnány většinou ženy, kdy hlavní 

devizou právě žen bylo, že po zaučení na strojích dokázaly udělat daleko více kusů, než muži 

a také po sobě uklidit. Muži s takovýmto typem práce nemají takovou trpělivost a neudělají 

tolik kvalitních kusů. František Zboženský: „Tady bylo úplně jedno pracoviště, jedna dílna, 

kde se vyráběly dynama, se řikalo zapalování a to byla čistě jenom.. dílna, kde se navinovaly 

ty cívky a do toho a kde dělaly na dvě ženy-pardon, na dvě směny jenom ženy se dá říct. A 

bylo jich tam v průměru na jednu směnu takovejch šedesát třeba, jo.“
88

 František Zboženský 

se věnuje také otázce mistrování na jednotlivých dílnách, což byla většinou doména mužů, 

kdy říká, že pouze v lisovně v pozdější době mistrovala žena, jinak ale bylo dané, že ženám 

„mistrovali“ jedině muži. 

 

O důvodech, proč v Jawě pracovaly převážně ženy, hovoří také František Hruška: „(…) 

protože tady to většinou fungovalo tím, že v Metazu-tak, v Metazu pracovali spíš chlapy, 

protože tam byla těžká fyzicky náročná práce za větší peníze a u nás pracovali spíš ženský, 

protože ty holky maj šikovnější ruce a na ty mechanicko-montážní práce, který chlap nevydrží 

dělat ani pět minut, tak ta ženská vydrží dělat dva dny a dvě noci a třikrát rychlejc, že jo. 

Takže to bylo vždycky tak, že jaksi ty.. ty manželství, nebo ta zaměstnanost byla smíšená, 

manžel tam, nebo chlap tam a manželka tady anebo obráceně, ale spíš, spíš ty ženský tady, 

protože my sme měli zaměstnanost žen, já nevim šedesátiprocentní, zatímco v Metazu to bylo 

přesně obráceně, že jo.“
89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 Rozhovor s Františkem Zboženským ze dne 6. února 2015 vedl Karel Bárta 
88 Rozhovor s Františkem Zboženským ze dne 6. února 2015 vedl Karel Bárta 
89 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 



70 

 

Ekonomická situace továrny před rokem 1989 a během prvních let transformace 

 

Stále ještě stojíme v úžasu před dokonalostí přírody a nedokážeme si vysvětlit, 

proč to, co je dokonale účelné, je zároveň krásné. Čím více však budeme vědět o 

sobě i o přírodních zákonitostech, tím větší bude naše odpovědnost.
90

 

 

Jakým způsobem bylo nastaveno plánování výroby v Jawě, jakým způsobem Sovětský 

svaz „platil“ za motocykly dodávané z Československa, co se stalo s továrnou Jawa a výrobou 

motocyklů po roce 1989, když skončila éra vývozu motocyklů převážně pro Sovětský svaz? 

Na tyto a další otázky z oblasti spíše ekonomických ukazatelů se snaží odpovědět zejména 

dva narátoři a to František Hruška coby současný ředitel firmy a Milena Povolná, která 

v Jawě působila mj. jako ekonomická náměstkyně a jejíž disertační práce se zabývá analýzou 

rozhodovacích procesů v plánování na úrovni podniku, kde byly použity materiály 

z podnikových podkladů právě národního podniku Jawa.  

 

Obecně k podmínkám a základním rysům hospodářského vývoje od roku 1969 po rok 

1989 v Československu lze říct, že hospodářský, ale také sociální vývoj v letech 1969 - 1989 

je možno členit na dvě rozdílné etapy. Do roku 1975 se politika navzdory politickým otřesům 

souvisejících s lety 1968 - 1970 rychle rozvíjela a to umožnilo provádět poměrně velkorysou 

sociální politiku. Ve druhé etapě se tempo celkového hospodářského růstu nejprve zvolňovalo 

až ke stagnaci na počátku 80. let, po níž následovaly sice vyrovnané, ale jen minimální 

meziroční přírůstky. Podobně tomu bylo i ve vývoji osobní spotřeby. Za tuto dobu se 

uskutečnily celkem dva pokusy o reformu, kdy první skončil nezdarem již na počátku 80. let a 

druhý, který měl odstartovat v roce 1990 ani nepřekročil stadium příprav.
91

   

 

 Celkově lze konstatovat, že soustava, která je založena na střednědobém (v našich 

podmínkách pětiletém) centrálním plánování není schopna vytvářet účinné mechanismy 

přizpůsobování nepředvídaným změnám. Pětiletý horizont centrálního plánu, který byl včetně 

příprav spíše sedmiletý, nemůže spolehlivě anticipovat vnější faktory rozvoje národního 

hospodářství a zaručit tak dlouhodobou stabilitu podmínek v hospodaření podniků. Právě tato 

                                                
90 Povolná, M.: Analýza rozhodovacích procesů v plánování na úrovni podniku. Kandidátská disertační práce, 

České vysoké učení technické, Katedra ekonomiky a řízení, Praha 1984, předznamenání. 
91 Průcha, V.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl, období 1945-1992. Doplněk, 

Brno 2009, s. 659.  
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systémově založená neschopnost pružné adaptace na změny podmínek reálného vývoje patří 

k hlavním příčinám selhávání všech pokusů o reformu tohoto mechanismu. Klíčovou institucí 

řízení národního hospodářství se tak opět stala resortní ministerstva, která se vrátila 

k administrativně direktivním metodám přímé regulace podniků ročními „ukazatelovými“ 

plány. Tento staronový systém se tak v podmínkách tehdejšího Československa „usídlil“ na 

dvě desetiletí a to se všemi svými nepříznivými důsledky pro ekonomický rozvoj a životní 

úroveň obyvatelstva.
92

 

 

 

Výměnný obchod  

  

Jawa jako národní podnik byla součástí tzv. reciproční výměny. To znamená, že 

motocykly do Sovětského svazu byly vyváženy za jiný druh zboží, který naopak za tyto 

motocykly putoval ze Sovětského svazu do Československa.  

 

František Zboženský k tomu uvádí: „(…) to byl víceméně asi to všichni víme takzvanej 

výměnnej obchod, protože my sme jim tam poslali třeba tisíc motorek, já teďka nevim přesně, 

jak to bylo, a voni nám poslali třeba Žigulíka, jo, jak se řikalo, jo. Jo a nebo i z jiný stránce. 

To byl státní podnik, že jo a s tim vlastně stát si.. s tim vlastně hejbal stát, že jo a ty peníze 

všechny, který z toho Svazu tam vocaď přišly, tak to s těma von vlastně manipuloval (…).“
93

  

 

Také Josef Mičík má podvědomí o tehdejším výměnném obchodu, kdy byly fixně 

stanovené ceny za jednotlivé druhy zboží. Žádnou roli tak nehrálo, že jiná firma či stát by 

vyrobil stejný druh zboží levněji. Formálně tak byly ceny známy, ale princip výměnného 

obchodu za jiný druh zboží na základě cen nefungoval. 

  

František Hruška uvádí, proč tehdejší ekonomice vyhovoval výměnný obchod se 

Sovětským svazem, a celá výroba byla orientovaná tímto směrem: „(…) nebyl tady nikdo, kdo 

by dokázal prosadit, že budem vyrábět jiný motocykly a budem se orientovat jiným směrem.“ 

Karel Bárta: „Prostě tý ekonomice to vyhovovalo.“ František Hruška: „Vyhovovalo. Řikalo se, 

že za čtyři motocykly do Ruska přijede z Ruska jeden Žigulík, což byla pravda, pravda. 

                                                
92 Šulc, Z.: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995. Doplněk, Brno 

1998, s. 29, s. 55. 
93 Rozhovor s Františkem Zboženským ze dne 6. února 2015 vedl Karel Bárta 
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V konečném důsledku tak bylo většině zaměstnanců ve výrobě jedno, jaké vyrábějí 

motocykly. Zaměstnanec za svou práci dostal mzdu a další sociální výhody a neměl možnost 

více zasahovat do toho, zda vyrábí technicky pokrokový výrobek a kam bude tento výrobek 

dovážen. Na druhou stranu ti zaměstnanci, kteří měli určitou možnost o těchto věcech 

rozhodovat, byli „vyměněni“ za loajální a tito lidé kopírovali průběh samotné doby bez 

větších zásahů do výroby a vývozu. Tak se stalo, že lidé pracující na pozicích, kde mohli 

participovat na určitých změnách vlastně ani neměli zájem, aby se situace s vývozem 

motocyklů měnila, protože orientace trhu na Sovětský svaz jim plně vyhovovala.  

 

Milena Povolná také hovoří k výměnám v rámci tehdejšího hospodářství: „(…) my sme 

byli součást jako tý základní výměny, to znamená, že se vlastně vyváželo za.. za plyn a za 

naftu, že jo. Takže tam byly jako ňáký ty reciproční výměny.“
94

 

 

Jedinou otázkou tak zůstává, za kolik kusů motocyklů se ze Sovětského svazu dovážela 

konkrétní věc či surovina a v jakém množství. Dva narátoři hovoří o dovážených Žigulících, 

zatímco dva hovoří o naftě a plynu. Každopádně tento fakt není pro potřeby této práce 

primárním ukazatelem.  

 

 

Hospodaření Jawy za normalizace aneb Permanentní ztráta 

 

K celkovému pochopení, jakým způsobem vůbec fungovalo hospodaření nejen Jawy, 

ale celkově hospodaření tehdejších státních podniků, vysvětluje toto cílené plánování 

poměrně přehlednou formou František Hruška, který zároveň k celkovému pochopení 

hospodářské situace v rámci Jawy za normalizace uvádí také jeden z důvodů, proč se 

motocykly Jawa přibližně od 70. let 20. století staly výhodným artiklem pouze pro Sovětský 

svaz. V podmínkách tehdejšího národního podniku neexistoval termín výkaz zisků a ztrát.  

František Hruška: „My sme hospodařili vlastně-nebo tenkrát se hospodařilo za nadřízené 

hospodářské jednotky, naší nadřízenou byly ty takzvaný Československý automobilový závody 

(odkašlává) kde byly sdružený všecky firmy auto – moto. (…) A výsledek hospodaření se 

nesledoval v Jawě, výsledek hospodaření se nesledoval ani na bázi těch automobilovejch 

závodů, ale ten se sledoval až na bázi řeknu republiky, státní plánovací komise.“
95

 Motocykly 

                                                
94 Rozhovor s Milenou Povolnou ze dne 19. listopadu 2014vedl Karel Bárta 
95 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
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se tak neprodávali za ceny odpovídající vnitřním ekonomickým ukazatelům. Ceny motocyklů 

byly předem domluveny právě od nadřízených hospodářských jednotek. František Hruška 

dále poznamenává: „(…) naše řeknu nákladová cena motocyklu opouštějícího firmu byla a 

teď řeknu příklad, neberte mě za slovo jaksi z hlediska cifer, ale z hlediska příkladu, byla 

dvanáct tisíc, ale my sme ten motocykl Motokovu prodávali za deset. Tudíž sme měli dva tisíce 

plánovanou ztrátu na každom jednom motocyklu.
96

 Když se sečetli veškeré položky výrobků a 

zboží, které Československo vyváželo do zahraniční, na konci roku vzniklo plusové či 

minusové saldo zahraničního obchodu. Pokud byl tento ukazatel v plusu, vznikl celkový zisk, 

který se poté rozpočítal na jednotlivé podniky včetně Jawy poměrným číslem, které předtím 

bylo dopředu stanoveno. Tento systém byl takto postaven v rámci celého Československa. 

Důsledkem toho bylo, že pokud Jawa měla plánovanou ztrátu dvacet procent, čili náklady 

měly být o dvacet procent vyšší, než výkony, na což byl sestavený plán a na konci účetního 

období se zjistilo, že ztráta nebyla původně naplánovaných dvacet procent, ale jen sedmnáct, 

bylo jasné, že se mohlo slavit, protože plán byl překročen. Jawa tak přinášela státu zisky, ale 

v tehdejší metodice. Z celkového hlediska efektivního hospodaření měla Jawa jako taková 

zisk naposledy během 50. a 60. let. Během let normalizace byla Jawa, dá se řici v hluboké 

ztrátě. To považuje František Hruška za jeden z důvodů, proč Jawa začala expandovat pouze 

do Sovětského svazu: „A samozřejmě, že důsledkem toho bylo, že my sme (odkašlává) měli 

odpisů v tehdejší době zhruba třicet, čtyřicet milionů ročně, ale investic maximálně tak jeden 

milion, dva miliony. Takže sme byli hluboko pod úrovní prostý reprodukce a vlastně ten 

setrvák se točil jen z důvodu tý setrvačný síly, protože bylo zcela jasný, že se prostě jednoho 

krásnýho dne musí zastavit. Jestliže do firmy pět, deset, dvacet, třicet let neinvestujete ani 

korunu, do baráku, do technologie a já nevim do čeho všeho vostatního, pak je nad slunce 

jasný, že vám to spadne na palici a stanete se nekonkurence schopnym. A to byla Jawa už 

v letech šedesát devět, sedumdesát, sedumdesát jedna a proto taky možná ten prudkej vobrat 

na východ, takže tam vlastně ta strana, která to tenkrát řídila, spojila příjemné s užitečnym, 

protože těm Rusum to ještě tenkrát stačilo. Těm Němcum anebo Angličanum anebo možná těm 

Američanum už by to dávno, dávno nestačilo ty naše motocykly, no.
97

 

 

Z výše uvedených slov Františka Hrušky se dají lehce vyvozovat jasné a dané závěry 

pro tehdejší systém hospodaření v rámci jednotlivých státních podniků, které jako jednotlivé, 

dá se říci, nikdy nefigurovaly jako právě jeden konkrétní ukazatel hospodaření, nýbrž každý 
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97 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
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tento státní, resp. národní podnik byl součástí vyššího celku, na základě kterého se teprve 

tvořily zisky či ztráty. Proto mohla být Jawa několik let ve ztrátě při minimálních nákladech 

do investic na chod podniku, protože v celkovém výsledku hospodaření měla Jawa danou 

plánovanou ztrátu, která se ovšem „rozmělnila“ v rámci všech ostatních podniků vyvážejících 

své výrobky do zahraničí. Tento fakt byl tedy také jedním z důvodů, proč Jawě stačilo chrlit 

statisíce motocyklů s nijak výraznými změnami pro tehdejšího svého největšího odběratele, 

kterým byl, jak už bylo mnohokrát řečeno - Sovětský svaz.  

 

Milena Povolná se celou věc ohledně tehdejšího plánování v hospodaření snaží uchopit 

z jiného úhlu pohledu i z hlediska právě řešeného problému v plánování na úrovni podniku 

v rámci své disertační práce a mimo jiné se pouští do konfliktu s tehdejším systémem, který ji 

v této souvislosti připadal velice nespravedlivý: „(…)já třeba si nemůžu vymyslet, že vy za rok 

vyrostete vo deset centimetrů. Prostě to.. to není možný. Jo, ale v řadě případů to rozhodování 

bylo na tejhletej úrovni, jo, že, že se vůbec se nevzalo v úvahu, jestli to je možný. (…) Jo, třeba 

když se rozepisujou ňáký ukazatelé, který ten podnik v životě nemůže dosáhnout, no tak já sem 

z toho usoudila, že vlastně ta regulace mezd, aby ty mzdy nerostly nade všechny meze, když..“ 

Karel Bárta: „Neúměrně.“ Milena Povolná: „Neúměrně, no tak vlastně se to řídilo tim, že se 

dával nesplnitelnej plán.“.
98

 Tyto rozpisy plánů dělal jako nadřízený orgán Československé 

automobilové závody (ČAZ), pod které Jawa spadala. Milena Povolná v rámci hospodářského 

výsledku celého podniku Jawa tak hodnotí: „Takže my bychom.. třeba jako měli lepší zisk a 

lepší ty ukazatele, že, ale pak zas sme byli špatně hodnocený, jako že sme – protože tehdá byla 

ta konvertibilní rubl a konvertibilní dolar, že jo, že se posuzovaly, takže my sme byli v tej 

špatnej kategorii, že vlastně jako.. jako…. nedosahujeme takový efektivity, zatímco třeba 

Divišov jako provoz, kerej dělal plochodrážky, kerej vyvážel jako většinou do.. třeba do 

Anglie nebo do Švédska, že jo, tak ty měly tydlety parametry úplně fantastický, ale třeba jako 

průměr za celou Jawu potom vypadal ještě jakžtakž, ale byl právě rozdíl mezi těma jednotlivej 

- podle toho sortimentu, jo, takže v tom byl, v tom byl jako rozdíl.“
99

 

 

Mileně Povolné tedy přišel tehdejší systém plánování hospodaření nastavený pro 

jednotlivé podniky poněkud špatný a neúměrný z hlediska celku, což podle jejího 

vysvětlování fungování takto předem nastavených parametrů nelze, než tolerovat. Je více než 

jasné, že tehdejší kritéria mohl splnit jeden z několika provozů podniku, což v případě Jawy 

                                                
98 Rozhovor s Milenou Povolnou ze dne 19. listopadu 2014 vedl Karel Bárta 
99 Rozhovor s Milenou Povolnou ze dne 19. listopadu 2014 vedl Karel Bárta  
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byl právě provoz v Divišově se svou výrobou plochodrážních speciálů a jejich vývoz na 

západní trhy, ovšem podnik jako celek skončil ve ztrátě, přesně jak tento stav vysvětloval a 

popisoval výše František Hruška. I přes tyto negativní ukazatele se pro samotnou Jawu 

vlastně nic výrazného neměnilo. V rámci tehdejšího hospodářství nemohl tento národní 

podnik jako celek zkrachovat ani kvůli pro něj „nepříznivým“ tabulkám omezovat výrobu či 

propouštět zaměstnance. Jak uvedla Milena Povolná, v rámci tohoto systému plánování se 

našli takoví odborníci, kteří prostě řekli, že je to nezajímá. Asi proto, že věděli, že celý systém 

hospodaření bude fungovat i nadále bez ohledu na fakt, jestli nějaký podnik bude v zisku, či 

v plánované ztrátě.  

 

 

Rok 1989. Konec vývozu motocyklů do SSSR a hledání východisek 

 

Změny, které v naší zemi nastaly v souvislosti s událostmi v roce 1989, měly mnoho 

podob a dotkly se života prakticky každého občana v rámci tehdejšího Československa, které 

bylo až do této doby součástí tzv. „východního bloku“. Jednou z mnoha změn byla i 

privatizace tehdejších státních podniků, které se postupně stávaly majetkem nikoliv státu, ale 

soukromých subjektů v rámci různých obchodních společností. Tyto změny se samozřejmě 

dotkly i tehdejšího národního podniku Jawa. Jak se s celou složitostí těchto pro mnohé 

nečekaných změn v systému podnik Jawa „popral“ a jak tyto změny vnímali jednotliví 

narátoři, se pokusí nastínit tato samostatná podkapitola s přesahem až do dnešních dní 

fungování podniku Jawa.  

 

Jedním z rozporuplných rozhodnutí tehdejšího vedení Jawy v Týnci nad Sázavou, nad 

kterým se stále diskutuje a které je stále tehdejšímu vedení Jawy vyčítáno, bylo rozhodnutí 

navzdory tehdejší politické situaci a konci éry Sovětského svazu stále vyrábět, ne-li přímo 

„chrlit“ stovky motocyklů i nadále bez možnosti daného odbytu. Toto rozhodnutí bylo jednou 

z příčin, proč se Jawa začala po roce 1989 stávat více a více zadluženým podnikem, kde bylo 

třeba udělat radikální změnu v celkovém hospodaření podniku včetně hledání nového majitele 

a investora. V této nestabilní době a vzhledem k situaci, která v Jawě nastala, si mnoho lidí 

myslelo, že pro Jawu jako takovou je to definitivní konec a spolu se starým režimem zmizí 

v Týnci nad Sázavou také život v jedné z největších továren na výrobu cestovních motocyklů 

v rámci Evropy. Jawa nakonec přežila i díky úsilí nového vlastníka – Jihostroje Velešín až do 

dnešních dní a stále se zabývá vývojem a výrobou cestovních motocyklů. Samozřejmě, že 
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počty vyrobených motocyklů už zdaleka nedosahují ohromujících čísel z dob socialismu a 

v halách samotné továrny v Týnci nad Sázavou se už nedělá na dvě směny, aby se dodávky 

pro Sovětský svaz stačily vyexpedovat včas. Také zaměstnanců je již o mnoho méně, než 

tomu bývalo před rokem 1989. I tak ale můžeme nové motocykly s logem Jawa na nádrži 

stále potkávat na našich i zahraničních silnicích, i když už samozřejmě ne v takových počtech 

jako tomu bylo dříve. Pestrost trhu a nabídka motocyklů zejména z dalekého Japonska je pro 

potenciální kupce mnohem zajímavější a lákavější z hlediska ceny i kvality, než je tomu u 

ryze naší značky motocyklů, kdy se ke slovu hlásí hlavně veteránské motocykly Jawa právě 

z doby socialismu (už ne tak z doby normalizace), jejichž cena každým rokem roste. I přesto 

je ale u všech bývalých i současných pracovníků Jawy vidět, že jsou rádi, že Jawa stále vyrábí 

motocykly a funguje, i když prodaných strojů ročně je tolik, kolik se dříve vyrobilo denně.  

 

František Zboženský v souvislosti s přelomovou dobou v roce 1989 a ranými 90. lety 

20. století vzpomíná na výše uvedené „chrlení“ stále nových motocyklů Jawa, které podle něj 

nebylo chybou tehdejšího vedení, nýbrž příliš „ucpaných“ drah v souvislosti s roční dobou. 

Většina produkce motocyklů Jawa se totiž exportovala na dráze ve vagonech. V době, kdy 

byla dráha ucpaná v souvislosti s produkcí řepy, se muselo čekat s expedicí motocyklů, které 

tak musely být určitou dobu skladovány v okolí továrny. Velké zásoby motocyklů na skladě 

tak údajně souvisely se špičkami na dráze, což nemohlo ovlivnit vedení podniku. Toto tvrzení 

ale nic nevypovídá o tom, že v souvislosti se změnami v roce 1989 Jawa dál vyráběla spousty 

kusů motocyklů na sklad, ačkoliv již neměla daný odbyt.  

 

I přes všechny starosti, které po roce 1989 musela Jawa absolvovat, František 

Zboženský obdivuje současného majitele Jawy a je rád, že továrna stále funguje, i když 

připouští, že je to také zásluha dotací z Evropské unie, díky kterým se nakupují nové 

technologie a další nezbytné vybavení jak do výroby, tak na obnovu budovy. Současného 

ředitele a také majitele Jawy si všichni zaměstnanci váží a jsou rádi, že Jawa stále funguje.  

 

V souvislosti s koncem jedné éry a změnami provázejícími Jawu hovoří s upřímností 

sobě vlastní také Milena Povolná, která měla možnost tyto změny sledovat z pozice 

ekonomické náměstkyně Jawy: „..nastal takovej problém, že kapacita byla, že by se vyrob.. že 

v tom vrcholnym období se dělalo 420 motorek denně, no a.. dyž nastal teda problém s tim 

sovětskym trhem, že jo, že.. že Sovětskej svaz, nebo teda já nevim, jestli ještě byl Sovětskej 

svaz, no prostě do.. na ruskej trh jako byl problém s úhradou. (…) No a dyž se přestal 
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realizovat ten vývoz, tak ty trvale se obracející zásoby zůstávaly jakoby neuhrazený a banky - 

ty příšerný, hnusný, odporný banky najednou ten úvěr začaly úročit sedumadvaceti procenty. 

Takže.. a změnily ho vlastně s.. dlouhodobě nebo střednědobě splatnej úvěr na okamžitě 

splatnej. Takže ty podniky se dostaly do neskutečný platební neschopnosti a tim pádem zase se 

nemohlo nakupovat.. jako z.. začal váznout odbyt no a teď jako se mělo co s tim.“ Údajnou 

chybou tehdejšího vedení včetně Mileny Povolné bylo to, že se i přes výše uvedené problémy 

s úhradou v souvislosti s politickými změnami v Sovětském svazu stále vyráběly motocykly, 

které poté nikdo nechtěl a ty postupně korodovaly a ztrácely hodnotu na louce u továrny. 

Milena Povolná si ale myslí, že když byl materiál na výrobu motocyklů, je potřeba z něj 

motocykl vyrobit i přes váznoucí odbyt s tím, že finální kus se poté i tak může prodat třeba i 

za nižší cenu, což je údajně lepší, než rozprodávat jednotlivé díly. Chybou naopak bylo to, že 

nástupnické vedení Jawy začalo rozprodávat právě jednotlivý materiál za minimální nebo 

zůstatkové ceny. Sama si myslí, že za způsobené problémy mohou muži ve vedení podniku: 

„(…) jako chlapi, když myslej trošku jinak, v tom, že budeme problém řešit až nastane, jo, že 

nepředvídám ten problém, abych kdyby nastal, abych už měl přichystaný řešení, ale prostě 

budu ho řešit, až nastane. No, takže oni řešili až nastane, že už neměli vodbyt vůbec žádnej 

(…). Ale jako aby se to vrátilo do tý doby, kdy se, kdy se vyvážely řádově desetitisíce kusů na 

všechny strany, tak to se asi už těžko podaří. Ale zatím teda Jawa pořád eště funguje a eště 

pořád vyrábí, no.“ 
100

 

 

Milena Povolná poměrně detailně rozebírá právě problém s výrobou nových motocyklů 

na sklad, pro které již prakticky neexistoval odbyt a vlastně přiznává, že za to mohlo tehdejší 

vedení spolu s ní coby ekonomickou náměstkyní, protože byly díly na výrobu motocyklů, 

takže se z těchto dílů finální kusy motocyklů stále vyráběly s ohledem na skutečnost, že tato 

možnost byla lepší, než se snažit rozprodávat jednotlivé díly. Jaká varianta byla lepší, je 

dodnes předmětem mnoha dohadů a diskusí, celkový dopad na tehdejší ekonomickou situaci 

továrny se již těžko podaří dohledat i vzhledem k chybějícímu archivu.  

 

Dále se snaží Milena Povolná snaží reflektovat celkovou situaci v souvislosti 

s ekonomickou transformací a změnami, které probíhaly v rámci továrny v 90. letech 20. 

Století. V první fázi reformy se z národního podniku stal státní podnik Jawa. Podnik se 

privatizoval za pomoci klasické velké privatizace. Nové vedení v čele s ředitelem podniku 
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poté podnik privatizovalo. Nejprve se chtěl podnik spojit s Pragou, do Týnce jezdily také 

delegace z Japonska, které projevily zájem. Pro zahraniční investory byla Jawa zajímavou 

nabídkou z hlediska jejího zaměření na východní trh. Všichni totiž chtěli expandovat do 

Ruska a Jawa měla s touto zemí bohaté zkušenosti. Rusko ale přestalo o motocykly Jawa po 

roce 1989 projevovat zájem a s tím z Jawy odešli také potencionální budoucí kupci. První, 

kdo zprivatizoval Jawu, byl Stehlík, poté do Jawy vstoupili podnikatelé Charouz a Gerle, kteří 

Jawu nakonec koupili a v rámci možností nejen továrnu, ale celkově značku Jawa uchovali. 

Zaměstnanců ale v souvislosti se změnou režimu a tím i majitele Jawy výrazně ubylo. Sama 

Milena Povolná vzpomíná, že když nastupovala v roce 1971 do Jawy, bylo zaměstnanců 

3237. Dnes jich je kolem stovky, což samozřejmě souvisí s velikostí výroby nových 

motocyklů.  

  

Milena Povolná zde, dá se říci, „vyčítá“ tehdejšímu vedení, které mělo na starosti tzv. 

velkou privatizaci, že nedokázalo navázat kontrakt s velkou zavedenou firmou a v konečné 

fázi zdůrazňuje samotný ukazatel stavu zaměstnanců v Jawě v letech, kdy sama do továrny 

nastupovala s dnešním poměrem, což bere jako velkou prohru tehdy nově nastoupivšího 

vedení, které nahradilo vedení, ve kterém sama figurovala.  

 

František Hruška se příliš nezastává vedení, ve kterém figurovala Milena Povolná a 

vyjmenovává nezdary a neúspěchy tehdejšího ještě státního podniku Jawa v roce 1989. 

Zároveň přiznává, že privatizace podniku a jeho přerod ze státního podniku do soukromých 

rukou probíhal v Jawě v bolestech, kdy nově zvolený ředitel podniku neměl o motocyklech a 

jejich výrobě žádné znalosti. Na základě toho pak tento ředitel rozhodl o neustálém „chrlení“ 

nových motocyklů na sklad bez ohledu na odbyt, který v té době už nebyl. Takto vyrobených 

motocyklů bylo údajně více, než dvacet tisíc a s motocykly byly zastavěné veškeré volné 

plochy v továrně včetně fotbalového hřiště v Týnci. Materiálu bylo stále dost, ale Jawa za něj 

neměla jak platit a stala se tak pro ostatní nesolventním partnerem. Začaly tak velké dluhy 

nejen vůči podnikům, ale i vůči státu na různých pojištěních a na daních. František Hruška se 

snažil situaci zachránit: „(…) já sem byl jeden z těch protestantů, kteří už tehdá tvrdě 

prosazovali radikální snížení výroby.. které by nic nestálo, protože my sme v tý době 

zaměstnávali, já nevim, dvě stě důchodců, ňákejch čtyři sta, nebo pět set zahraničních 

zaměstnanců-Kubánců, Vietnamců, Poláků.. (…) a prostě zastavit výrobu, nebo hluboce snížit 

výrobu, rozprodat ty motocykly, kerý sou tady po loukách a ňákym způsobem stabilizovat do 
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ňákýho provozu“.
101

 

 

František Hruška tedy hluboce nesouhlasí s politikou tehdejšího ředitele včetně 

tehdejšího vedení a ekonomické náměstkyně Mileny Povolné. Navíc bere jako velké selhání 

rozhodnutí tehdejších většinou žen při volbě nového ředitele, které v hlasování o novém 

řediteli podniku dali hlavně na vzhled a ředitelem se tak stal sice pohledný muž, který ale 

motocyklům vůbec nerozuměl. Je možné, že tato informace byla do jisté míry faktem 

vycházejícím z událostí té doby.  

 

Poté, co tento ředitel odešel a vedení podniku se ujali lidé naopak kolem Františka 

Hrušky, pravděpodobně nijak ideově zasažení a lidé, kteří v Jawě již nějakou dobu pracovali a 

měli dostatek zkušeností, se podle vyjádření Františka Hrušky situace v podniku začala teprve 

nyní stabilizovat: „..Ten proces skončil rokem devadesát jedna, kdy tehdejší pan ředitel odešel 

a kdy v podstatě sme nastoupili, ta naše parta řeknu těch opozičníků.. kteří sme obsadili 

pozice vlastně v řízení firmy a snažili sme se firmu ňákym způsobem stabilizovat.“
102

 

Postupným snižováním výroby a stavu zaměstnanců se podařilo snížit také dluhy a mohla tak 

začít privatizace podniku. 

 

Je jasné, že každé „nové“ vedení bude stát za sebou a nebude otevřeně mluvit o 

problémech, které se nepodařilo vyřešit. Bude napadat předešlé vedení za neschopnost a 

prosazování „špatných“ koncepčních návrhů a úprav a jedině nové vedení ví, jak ze zoufalé 

situace dostat pokud možno maximum a ještě na tom vydělat. Toto je myslím typická 

praktická ukázka, kdy si můžeme porovnávat výpovědi dvou lidí fungujících v bývalém a 

nástupnickém vedení podniku.  

 

Nicméně jakým způsobem dále probíhala v Jawě privatizace a jaké chystá Jawa plány 

do budoucna, o tom nám může nejvíce říci právě  František Hruška, který byl svědkem těchto 

procesů a může nám tak podat poměrně přesné informace o dalším dění ve firmě ve 

zlomových 90. letech 20. století, kdy hovoří nejen o samotné Jawě, ale celkově o 

automobilovém průmyslu u nás, kdy se jen zlomek tehdejších společností stal stabilním 

hráčem na poli automobilového průmyslu a zbytek byl prakticky určen k likvidaci: „My sme 

byli privatizováni ve veřejné soutěži a byli sme privatizováni jako národní stříbro, mě se chce 

                                                
101 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
102 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 



80 

 

skoro dneska říct, že zaplaťpánbu za to, protože kdybysme byli privatizováni jako národní 

zlato, tak už sme tu dávno nebyli jako třeba Škodovka v Plzni a nebo Poldovka na Kladně, 

nebo Vítkovický železárny. A protože sme byli jenom stříbro, tak přece jenom na nás nebylo 

tolik času.. to tady zmršit, jo... Jakákoliv vlastně diskuse o sloučení, nebo prostě prodeji naší 

firmy pod někerou z těch, kerý sem menoval skončila na úrovni (odkašlává) ministerstva 

privatizace a nebo toho Fondu národního majetku, (…) kde oni za nás chtěli peníze do 

státního rozpočtu do eráru a pak ať si ta firma s náma dělá co chce. Ty firmy naopak chtěly, 

že do eráru daj polovic a zbytek zainvestujou do firmy a to erár nemoh připustit, protože by 

neměl co rozdělovat mezi sebou, že jo.“ Jawa tak neměla takové štěstí jako měla například 

Škoda Mladá Boleslav, kde koncern Volkswagen získal tuto firmu prakticky zadarmo a 

k tomu stát přidal ještě různé úlevy ve formě daňových prázdnin atp. Ostatní firmy spadající 

pod automobilový průmysl už tak dobře nedopadli. Zkrachovali podniky jako byl Liaz, Praga 

či Avia. Další dodavatelé dílů na tom byly podobně. V rámci privatizace zůstalo jen malé 

procento „zachráněných“. Automobilový průmysl, který měl v Československu velkou tradici, 

tak po privatizaci prakticky neexistoval. Jawa začátky 90. let také neměla vůbec jednoduché a 

chvíli se zdálo, že celou situaci neustojí. František Hruška má tuto situaci v živé paměti: 

„..Ňák to vyhnívalo průběžně, my sme se plácali vod desíti k pěti, až někdy na počátku, nebo 

řeknu v polovině devadesátejch let někdy okolo roku devadesát pět, šest (odkašlává) do jaksi 

naší firmy vstoupil Jihostroj Velešín.. a.. vlastně v roce devadesát šest už de facto.. v.. volné 

soutěži Jawu jako Jihostroj Velešín Jawu koupil jako, jako, jako firmu. (…) no a v tý době se 

chce.. se dá říct, že nastal obrat prostě. My sme, my sme koupili technologie na výrobu 

motorů ze Strakonic, v roce devadesát šest sme do Týnce přivezli vlastně výrobu motorů ze 

Strakonic, takže Jawa po třiatřiceti letech opět začla vyrábět motory no a začli sme ten 

proces, na kterym se mi chce říct pracujem dodnes. ..Nebylo-li by Jihostroje a nebylo-li by 

koupi Jawy ze strany Jihostroje, pak už tady Jawa skutečně patnáct, možná dvacet let neni, 

jo?“
103

 

 

František Hruška zde také hovoří v souvislosti s možným vstupem zahraničních 

partnerů, kdy se ale ukázalo, že tyto vize narážejí již na úrovni jednání v rámci tehdejšího 

ministerstva privatizace. Jawa tak spěla k zániku stejně jako ostatní podniky tehdejšího 

automobilového průmyslu. Nakonec ale měla to „štěstí“, že ji zakoupil právě výše zmíněný 

Jihostroj Velešín. 

                                                
103 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 



81 

 

 

Právě složitost tzv. „velké privatizace“ a názory na způsob vlastnické transformace 

velkých a středních státních podniků se značně lišily. Vlastnická přeměna těchto podniků 

patřila k nejobtížnějším úkolům transformace.
104

 Její první kroky měly dalekosáhlé sociální 

důsledky. Poklesly totiž reálné příjmy obyvatelstva a nastal vzestup nezaměstnanosti. Přesto 

se dařilo udržet sociální smír i díky vysoké míře tolerance obyvatelstva k prvním razantním 

opatřením.
105

 

 

„Ve světě neexistuje ideální systém, dokonalý mechanismus fungování ekonomiky, který 

by bylo možno jednoduše převzít. Proto ekonomická věda i nositelé hospodářské politiky musí 

dnes a denně prověřovat účinnost a funkčnost jak systémotvorných, tak i regulativních prvků 

ekonomického mechanismu v konkrétních, daných podmínkách v dané zemi.“
106

 

 

Výše uvedené poznatky z prvních let transformace nám tak přinesly mnoho odvážných 

a někdy také unáhlených projektů, z nichž některé se ukázaly jako neperspektivní, předčasné 

nebo nerespektovaly očekávání občanů. Důsledky přijatých opatření ovlivnily na mnoho let 

vývoj v obou nástupnických státech ČSFR. Pro část společnosti se otevřela cesta 

k podnikatelským aktivitám, zámožnosti a společenskému vzestupu. Obyvatelstvo bylo po 

změnách v roce 1989 vystaveno obrovským změnám. Prudce se zvýšily životní náklady, 

nezaměstnanost, došlo k velkým majetkovým zvratům, prohloubila se regionální a sociální 

nerovnost, mezi lidmi se začala šířit nejistota. První transformační kroky tak mnoha občanům 

přinesly prospěch, jiným zklamání. Společnost se diferencovala, mnoha lidem se každodenní 

život příliš nezměnil, jiní se ocitli v obtížných sociálních podmínkách.
107

 

 

K pochopení toho, jak tehdejší režim nahlížel na uživatele motocyklů a jak samotní 

jezdci na motocyklech prožívali dobu socialismu, se pokusím nastínit v další kapitole, která si 

klade za cíl porovnat obě tyto doby, tedy dobu socialismu, nikoliv omezenou na časové 

období normalizace a dobu současnou, respektive po roce 1989, kdy došlo k otevření 

zahraničních trhů a přestala platit různá omezující opatření a restrikce ze strany státních 

                                                
104 Průcha, V.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl, období 1945-1992. Doplněk, 

Brno 2009, s. 976-977. 
105 Tamtéž, s. 987. 
106 Šulc, Z.: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995. Doplněk, 

Brno 1998, s. 102. 
107 Průcha, V.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl, období 1945-1992. Doplněk, 

Brno 2009, s. 1002. 
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institucí. V dnešní moderní době, kdy nás na silnicích míjí široké spektrum motocyklů od 

všech světových výrobců motocyklů s různými mnohdy roztodivnými názvy, tvary a barvami 

je těžko uvěřitelné, že v dobách socialismu jsme mohli na českých silnicích potkat prakticky 

„jen“ stroje značky Jawa či ČZ v takřka identickém provedení.  
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Role motocyklu před rokem 1989 a dnes v rámci Československa/České republiky 
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108 Obr. č. 23 – Holky na motorkách, Hluboká nad Vltavou 1979, archiv Miroslava Somera. Převzato z: KMENY 

0 – Městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. Bigg Boss, Yinachi, Praha 2014. 740 
stran. 

Obr. č. 24 – Volný čas na chatě u rybníka Bezdrev, Hluboká nad Vltavou 1979, archiv Miroslava Somera. 

Tamtéž. 

Obr. č. 25 – Jarek Šindelář na motorce Mirka Somera, poslední verze Jawy 350, České Budějovice 1981, archiv 

Miroslava Somera. Tamtéž.  

Obr. č. 26 – Harley Davidson 750 UNRA a Jawa 350 Californian, silnice u Benešova 1978, archiv Miroslava 

Somera. Tamtéž. 

Obr. č. 27 – Trénink na Jawě 350, České Budějovice 1980, archiv Miroslava Somera. Tamtéž.  

Obr. č. 28 – Jawa 350 „kejvačka“, Ronov nad Doubravou 1982, archiv Zbyňka Kloboučníka. Tamtéž.  
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Role motocyklu v socialismu a problematika nedostatku 

  

Popsat stav, jak to vypadalo v českém světě motocyklů a jejich jezdců v době 

socialismu se jeví jako jeden ze stěžejních bodů v rámci řešení této práce. Možná by se role 

motocyklu v socialismu dala shrnout prakticky jen do jedné věty: Motocykl za socialismu 

sloužil primárně jako dopravní prostředek a byl brán jako užitná hodnota a náhražka za 

automobil. Nic více, nic méně. I tak je ale třeba se „problematikou“ motocyklů, respektive 

motocyklismu v našich zemích za socialismu zaobírat z více úhlů pohledu.  

 

František Zboženský sám do dnešní doby vlastní z dob socialismu několik motocyklů 

Jawa a motocykl ve vztahu k dřívější době vnímal právě pouze jako dopravní prostředek: „Jó, 

tak byl to dopravní prostředek, že jo, motocykl jako takovej-nejen, že sloužil k ježdění do 

práce, potom jezdil za různýma těma.. za tim nákupem už do toho většího města no a výlety, 

jako jezdívalo se třeba v tu dobu jenom nutně k příbuznejm, nebo někam jakoby, jo, ale jako 

na tu dobu vejlety eště né, až teďka v pozdější době už je to taková móda, že jo, že třeba 

existuje, já nevim, jak se řiká dneska ty motorkáři (…). Nebo tady u nás sou třeba čtyrý, pět, 

řeknou pojeďte, pojedeme třeba v sobotu někam, jo a takhle to, ale v tu dobu..“
109

 

 

František Hruška se na tuto problematiku dívá právě podstatně hlouběji i v rámci 

tehdejších cenových relací a prokázání určitého životního standardu, kdy právě poukazuje na 

fakt, že motocykl byl v té době stejným dopravním prostředkem, jako je dnes automobil: (…) 

Je potřeba to dát do hlubších souvislostí, nehledě na to, že ten motocykl už dneska neni.. si 

lidi nekupujou kůli užitný hodnotě, já pro to používám příměr pro tátu na ryby a pro mámu do 

kravína, ale kupujou si ho předevšim jako hobby nářadí na využití volného času (…).
110

 

 

Je tedy jasné, že motocykl patřil do kategorie dopravního prostředku a tehdejší moc ho 

ani jinak nevnímala kromě toho, že motocykly mohly být v případě „střetu se světovým 

imperialismem“ využitelné jako dopravní prostředek vojáků. Kdo chtěl v této době užívat 

motocyklismu pro potěšení samé, měl celkem smůlu a zároveň zaděláno na problém. Kvůli 

informační blokádě byl jakýkoli obrázek nebo časopis ze zahraničí zbožňovaným objektem, 

studijním materiálem a mnohokrát obkreslovanou matricí. Možná i kvůli nedostatku 

informací se motorkáři u nás spíše vyhnuli módě praštěných barevných kombinéz na silniční 

                                                
109 Rozhovor s Františkem Zboženským ze dne 6. února 2015 vedl Karel Bárta 
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motorky, která se pomalu prosazovala na Západě v osmdesátých letech. Nic takového se u nás 

nedalo sehnat, a tak vizuální styl oblečení nikdo moc neřešil. O to víc se i ti méně technicky 

zdatní zajímali o funkčnost a vzhled svých motorek a zažívali spontánní radost ze svobodné 

jízdy, kdy vám alespoň po tu dobu nemohl nikdo nic nařizovat a zakazovat. A český fenomén 

„zahrádkářství“, tedy únik do vlastního světa kutilství, se příslušnou formou projevil i u 

spousty motocyklistů. Ti si svoje stroje museli upravit, aby z jednotvárnosti socialistické 

skutečnosti „nezešíleli“. Sedmdesátá léta tedy znamenala temný pád do zakonzervované 

výroby, šeď a strnulost a zabrzděný rozvoj ve sportovním odvětví. Obrovský přetlak tvořivosti 

a strojařského umu vyústil v silnou touhu po něčem jiném, v garážové kutilství, které se 

mnohdy nevyplatilo kvůli následným represím ze strany státních orgánů.
111

 

 

Následující výňatky z rozhovorů jsem si dovolil převzít z knihy KMENY 0, ze které 

jsem citoval již výše, protože tyto rozhovory nejlépe vystihují dobu před rokem 1989 

z hlediska období nedostatku na poli motocyklů jak co do techniky, vhodného oblečení na 

motocykl, tak co do informovanosti široké veřejnosti o motocyklech zejména ze zahraničí. Je 

třeba poznamenat, že Kmeny 0 jsou jakousi sondou do života tehdejších subkultur, mezi které 

patřili právě i motorkáři, kteří motocykl vnímali primárně jako prostředek zábavy a využití 

volného času, spíše než jako dopravní prostředek a užitnou hodnotu. Rozhovory 

s jednotlivými narátory realizoval Petr Drnovský (narozen 1975), který pracoval ve většině 

tuzemských motocyklových periodik. Rozhovory jsou pro potřeby tisku a publikace redakčně 

upraveny.  

 

Zbyněk Kloboučník (47 let), konstruktér, úpravce motorek a mechanik uvádí: „Protože 

jsem miloval cizí motorky, potřeboval jsem o nich informace. Takže jsem přes inzeráty 

kupoval německý časopisy Motorrad. Dokonce jsem těsně před revolucí sehnal celej ročník. 

To mi hrozně moc dalo. Tehdy to stálo, asi jako bys dneska dal dvacet tisíc za ročník časopisu. 

A kvůli motorkám jsem si kupoval Svět motorů, tehdy u nás v Heřmaňáku podpultová věc. 

Takže ráno jsem v sobotu vstával v pět hodin a stoupnul jsem si v mrazu do třicetimetrový 

fronty. Často tam cizí motorky popisovali hanlivě, třeba pod fotkou harleye bylo napsaný 

‘Zástupce americké školy motocyklů, výkony nijak oslnivé, přeumělkovaný zevnějšek, a cena 

odpovídá automobilu střední třídy.‘ Aby si tu každý řekl, že takovou motorku vlastně 

nepotřebuje. To si dneska neumí nikdo představit, tu nedostupnost informací. (…) Prostě 

                                                
111 KMENY 0 – Městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. Bigg Boss, Yinachi, Praha 

2014, s. 172. 
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nebyly. Nedostupnost všeho.“
112

  

 

Roman Buš (48 let), úpravce motorek k době před rokem 1989 v souvislosti 

s motocykly říká: „Člověk vyčníval už jenom tím, že měl nějakou neobvyklou motorku. 

Samozřejmě jsme trochu prudili policajty. Když jsi měl vejfuky na třindě (Jawa 350) nahoru, 

tak ti skákali do cesty, div jsi je nepřejel. V tý době stačilo jezdit bez zástěrek, a už jsi měl 

problém s orgánem. Organizovali jsme se klubově pod Svazarmem, ale to jenom proto, 

abychom měli zástěrku a pod svícnem jsme si mohli dělat to svý. Člověk se někam uklidil a 

oficiální místa byly jakože klidný.“
113

 

 

Jarek Kraus (55 let), závodník v motokrosu a dragsterech, mechanik a úpravce motorek 

říká: „Motorky moc nebyly, nebyl žádný výběr. Všichni jsme chtěli čtyřtakty, dvoutaktů tu bylo 

dost. Když už jsme se dostali k zahraničním časákům, tak jsme slintali nad těma fourama, 

čtyři válce, čtyřtakt. Když jsem měl první fouru v 84. roce, všichni se na to chodili koukat jak 

na svatej obrázek. Před vojnou jsem si zamontoval čtyřdobej motor z motokrosovýho Esa do 

rámu Jawy typ 634 a poslal jsem fotku do Jawy Ing. Husákovi s otázkou, proč to nedělají 

v továrně. Tak mi to pochválil, ale výrobu z dvoutaktů na čtyřtakty nezměnili. Dneska je 

motorek tolik, že se nám o tom tehdy ani nezdálo. Tenkrát žádný kombinézy nešly sehnat, tak 

mi ji ušila kamarádka. I kůže se špatně sháněla, tak se to kolikrát šilo z koženky nebo 

podivných materiálů. Helmu jsem si přivezl z Maďarska. S rukavicema byl vůbec problém, 

tenkrát ani neexistovaly nějaký s protektorama. I boty, jezdilo se v kanadách nebo 

lampasáckejch botách.“
114

 

 

Výše uvedené postřehy z jednotlivých rozhovorů nejlépe charakterizují období, kde se 

domácí kutilství a jistá originalita poté na silnici často střetávala s „rukou zákona“. Zároveň je 

také vidět, jak lidé poukazovali na velký nedostatek na poli samotných motocyklů a toužili po 

změně zejména v motorizaci samotných motocyklů, kdy dvoutaktní motory byly brány jako 

značně zastaralé a jimi přesycený tuzemský trh nemohl a vlastně ani nechtěl nabídnout 

vylepšené či nové motory čtyřtaktního typu.  

 

 

                                                
112 KMENY 0 – Městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. Bigg Boss, Yinachi, Praha 

2014, s. 179. 
113 Tamtéž, s. 176. 
114 Tamtéž, s. 179-182. 
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Role motocyklu po roce 1989 v rámci České republiky 

  

Po roce 1989 spolu s otevřením hranic a v přívalu nekonečného množství motocyklů 

všech značek a kubatur z celého světa, začaly motocykly u nás zažívat obrovský „boom“ a dá 

se říci, že je tak tomu až do dnešních dnů. Motocykl už není „pouhým“ dopravním 

prostředkem a užitnou hodnotou s poměrně dobře vystiženým přívlastkem Františka Hrušky 

„pro tátu na ryby, pro mámu do kravína“. Motocykl se pro mnohé lidi stal koníčkem, vášní, 

vysněným strojem, který slouží především jako prostředek k využití volného času. Stále se 

samozřejmě motocykl využívá jako snadný dopravní prostředek zejména ve městech, ale jeho 

primárním účelem v dnešní době je to, že je jakýmsi doplňkem osobnosti a často se také stává 

„zneužitelným“ pro navázání kontaktu s opačným pohlavím.  

 

Už zde nemáme a neznáme pouze jeden typ cestovního motocyklu s dvoutaktním 

motorem. Naopak, trh je natolik nasycený, co se pestrosti typů motocyklů týká, že si opravdu 

vybere každý a stále se vymýšlejí nové typy, „podtypy“ a kategorie motocyklů. 

Vyjmenovávat všechny tyto kategorie motocyklů by vydalo na samostatnou brožuru, ne-li 

knihu. Samozřejmě, že podobným vývojem a zdokonalováním prochází také závodní speciály 

motocyklů pro různé druhy soutěží.  

 

Motocykly již také nejsou doménou převážně mužské části populace. V raných 90. 

letech 20. století jsme ženy na motocyklech spatřily jen zřídka, nebo maximálně na 

maloobjemových motocyklech či skútrech sloužících hlavně coby dopravní prostředek po 

městě. Dnes je situace jiná. Ženy potkáváme na našich silnicích na motocyklech stále častěji a 

sedlají stejně velkoobjemové motocykly jako muži, jezdí na výlety a dovolené s kamarády, 

účastní se motorkářských srazů a užívají si pocit z jízdy na motocyklu. Vyměnily tak 

motocykl jakožto užitnou hodnotu za motocykl, který jim, stejně jako mužům, slouží 

k integraci do podobně laděné skupiny přátel, k navazování kontaktů a socializaci a tím 

k určitému druhu trávení volného času.     

 

Motorkáři ve většině případů nejsou osamělými vlky, kteří brázdí krajinu bez většího 

cíle. Jízda na motorce přináší skutečný požitek z jízdy, a do jisté míry také jiné vnímání 

okolní krajiny, než jízda autem, a tak i samotná cesta na motocyklu může být cíl. Přesto se 

lidé kolem motorek rádi druží, vyhledávají nové společné přátele a zakládají různé kluby. O 

této „problematice“ se snaží pojednat další podkapitola.  
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Motocyklové kluby v rámci Východu a Západu před rokem 1989 

 

Do padesátých let 20. století byl motocyklista vnímán jako sportovec – gentleman čelící 

neohroženě nepřízni počasí a nevyrovnané kvalitě cest. Měl bekovku, sako, šálu, pumpky a 

vysoké kožené šněrovací boty a byl zaprášený, s mrazem a olejem zažraným pod nehty. 

K jeho stylu patřilo i to, že byl připraven pomoci ostatním kolegům v nouzi a dodnes se k této 

gentlemanské morálce spousta motorkářů hlásí. Jenže po druhé světové válce se něco 

změnilo. Američtí veteráni neschopní splynout s většinovou společností si rychlé motorky 

vybrali jako stimulant drsných válečných zážitků a staly se tak neklidnými rebely v kožených 

vestách, pořádající alkoholové a drogové mejdany a postupně začaly také vznikat první 

motocyklové kluby neuznávající autority a zákony své země. Asi každý si v této souvislosti 

vybaví nejznámější celosvětový klub Hells Angels MC, který vznikl právě v USA v Kalifornii 

krátce po druhé světové válce. S ním přišla nová a podstatně drsnější image motorkáře včetně 

aktivit na hraně zákona. Dnes se tyto kluby, které existují po celém světě, označují jako jedna 

z forem vysoce organizovaného zločinu v podobě obchodu se zbraněmi a střelivem, obchodu 

s drogami či kuplířství.  

 

Chytlavého tématu krutých partiček na motorkách se v šedesátých letech chytil 

Hollywood a filmy jako Divoch (The Wild One) nebo Divocí Andělé (The Wild Angels) 

začaly fixovat představu o motorkářích jako monstrech, která neumějí číst, smrdí, žerou malé 

děti a zásadně jezdí opilí při neustálém porušování dopravních předpisů. Je s podivem, že 

k této stupidní mediální image motorkáře se i dnes někteří paradoxně hlásí.
115

 

 

V podmínkách socialistického Československa, respektive v rámci Východního bloku 

tyto formy klubů a projevů na poli motocyklů a různé organizování za účelem rebelství či 

dokonce zločinného spolčení nemělo absolutně žádnou šanci na uplatnění. Samozřejmě, že 

také v Československu v letech hlubokého socialismu existovalo několik oficiálních i 

neoficiálních motoklubů. Vzhledem k této práci zde musím vzpomenout na JAWA KLUB 

PRAHA, který vznikl již v roce 1961
116

 a dodnes má mnoho členů, podporu dalších klubů 

včetně zahraničních a pravidelně pořádá různé vyjížďky a srazy, jako je dnes již legendární 

                                                
115 KMENY – Současné městské subkultury. Bigg Boss, Yinachi, Praha 2014, s. 432. 
116 Dostupné [on-line] na: http://www.jawaklub.cz/historie-klubu [cit. 23. 5. 2015] 
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JAWÁČ v rekreačním areálu v Jizbici u Čechtic, kde v roce 2015 proběhne již 33. ročník 

tohoto mezinárodního motosrazu.  

 

Mezi „rebelské“ kluby v tehdejším Československu, které však byly velice málo 

rozšířené, lze zařadit liberecký Jawa Team, který pořádal prázdninové tajné závody na 

slovenskou Šíravu po vzoru slavného filmu Tajný závod (The Gumball Rally) a kde se 

členové tohoto klubu věnovaly společným výletům a „paření“. Vzpomínky lidí z téhle doby 

většinou vytěsnily zlo režimu a zůstala spousta „srandy“ a někdy až absurdních historek. Ty 

se možná s ohledem na spotřební společnost, která nás obklopuje, už nikdy nezopakují.
117

 

 

 

Motocykly a motocyklové kluby po roce 1989 v České republice 

 

Po konci socialismu u nás samozřejmě došlo k rozmachu zájmu o motokluby, ale 

málokdo si pod tím uměl představit něco konkrétního. Party kluků si v každé druhé vesnici 

kreslili na záda znaky „svého“ klubu, které podvědomě znaly z obrázků, filmů, nebo vyšly 

z vlastní představy o heraldice. To se ale nelíbilo čerstvě vzniklým oficiálním českým MC 

klubům, takže několik let docházelo k nepříjemným šarvátkám, které těmto MC klubům 

ubraly hodně popularity. Po letech, kdy na motorkářské srazy chodily místní holky omrknout 

naleštěné mašiny, zájem o motorky opadal. Tím se vzduch víceméně vyčistil a dostali jsme se 

na pomyslný bod nula. Dnes je v České republice okolo jednoho milionu registrovaných 

motocyklů a mezi motorkáři najdeme stejně širokou škálu lidských typů jako v celé 

společnosti. Přesto lze vysledovat některé společné znaky fanoušků jedné stopy, jako jsou 

uvolněnost, nutkavá potřeba pocitu svobody z jízdy, dostatek sebevědomí a rovnostářství, 

které se ale – stejně jako v celé společnosti – nějak vytrácí.
118

 

 

Motocyklové kluby se nyní v rámci České republiky dělí také na mnoho různých skupin 

včetně svého zaměření. Existují zde tradiční MC kluby, kterých je v současné době do 

patnácti v rámci celé republiky, kde panuje přísná hierarchie, dá se říci polovojenský řád, a 

kde funguje koncept bratrství. Členové těchto klubů se dodnes rekrutují většinou z lidí, kteří 

běžné společenské vazby nenavazují snadno, nebo o to ani nestojí. Klub jim poskytne pevný 

řád, bratrství a podporu. Individuální svobody jsou zde trochu potlačeny a do popředí 

                                                
117 KMENY – Současné městské subkultury. Bigg Boss, Yinachi, Praha 2014, s. 435. 
118 Tamtéž, s. 435. 
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vystupuje vlastní povinnost přispět celku. Za to by měl člen MC klubu najít podporu 

v nesnázích kdekoliv na světě od místního MC klubu.  

 

Klubů nepoužívajících zkratku MC jsou u nás stovky. I tyto kluby mívají svou 

hierarchickou strukturu, ovšem nemají ambice stát se MC klubem a nedodržují tak striktně 

některá pravidla. Zaměření těchto klubů je různé – vznikají kluby kolem partiček kamarádů 

z jednoho města či místa, které pak pořádají menší lokální motosrazy a společně jezdí na 

výlety a akce, existují kluby založené za účelem cestování a v dnešní době také kluby 

zakládané za účelem dobročinné činnosti či darování krve. Vznikají také kluby sdružující lidi 

kolem určité profese či zaměstnance státní správy. Samozřejmou součástí klubové struktury u 

nás jsou také různé značkové kluby sdružující majitele konkrétních typů či značek motocyklů.  

 

Poslední „subkulturou“ v rámci motocyklové scény u nás jsou samozřejmě také nijak 

neorganizované party a jedinci, jež dávají přednost individuálnímu působení na poli 

motorkářů. Tito jedinci se často vymezují vůči pevně danému charakteru MC klubů a dávají 

přednost individuální jízdě či jízdě s několika přáteli ve svém volném čase, který si organizují 

pouze podle sebe.  

 

Samozřejmě, že motocykly slouží také k určitému „předvádění se“ a dokládání svého 

sociálního postavení a to především v dnešní době, kdy některé motocykly stojí i několik 

stovek tisíc korun. Vůči tomuto typu „motorkářů“ se vymezují prakticky všichni ostatní 

motorkáři, ať už organizovaní, či neorganizovaní. Tyto typy jezdců nazývají „maséry“, 

„výloháři“, „frajírky“ a spoustou dalších nelichotivých názvů. Kromě toho, že drahé 

motocykly si většinou pořizují manažeři či lidé s vyššími příjmy, kteří do té doby na 

motocyklu vůbec nejezdili a nemají k němu žádný vztah kromě toho, že s ním mohou pouze 

za dobrého počasí přijet do okruhu několika málo kilometrů, aby se „pochlubili“ známým či 

kolegům z práce, nebo objíždět blízké kavárny či benzinové stanice a „nenápadně“ sledovat, 

kdo se na jejich stroj podívá. Dalším typem těchto nelichotivě nazývaných jezdců jsou 

motorkáři, kteří se ženou maximální rychlostí přes město nedbajíc na zákazy předjíždění, na 

poslední chvíli „zaflekují“ svůj stroj na semaforech, motor vytáčejí do vysokých otáček a 

čekají, že okolo jdoucí a stojící lidé „ocení“, jak jsou „dobří“. Tito majitelé motocyklů také 
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často využívají skutečnosti, že na „mašinu“ je snadné „sbalit holku“. Stačí jen trochu více 

exhibicionismu, než je běžné.
119

 

 

Motocykl Jawa ve filmu 

 

Ačkoliv za normalizace byl motocykl svým způsobem odsunut na vedlejší kolej, 

protože hlavní devizou moderního občana socialistického Československa měl být osobní 

automobil, objevuje se motocykl Jawa v poměrně široké paletě dobových filmů a seriálů. Zde 

samozřejmě plní většinou roli dopravního prostředku jakožto vhodného „přibližovadla“ pro 

předsedu JZD, který na motocyklu zvládne objíždět širé lány při sklizni, či pracovitého 

starostu objíždějícího sousedy rychle a efektivně bez potřeby u každého domu pracně vylézat 

z automobilu. Častým námětem ve filmu se stává motocykl jakožto služební dopravní 

prostředek hlídek Veřejné bezpečnosti, který se právě ve specifických žluto-bílých barvách 

také často prohání před kamerou při „akčních“ scénách dohánění pachatelů. Ve výčtu níže 

neuvádím filmy a seriály, kde „hrají“ malé Jawy do objemu 50 ccm, které nebyly vyráběné 

v továrně v Týnci nad Sázavou.  

 

Samozřejmostí ve vztahu ke koloritu tehdejší doby a televizní zábavy je nutno 

podotknout, že motocykl rozhodně není v žádném filmu či seriálu prezentován jako nástroj 

desperátů v kožených bundách s řetězy a přilbou s kravskými rohy, kteří se v prachu 

prohánějí po náměstích a straší místní obyvatele už jen svým vzezřením (viz kapitola 3.5.3. 

Motocyklové kluby v rámci Východu a Západu před rokem 1989). Role „desperátů“ na 

motocyklech se u nás projevuje ve filmu v trochu odlišné variantě. Většinou se jedná o 

venkovské prostředí, kde místní mladíci na motocyklech „řádí“ coby partičky potencionálních 

narušitelů klidu s tím, že jsou ale slušně oblečeni a ustrojeni na jízdu na motocyklu a „pouze“ 

neustále vytáčejí motor do vysokých otáček a řítí se v poměrně „vysokých“ rychlostech napříč 

vesnicemi či vesnicí.  

 

Pro potřeby této práce nemá význam uvádět výčet všech filmů a seriálů z doby 

normalizace (1968-1989), kde motocykl Jawa „hraje“ a stává se důležitou součástí při tvorbě 

televizní zábavy, protože takový seznam by jistě vydal na několik stran. Jmenujme tedy 

alespoň některé z nich. Film Rodeo z roku 1972 pojednává o motokrosovém prostředí a 

                                                
119Vybrané výňatky použity z diplomové práce Martiny Tomkové: Svět rychlých strojů a nablýskaných plechů: 

Motorkáři v Čechách. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie, Plzeň 2007. 
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kromě soutěžních speciálů se zde objevuje také Jawa 250 a Jawa 350 Californian. Také ve 

filmu Můj brácha má prima bráchu z roku 1975 se film točí kolem motocyklových závodů, 

tentokrát se jedná o speciály Jawa pro plochou dráhu. Ve filmu Dva muži hlásí příchod z roku 

1975 se vojáci v rámci základního výcviku učí na trati s překážkami ovládat stroje Jawa 350. 

Mezi zajímavé počiny ve světě filmu lze zařadit film Já jsem stěna smrti z roku 1978, kde 

pouťový kaskadér pořizuje nové vybavení, aby mohl působivě předvádět své umění jízdy na 

motocyklu. V seriálu Chalupáři z roku 1975, slouží motocykl Jawa 350, dá se říci, jako 

typická ukázka dopravního prostředku na venkově, kde za příznivého počasí „supluje“ 

předsedovi JZD automobil a ten tak díky motocyklu může operativně jezdit z místa na místo 

po celé vesnici a v jejím blízkém okruhu, kdy některé záležitosti řeší doslova „za jízdy“. 

V komediích Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody z roku 1983 a Slunce, seno a pár facek 

z roku 1989 slouží motocykl Jawa 350 místnímu vesnickému mládenci jako tehdejší typický 

dopravní prostředek pro mladé bez rodiny. Svůj motocykl používá prakticky každodenně, 

ovšem nikoliv jako prostředek zábavy, ale skutečně „pouze“ v rámci dopravy z místa na 

místo, zde opět v prostředí venkova. Na motocyklu vozí také místní děvčata na nedaleký 

seník, čímž opět nahrazuje automobil, který byl pro mladé bez rodin za socialismu skoro 

nedosažitelným luxusem. Zajímavým počinem bylo velice úspěšné album zpěvačky Věry 

Špinarové z roku 1982 s názvem Meteor lásky, kde se objevil jeden z jejích velkých hitů 

s názvem Bílá Jawa 250.  

 

Přehled těchto vybraných filmů a seriálů z doby před rokem 1989 celkem dobře mj. 

charakterizuje také velké „dotace“ ze strany tehdejšího režimu na filmové počiny, kdy 

televizní zábava zažívala doslova „zlaté časy“. Samozřejmě, že v mnohých filmech a 

seriálech motocykl slouží také jen jako kulisa či určitý „doplněk“, aniž by plnil nějakou 

konkrétní funkci či úlohu. Takových filmů a seriálů však byly skutečně desítky, a jak bylo již 

řečeno výše, nemá význam je zde vypisovat.  
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Motocyklový sport – fenomén doby socialistického experimentu 

 

 

 

 

120
 

 

 

Motocyklový sport obecně patřil v dobách socialismu ke „královským“ disciplínám 

československých sportovců – motocyklistů. Také vývoj závodních speciálů byl režimem 

vcelku podporován a úspěchy našich jezdců prakticky ve všech tehdejších disciplínách na 

sebe nenechaly dlouho čekat. I když samotná Jawa v Týnci nad Sázavou neměla se 

sportovními motocykly prakticky žádné vazby kromě jezdců – zajížděčů, kteří pravidelně 

startovali na Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěži v enduru a hlavní provozy Jawy 

                                                
120 Obr. č. 29 – Vítězný návrat ze Švédské šestidenní. Na palubě lodi Rügen členové Trophy-teamu ČSSR. 

Převzato z Novotný, P.: JAWA – půlstoletí práce a úspěchů. TEPS ve spolupráci s propagačním oddělením n.p. 

JAWA, 1979, 103 stran. 

Obr. č. 30 – Motocyklový jezdec Květoslav Mašita přebírá z rukou předsedy vlády ČSSR dr. Lubomíra Štrougala 

státní vyznamenání Řád práce za vynikající sportovní výsledky. Tamtéž.  

Obr. č. 31 – Montáž soutěžních motocyklů ve Výzkumně vývojovém závodě v Praze-Strašnicích. Tamtéž. 

Obr. č. 32- Detail motoru závodní čtyřventilové Jawy pro plochou dráhu. Tamtéž. 

Obr. č. 33 – Z výroby plochodrážních motocyklů v závodě Jawa Divišov. Tamtéž.  
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zabývající se vývojem a výrobou soutěžních speciálů se nacházely v Praze – Strašnicích a 

v Divišově, je podle mého názoru na místě si připomenout slavné dny a úspěchy našich 

reprezentantů v dobách, kdy na závody chodilo neuvěřitelné množství diváků a motocyklový 

sport se stal velkým zájmem tehdejšího dění. I do motocyklového sportu ale samozřejmě 

promlouvaly státní instituce a veškerý jeho provoz a fungování záležel na podpoře ze strany 

státu.  

 

O fungování motocyklového sportu v rámci Jawy hovoří František Hruška: 

„Motocyklový sport měl.. jakousi návaznost do sériový výroby, protože sport se dycky dělal 

proto, aby se následně ty výsledky toho sportu promítly do sériový výroby, protože rád si 

každej koupí tu Yamahu, na který jezdí Rossi, i když je to úplně jiná motorka, ale prostě design 

má stejnej a nechá se s ní on vyfotit a proto jí všický musej mít, že jo. Tak to platilo někdy na 

přelomu řeknu těch padesátejch, šedesátejch let, nebo dejme tomu až do konce těch 

šedesátejch let. Eště ten, eště ten čtyřtaktní dvouválec-zpět, čtyřtaktní čtyřválec, kterej sme 

udělali na silnici, což byl ve svý době v podstatě nejrychlejší motocykl na zeměkouli, tak to byl 

jakejsi výplod.. vlastně interakce, ..konstrukce, sport, série a zpětná vazba tam a zpátky, 

protože motocykly typu Kývačka a spol., na těch se jezdila Šestidenní de facto téměř 

v neupravenym stavu, že jo. (…) Co se týká sportu jako toho našeho, to znamená, budu 

hovořit teďka vo Šestidenní, tam ste asi mířil, vo soutěžích. Když bych chtěl být s tim hrozně 

rychle hotovej, tak řeknu, že to s Jawou nemělo vůbec nic společnýho. Ten závod v Praze 

byla.. víceméně.. samostatná bojová jednotka, která hospodařila na bázi dotací od Svazarmu 

(…).“
121

 

 

Celou situaci ohledně tehdejší podpory motocyklového sportu pak uzavírá poměrně 

trefně: „Takže.. ten sport, to existoval, my sme z něj pochopitelně profitovali, ale k čemu je 

vám, že ste na Šestidenní soutěži v Anglii, ve Finsku, v Americe první, když motocykly smíte 

vyvážet jenom do Ruska. Jo? To je tak kontraproduktivní záležitost, která v podstatě tady 

nastala a proto se vlastně ty nůžky mezi, mezi sportem a sérií rozvíraly, rozvíraly, rozvíraly, až 

v podstatě to došlo k tomu, že (odkašlává) ten sport si začal žít svym vlastnim životem.“
122

 

 

Podrobně zde popisovat jednotlivé kategorie motocyklového sportu s přehledem všech 

jezdců a vítězství či další umístění našich jezdců na strojích značky Jawa za socialismu by 

                                                
121 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
122 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
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vydalo na několik samostatných publikací. To jistě není cílem této práce. Ovšem některá 

jména a úspěchy na poli motocyklového sportu je podle mého názoru nutné si připomínat 

stále, neboť právě na tyto výrazné úspěchy našich jezdců se v dnešní uspěchané době začíná 

postupně zapomínat a noví motocykloví závodníci v barvách České republiky zdaleka 

nedosahují tak výrazných úspěchů jako jezdci v dobách minulých, čímž je samozřejmě nechci 

nijak odsouvat na pomyslnou „druhou kolej“. I současní jezdci si, myslím, rádi zavzpomínají 

na doby, kdy se na doslova přecpaných tribunách fandilo našim jezdcům ve všech kategoriích, 

zatímco dnes se při uspořádání motocyklového závodu stěží sejde několik desítek fandů, 

s výjimkou soutěží typu mistrovství světa.  

   

   

  

123
 

  

                                                
123 Obr. č. 34 – Dvě vítězná mužstva po skončení povážsko-bystrické olympiády. Stojící Trophy-team, klečící 

tým ve Stříbrné váze s Janem Křivkou. Převzato z Novotný, P.: JAWA – půlstoletí práce a úspěchů. TEPS ve 

spolupráci s propagačním oddělením n.p. JAWA, 1979, 103 stran. 

Obr. č. 35 – František Šťastný získal pro Jawu mnoho cenných vavřínů. Tamtéž. 

Obr. č. 36 – Květoslav Mašita při terénním skoku. Tamtéž. 

Obr. č. 37 – Čtyřválcový dvoudobý závodní motocykl Jawa 350 byl na sklonku šedesátých let 20. století jedním 

z nejrychlejších motocyklů mistrovství světa. Tamtéž.  

Obr. č. 38 – Plochá dráha a Jawa – to je velmi úspěšná kapitola historie. Na snímku čtyři Jawy v jedné rozjížďce 

v čele s devítinásobným mistrem světa Ivanem Maugerem z Nového Zélandu. Tamtéž.   
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V mistrovství světa silničních motocyklů, které se jezdí od roku 1949, zvítězil František 

Šťastný ve čtyřech závodech Grand Prix. Kromě toho dosáhl řady předních umístění v dalších 

mistrovských závodech. Na Tourist Trophy na ostrově Man byl dvakrát třetí se svojí Jawou 

350. Také Gustav Havel patřil ke světové špičce silničních závodníků. V roce 1961 vypadala 

celková klasifikace světového šampionátu třistapadesátek následovně: Šťastný na druhém 

místě, Havel na třetím. V letech 1950 – 1963 dobyly stroje Jawa třináct vítězství na Velké 

ceně Československa v Brně.  

 

V mistrovství Evropy v motokrosu získal v roce 1958 na stroji Jawa 250 prvenství 

Jaromír Čížek, ve stejné kubatuře byl celkově třetí v letech 1957 a 1959.  

 

Na klasické ploché dráze byl poprvé na Jawě mistrem světa Novozélanďan Barry 

Briggs v roce 1966. Další tituly pak získali Polák Jerzy Szczakiel v roce 1973, Švéd Anders 

Michanek v roce 1974, Dán Ole Olsen v letech 1971 a 1975 a Novozélanďan Ivan Mauger 

v letech 1968, 1969, 1970, 1972, 1977, 1979. V mistrovství světa plošinářů na dlouhé dráze 

(1000 m) byl v roce 1973 šampionem Ole Olsen z Dánska a v letech 1971, 1972 a 1976 

Novozélanďan Ivan Mauger.  

 

Historie mistrovství světa plošinářů na ledové dráze byla spojena výhradně s úspěchy 

strojů Jawa. Šest titulů získal v letech 1966, 1968, 1969, 1971, 1972 a 1973 sovětský 

závodník Gabdarachman Kadyrov, v roce 1967 byl úspěšný jeho krajan Samorodov, v roce 

1970 zvítězil československý závodník Antonín Šváb, totéž se podařilo v roce 1974 dalšímu 

našemu plošináři Milanu Špinkovi. V letech 1975 – 1978 získal čtyři tituly za sebou sovětský 

závodník Sergej Tarabanko a v roce 1979 jeho krajan Anatolij Bondarenko.  

 

Terénní motocyklové soutěže byly další doménou strojů Jawa. V mistrovství Evropy 

jednotlivců dosáhl ve třídě do 350 kubíků deseti titulů za sebou v letech 1968 – 1977 

československý jezdec Květoslav Mašita. Pět titulů mistra Evropy ve třídě do 250 kubíků 

dobyl v letech 1969 – 1973 František Mrázek. Třikrát se stal mistrem Evropy ve třídě půllitrů 

Zdeněk Češpiva v letech 1972, 1973 a 1975. Na dva tituly mistra Evropy v půllitrech dosáhl 

na stroji Jawa západoněmecký jezdec E. Schmider v letech 1968 a 1969. Jiří Stodůlka byl 

mistrem Evropy ve dvěstěpadesátkách v letech 1974 a 1976. Stanislav Zloch získal dva tituly 

ve třídě 500 kubíků v letech 1976 a 1977. Ve stejném roce dosáhl titulu mistra Evropy 

v nejsilnější kubatuře do 750 kubíků Otakar Toman.  
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Největší úspěchy pro Jawu však představovala účast na Mezinárodní šestidenní soutěži 

motocyklů, což je i v současné době jedna z nejtěžších soutěží světa a je také nazývána 

motocyklovou olympiádou. Již nelze dohledat a spočítat všechny medaile, které získali naši i 

zahraniční jezdci na strojích Jawa od roku 1931, kdy se první Jawa objevila mezi startujícími. 

Mezi nejpodstatnější úspěchy patří, že českoslovenští jezdci zvítězili na Jawách 

v Mezinárodní trofeji, od roku 1970 ve Světové trofeji celkem čtrnáctkrát, kdy sedm 

posledních vítězství je spojeno s tituly mistrů světa družstev. Stříbrnou vázu pak vyhráli 

jezdci na Jawách celkem desetkrát.
124

 

 

Výše uvedené informace patří ve svém výčtu k vrcholným úspěchům československých 

i zahraničních jezdců na motocyklech Jawa. K nim se musejí přičíst také stovky dalších 

úspěchů v silničních a terénních závodech, na plochých drahách a v endurových soutěží na 

strojích Jawa na desítkách tratí u nás i v zahraničí. Zachytit je všechny ale nelze, mj. také 

kvůli již chybějícím archivním podkladům.  

 

Všem výše jmenovaným jezdcům, ale také řadě dalších závodníků, kteří reprezentovali 

náš motocyklový sport u nás i ve světě na strojích značky Jawa, patří velké uznání a dík.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 Novotný, P.: JAWA – půlstoletí práce a úspěchů. TEPS ve spolupráci s propagačním oddělením n.p. JAWA, 

1979, s. 59-60. 
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Závěr 

 

Dá se říci, že jednotlivá témata a podtémata, která byla v rámci práce řešena, jsou ve své 

podstatě zachycena tak, aby z nich šly vyvozovat dílčí závěry již při jejich vlastním čtení a 

každý si tak mohl udělat celkový „obrázek“ o dění v samotné továrně, ale i v dalších 

oblastech, kterými se tato práce zabývá. Také já jsem se snažil jednotlivá témata a podtémata 

v rámci řešeného problému komentovat v průběhu práce tak, že jsem z nich již při jejich 

řešení vyvozoval závěry. Tyto mé vlastní závěry ale nemusejí nutně stoprocentně platit pro 

uvedené informace, které jsou předmětem výzkumu a poznání a v budoucnu bude jen dobře, 

když tyto dílčí závěry budou podrobeny kritice a dalšímu zkoumání.  

 

Předmětem výzkumu této práce je období normalizace, tedy jedno z období 

československého státu, kdy být nejlepší se netrpělo a zapadat do průměru se stalo státní 

filozofií. Generace vyrůstající v době normalizace mnohdy ztratila vůli táhnout věci dopředu, 

vůli vítězit a prosazovat se. Motocyklový průmysl je toho typickým příkladem a potažmo 

výsledkem této doby. 

 

V rámci samotné výroby motocyklů a továrny Jawa v letech normalizace jsem se 

pokusil přiblížit jak samotnou výrobu motocyklů v Jawě a tehdejší strukturu národního 

podniku Jawa, tak také do současné doby prakticky neřešené otázky jako byla ekologie či 

dopad továrny Jawa na život v samotném Týnci nad Sázavou. Zejména otázka ekologie 

spojená s problémy likvidací odpadů z továrny nebyla tehdy vnímána jako výrazný problém a 

i dnes s odstupem času je spíše okrajovou a nikým neřešenou záležitostí. Dalším řešeným 

problémem byl také vývoj trhu a vývoj cestovních motocyklů v letech samotné normalizace. 

Prioritou pro tehdejší vládnoucí elitu byl rozvoj hlavně automobilového průmyslu a motocykl 

se stal pouze jakýmsi „doplňkovým“ zbožím a hlavně ceněnou vývozní komoditou, kdy se ve 

stovkách tisíců vyvážel v prakticky nezměněné podobě do takřka „nenasytného“ chřtánu trhu 

bývalého Sovětského svazu. Přesto v Jawě i na základě těchto ukazatelů pracovalo mnoho 

ochotných lidí, pro které byla Jawa „srdeční záležitostí“ a věnovali výrobě, ale i vývoji 

„nových“ motocyklů někdy celý svůj aktivní život. Tehdejší režim navíc upravoval ceny 

motocyklů tak, aby si je mohlo dovolit co největší množství občanů. Navenek tak měla být 

vidět „vyspělost“ naší země, mělo být patrné, že naše společnost je plně motorizovaná a 

spokojená v rámci „dostupnosti“ veškerých motorizovaných dopravních prostředků. 
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Kapitola zabývající se samotnou prací v tehdejším národním podniku Jawa je jednou ze 

stěžejních částí této práce a stává se důležitým zdrojem poznání, co se týče například 

tehdejších platů, sociální a bytové politiky samotného podniku a v neposlední řadě zkoumá 

vztahy na pracovišti a genderovou nevyváženost, neboť v Jawě z větší části pracovali hlavně 

ženy. Máme možnost se dozvědět o akcích, které pořádaly různé organizace pro zaměstnance, 

ale také jak byla nastavena pracovní doba či možnosti zaměstnanců při trávení volného času a 

rekreace v rámci podniku. Nutno podotknout, že právě v souvislosti s tehdejší sociální 

politikou a prosazováním poměrně štědrých výhod zejména pro příslušníky dělnických 

profesí je tato doba brána všemi narátory jako ta lepší a pro ně výhodnější. To ostatně byla 

„taktika“ minulého režimu – dát lidem práci, sociální výhody a jistoty s tím, aby byli 

materiálně zabezpečeni a nemuseli se tak „vměšovat“ do politiky vlády jedné strany. Většina 

pracujících tak byla sice nespokojena s politikou té doby, ale ve finále se stala k veškerému 

politickému dění onou „mlčící většinou“, a to vzhledem k vlastnímu materiálnímu a 

finančnímu zabezpečení.  

 

Pohled do ekonomických ukazatelů Jawy a s tím souvisejících změn po roce 1989 nám 

dává unikátní pohled z hlediska dvou narátorů, kteří měli možnost podílet se na těchto 

ekonomických změnách v samotném vedení podniku. Zde je nutno podotknout, že změny, 

které nastaly v politické oblasti v souvislosti s rozpadem Sovětského svazu, měly drtivý 

dopad na samotnou továrnu Jawa vzhledem ke skutečnosti, že většina jejího zahraničního 

vývozu směřovala právě do Sovětského svazu. Konec vývozu motocyklů, který nastal 

prakticky ze dne na den, se tvrdě podepsal na dalším vývoji celé továrny. Stovky, ne-li tisíce 

propuštěných zaměstnanců Jawy se rázem ocitly bez práce a Jawa dlouho hledala cestu 

z krize. Nebýt soukromého investora v podobě tuzemského holdingu, ocitla by se Jawa stejně 

jako mnoho dalších podniků v rámci tehdejšího automobilového průmyslu v propasti 

zapomnění. Dnes je velice těžké hodnotit rozhodnutí tehdejšího vedení o stálé výrobě dalších 

a dalších motocyklů při absenci cílového trhu a vytváření nekonečného množství zásob. Já se 

přikláním k názoru, že to byla chyba a tehdejší vedení si nechtělo připustit, že končí jedna 

velká éra, která znamená konec výroby tisíců motocyklů Jawa, ačkoliv tato firma byla 

prakticky monopolním výrobcem cestovních motocyklů u nás.  

 

Jak tehdejší režim vnímal motocykl a jak je motocykl ve společnosti vnímán po 

změnách v roce 1989 řeší další z kapitol. Útěk z tehdejší normalizační „šedi“ prostřednictvím 
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různých úprav motocyklu se nesetkal s kladnou odezvou tehdejších státních orgánů zejména 

ze strany Veřejné bezpečnosti a „podivně“ oblečení spoluobčané na motocyklech či členové 

„neoficiálních“ motoklubů byli (stejně jako každá jiná skupina „vybočujících“ a 

„rebelujících“ občanů) záměrně vyhledáváni a patřičně perzekvováni. Je zajímavé, že nikdo 

z narátorů nevěnoval prakticky žádnou pozornost motocyklu jakožto prostředku pro 

navazování přátelství v rámci různých klubů a part, které zde vznikaly také za socialismu. 

Všichni jednohlasně hovoří o motocyklu jako o „pouhém“ dopravním prostředku a kluby 

spojené s vlastnictvím motocyklu vnímají spíše jako novodobé „využití“ motocyklu.  

 

Závěrečná kapitola se nesnaží hledat závěry, pouze poukazuje na slavné sportovní 

úspěchy našich i zahraničních jezdců na strojích značky Jawa, kteří úspěšně i v dobách 

socialismu sbíraly vavříny po celém světě, a připomíná je. Ačkoliv, jak řekl František Hruška: 

„(…) k čemu je vám, že ste na Šestidenní soutěži v Anglii, ve Finsku, v Americe první, když 

motocykly smíte vyvážet jenom do Ruska.“
125

  

 

Myslím, že se podařilo v rámci práce jako celku výstižně charakterizovat procesy 

v samotné továrně Jawa za normalizace a přiblížit tak tuto dobu budoucím čtenářům této 

práce, ale i badatelům zajímajícím se o historii nejen Jawy, ale celkově motorismu v naší zemi 

v dobách socialismu. Jednotlivá témata na sebe, myslím, dobře navazují a vzájemně se 

doplňují, což jistě přispěje k lepšímu náhledu na tuto problematiku. Doufám, že tato práce se 

stane počátkem dalšího výzkumu a bádání na poli teď již zčásti prozkoumané kapitoly našich 

nedávných dějin, která souvisí s výrobou motocyklů v tehdejším Československu a přinese 

dosud nezveřejněné a pro někoho jistě nové a zajímavé informace o motocyklech značky 

Jawa. Práce ovšem přináší i další otázky vztahující se nejen k výrobě motocyklů Jawa v Týnci 

nad Sázavou, jako je otázka chybějícího archivu Jawy a tím ztížená možnost porovnávání a 

hlubších analýz, ale i ve vztahu k některým celospolečenským problémům, kterých se tato 

práce dotýká pouze okrajově jako je otázka ekologie či genderových hledisek. Jistě by bylo 

zajímavé zjistit také názory od zaměstnanců z provozů Jawy, kteří pracovali v pobočných 

závodech podniku. Námětem na samostatnou práci by jistě byl motocyklový sport za 

socialismu včetně rozhovorů s tehdejšími závodníky a lidmi podílejících se na vývoji těchto 

závodních speciálů.  

 

                                                
125 Rozhovor s Františkem Hruškou ze dne 21. ledna 2015 vedl Karel Bárta 
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http://fichtlklubchropyne.webnode.cz/  

http://www.jawa.eu/ 

http://www.jawaklub.cz/ 

http://jawamania.info/default.aspx 

http://www.losy-loterie.cz/ 

http://mestotynec.cz/ 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/ 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/ 
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http://zahranicni.ihned.cz/ 

 

Rozhovory 

Rozhovor s Jaroslavou Heřmanovou vedl Karel Bárta dne 22. února 2015 

Rozhovor s Františkem Hruškou vedl Karel Bárta dne 21. ledna 2015 

Rozhovor s Josefem Mičíkem vedl Karel Bárta dne 3. prosince 2014 a dne 21. ledna 2015 

Rozhovor s Milenou Povolnou vedl Karel Bárta dne 19. listopadu 2014 a dne 2. února 2015 

Rozhovor s Františkem Zboženským vedl Karel Bárta dne 6. února 2015 

 

Ostatní zdroje 

Přednáška Ing. Ladislava Žížaly v zasedací síni Městského úřadu Týnec nad Sázavou ze dne 

22. 1. 2015. 
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Základní informace o rozhovorech 

 

 

Jméno narátora 

 

Rok 

narození 

 

Datum 

rozhovoru 

 

Délka 

rozhovoru 

 

Místo konání rozhovoru 

 

Jaroslava Heřmanová 

 

9. 9. 1948 

 

22. 2. 2015 

 

00:34:04 

Továrna Jawa – Týnec 

nad Sázavou - Brodce 

 

František Hruška 

 

3. 3. 1950 

 

21. 1. 2015 

 

02:36:45 

Továrna Jawa – Týnec 

nad Sázavou - Brodce 

 

 

 

Josef Mičík 

 

 

 

24. 10. 1939 

 

3. 12. 2014 

 

 

21. 1. 2015 

 

00:35:46 

 

 

2. rozhovor 

01:18:02 

 

 

Továrna Jawa – Týnec 

nad Sázavou – Brodce 

 

Továrna Jawa – Týnec 

nad Sázavou - Brodce 

Milena Povolná 8. 4. 1948 

19. 11. 2014 

 

 

2. 2. 2015 

 

 

01:29:23 

 

 

2. rozhovor 

01:17:31 

 

Domácnost tazatele -

Bystřice u Benešova 

 

 

Kavárna - Benešov u 

Prahy 

 

František Zboženský 

 

26. 7. 1954 

 

6. 2. 2015 

 

01:10:52 

Továrna Jawa – Týnec 

nad Sázavou - Brodce 

 

 

 

Profily narátorů 

Jaroslava Heřmanová 

Jaroslava Heřmanová se narodila v září roku 1948. Nevyučila se žádné profesi a po základní 

škole začala pracovat v dělnických profesích, které vykonávala celý život. V Jawě začala 

pracovat v roce 1968 a už zde zůstala. Působila jako dělnice převážně v lisovně jako lisařka a 

později v dílně na zpracování plastů. Vstoupila do KSČ, aby se její syn lépe dostal na školu, 

ale o politiku se nikdy nezajímala a nezajímá. Ze zdravotních důvodů začala pracovat ve 

vrátnici rovněž v Jawě, kde působí do dnešních dnů.  
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František Hruška 

František Hruška se narodil v březnu roku 1950. Začal studovat na Vysoké škole ekonomické, 

tu ale nedokončil, a má tak vystudované všeobecné gymnázium v Benešově u Prahy. Do Jawy 

nastoupil v roce 1969 a působí v ní dodnes. Přes různé referentské a úřednické funkce se 

vypracoval na pozici vedoucího odboru na útvaru, kde se hodnotily vlastní ukazatele práce a 

mezd. Později se stal personálním ředitelem a po privatizaci podniku byl jmenován výkonným 

ředitelem a jednatelem společnosti Jawa moto, s.r.o., kde působí dodnes. Do KSČ nevstoupil, 

ačkoliv na něj jako na úředníka ve vyšších pozicích byly vyvíjeny určité tlaky. O politiku se 

ale aktivně zajímal a dodnes zajímá.  

 

Josef Mičík 

Josef Mičík se narodil v říjnu roku 1939. Vystudoval Vyšší průmyslovou školu v Přerově a 

v roce 1960 nastoupil do Jawy jako konstruktér. Po neshodě s vedoucím nakrátko z Jawy 

v roce 1967 na dva roky odešel, ale opět se vrátil. Stal se aktivním členem odborů, tehdy 

ROH a snažil se pro zaměstnance vyjednávat výhodné zájezdy a exkurze i v rámci pobočky 

Vědecko-technického rozvoje. V roce 1990 odešel do důchodu, ale stále jednou týdně dochází 

do Jawy a vyřizuje odborářské věci v rámci OS Kovo. Zajímal se a stále se zajímá o politické 

dění.  

 

Ing. Milena Povolná, CSc. 

Milena Povolná se narodila v dubnu roku 1948. Po absolvování střední školy v Náchodě se 

specializací matematika a fyzika vystudovala na Českém vysokém učení technickém strojní 

fakultu se specializací na ekonomiku a řízení a ihned poté, v roce 1971, nastoupila do Jawy. 

Ještě během studií vstoupila v roce 1966 do KSČ. V Jawě pracovala nejdříve v oddělení 

organizace a technika řízení, po mateřské dovolené nastoupila do cenového oddělení. Po další 

mateřské nastoupila na oddělení rozborů a kontroly. Poté působila jako vedoucí informační 

soustavy, kdy měla na starost šest účtáren. V roce 1984 obhájila na Českém vysokém učení 

technickém disertační práci na téma Analýza rozhodovacích procesů v plánování na úrovni 

podniku. V roce 1989, když Jawa přecházela pod státní podnik, se Milena Povolná stala 

ekonomickou náměstkyní. Po změně ředitele v roce 1991 z Jawy odešla a začala se živit jako 

OSVČ se specializací na ekonomické poradenství – nákup a prodej. O politiku se vždy 

zajímala i vzhledem k tomu, že její manžel podpepsal Chartu 77. 
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František Zboženský 

František Zboženský se narodil v červenci roku 1954. Po základní škole se přihlásil na 

učňovský obor strojní zámečník v učňovském středisku Jawa v Týnci nad Sázavou, který 

řádně dokončil a po vojně v Jawě začal pracovat v zámečnické dílně. Po dvou letech začal 

pracovat ve výrobě jako seřizovač na obrobně. Postupem času se na této dílně stal mistrem a 

v této pozici působí dodnes. Jako jeden z mála na vyšší pozici nebyl členem KSČ, i když mu 

to bylo neustále připomínáno a byl na něj v této věci činěn velký nátlak. Politiku vnímal a 

vnímá spíše okrajově, nikdy se aktivně na ničem nepodílel.  

 

 

Veškeré audio stopy a originály udělení souhlasů ke zpracování a zpřístupnění osobních 

a citlivých údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, jsou uloženy v soukromém archivu autora práce. Veškeré přepisy 

rozhovorů jsou uloženy pouze v soukromém archivu autora práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  


