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1 Úvod 

 

Bakalářské práce se bude zaobírat tématem socialistického soutěţení ve Vítkovických 

ţelezárnách v období dvouletého plánu obnovy a rozvoje hospodářství, který spadá na léta 

1947 – 1948. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, ţe k Vítkovickým ţelezárnám mám blízko, 

jelikoţ jsou dominantou mého rodného města a také v tomto podniku pracovali mí dědové  

a pradědové. Cílem bakalářské práce je analýza podnikových novin Vítkovických ţelezáren 

Jiskra za léta 1947 – 1949. Výtisky podnikových novin Jiskra jsou dostupné v podnikovém 

archivu Vítkovic. V archivu jsou také dostupné výroční zprávy, předpisy a směrnice k plnění 

národní soutěţe, seznamy probíhajících socialistických soutěţí ve Vítkovických ţelezárnách  

a formy odměn soutěţícím, ze kterých je v bakalářské práci také vycházeno.  

 

Druhá kapitola bude věnována situaci, která panovala v Československu po skončení 

druhé světové války v roce 1945. V této době se dostala k moci nová vládní strana, která měla 

za úkol, mimo jiné, zvednout, válkou poškozenou, hospodářskou úroveň země. V období 

1945 – 1948 probíhalo znárodnění průmyslových podniků, zemědělských statků i peněţních 

ústavů. Na počátku padesátých let došlo k minimalizaci soukromého podnikání a proběhla 

měnová reforma. V Československu bylo zavedeno centrálně řízené hospodářství, které bude 

podrobněji popsáno v další části kapitoly. Tato část kapitoly se bude zaobírat tím, co to 

vlastně centrálně řízené hospodářství je a při jakých příleţitostech se s ním můţeme nejčastěji 

setkat, dále pak jakým způsobem byly tvořeny hospodářské plány a jakou roli hrály 

v hospodářském plánování podniky. Pozornost bude věnována spotřebitelskému trhu a trhu 

nabídky a poptávky v centrálně řízené ekonomice. V druhé kapitole bude také uvedeno, jak 

socialistická soutěţ ovlivňovala a napomáhala rozvoji, intenzifikaci socialistické ekonomie  

a rozvoji socialistické osobnosti. Bude popsána stručná historii socialistického soutěţení u nás 

a uvedeny pouţívané formy socialistického soutěţení. Závěrečným tématem druhé kapitoly, 

bude dvouletý plán obnovy a rozvoje na léta 1947 – 1948. V kapitole budou popsány jeho 

hlavní úkoly a samotný průběh dvouletky. Informace o přesně stanovených úkolech pro 

dvouletý plán vycházejí ze zákona o dvouletém hospodářském plánu, předpis č. 192/1946 Sb.  

 

Třetí kapitola bakalářské práce se uţ bude věnovat samotným Vítkovickým ţelezárnám. 

Prvá část kapitoly bude popisovat situaci ve Vítkovických ţelezárnách po skončení války,  
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a způsoby jakými se vedení podniku vypořádávalo s poválečnými nedostatky. V kapitole bude 

dále uvedeno, jak se Vítkovické ţelezárny postupně zapojovaly do socialistického soutěţení. 

Při realizaci dvouletého hospodářského plánu ve Vítkovických ţelezárnách bude  

popsáno, jak byl plán odstartován a poukázáno na to, jakými proslovy se vedení podniku 

snaţilo povzbudit pracovníky k lepší práci. Postupně bude popsán průběh dvouletky 

v jednotlivých závodech tak, jak o něm bylo psáno v podnikových novinách Jiskra. Na závěr 

kapitoly bude uvedeno, jaké formy socialistického soutěţení ve Vítkovických ţelezárnách 

probíhaly a jakým stylem byli zaměstnanci oceňováni a odměňováni. 

 

Ţurnalistická část bakalářské práce se jiţ nebude zabývat historií jako  

takovou, ale posune myšlenku socialistického soutěţení do současnosti. Úvodník stručně 

vysvětlí, co socialistické soutěţení bylo, ale zaměří se hlavně na motivační faktory a poukáţe 

na to, ţe i v současnosti se zaměstnavatelé snaţí své zaměstnance motivovat k lepším 

výkonům. V rámci ankety bude osloveno pět respondentů s otázkou, jakým způsobem by je 

zaměstnavatel motivoval k lepším výkonům. Vcelku zajímavý je fakt, ţe pro většinu lidí je 

důleţitější pozitivní pracovní atmosféra, kariérní výzvy a respekt mezi kolegy, neţ finanční 

prémie. Součástí bakalářské práce je dále rozhovor s Mgr. Zdenkem Havlenou, editorial a 

glosa.    
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2 Situace v Československu na počátku realizace dvouletky 

 

Po skončení druhé světové, války v září 1945, připadla Československá republika 

 pod vliv Sovětského svazu.
1)

 Obyvatelé Československa se přikláněli, co se politické 

orientace týče, doleva. Pravice v poválečném Československu vůbec nebyla připuštěna  

do politické sféry. Mezi politické strany, které tehdy v Československu působily, patřily: 

Komunistická strana Československa, Národní socialisté, Lidovci, Sociální demokraté, 

Demokratická strana Slovenska a Komunistická strana Slovenska. Tyto politické strany  

se spojily v tzv. Národní frontě. Toto sdruţení vzniklo uţ během osvobozeneckých bojů. 

Za války se v něm soustředily všechny antifašistické strany. Po válce v Národní frontě 

nefigurovaly jen výše zmíněné politické strany, ale také organizace pracujících, jako  

např. ROH, Svaz protifašistických bojovníků apod. K tomuto spojení došlo v březnu 1945 

v Moskvě na jednání představitelů moskevského vedení KSČ, prozatímní londýnské vlády a 

Slovenské národní rady. Na základě tohoto jednání byla 4. 4. 1945 jmenována prezidentem 

Edvardem Benešem nová vláda Národní fronty. Nová vláda na své první schůzi, která se 

uskutečnila 5. 4. 1945, představila nový vládní program známý jako Košický vládní program. 

Prvotním úkolem Košického vládního programu bylo úspěšné dokončení procesu 

osvobozování republiky. Po květnovém osvobození bylo třeba odstranit následky války, 

převést válečnou výrobu na výrobu mírovou a vyřešit vlastnickou strukturu průmyslu. 

Stěţejním bodem Košického vládního programu bylo zajistit majetek cizích i tuzemských 

Němců, Maďarů a domácích zrádců a kolaborantů. O jejich zabavený majetek se staraly 

národní správy. Národní správy byly právní instituty, které vznikly 19. 5. 1945 na základě 

prezidentských dekretů.
2)

 Tato akce představovala první etapu pozemkové reformy, která byla 

uskutečněna po válce. K rozsáhlejšímu znárodnění došlo podepsáním příslušného dekretu o 

znárodnění prezidentem Benešem 24. 10. 1945. Samotné znárodnění bylo vyhlášeno 28. 10. 

1945. V plném rozsahu se znárodnění dotklo průmyslových podniků, pojišťoven a bank 

(výjimku tvořily lidové peněţní ústavy druţstevního typu). Dohromady bylo znárodněno přes 

3000 podniků. Ze znárodněných podniků vznikaly národní podniky. Znárodnění se netýkalo 

průmyslových konfiskátů (podniky spadající pod národní správu). Po znárodnění byla 

ekonomika v Československu tvořená veřejným sektorem (národní podniky, státní podniky, 

druţstva, atd.), soukromopodnikatelským sektorem, který byl reprezentován středními 

                                                 
1V Československu byla válka ukončena už v květnu 1945. 
2 Soubor dekretů připravených československou vládou v Londýně během 2. světové války, potvrzené 
podpisem prezidenta E. Beneše. Dekrety byly vydávány do října 1945. Geršlová J., M. Sekanina, (2003) s. 291  
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podniky a malovýrobou a soukromým sektorem (ţivnostníci). Tato více sektorová ekonomika 

vydrţela aţ do roku 1952, kdy došlo k nejrozsáhlejší likvidaci ţivnostníků. Druhé znárodnění 

proběhlo v roce 1948. Toto znárodnění se týkalo podniků, které měly od roku 1946 

zaměstnaných více neţ 50 osob, průmyslových konfiskátů a podniků, jejichţ výroba byla ve 

veřejném zájmu (např. polygrafické podniky). V této etapě znárodnění docházelo také 

k postupné likvidaci soukromé malovýroby. Tentýţ rok vznikl Fond znárodněného 

hospodářství. Ten měl za úkol sjednotit činnost národních podniků se státním hospodářstvím a 

soustřeďovat finanční prostředky pro jeho rozvoj. Vytvoření tohoto fondu spolu se zaloţením 

Státní banky Československé (1950) došlo k dokončení znárodnění v peněţnictví. V roce 

1948 proběhla také třetí fáze znárodnění. Tato etapa se týkala zejména zemědělství. 

Jednotlivé statky byly zdruţstevňovány a připadly do rukou státních statků a JZD. 
3)

 
4) 

 

Pro československou ekonomiku je charakteristická centrálně plánovaná ekonomika, 

která bude podrobněji rozebrána v následující části kapitoly. Počátek centrálně plánované 

ekonomiky v Československé republice je spjat se zaloţením Státního plánovacího úřadu 

v roce 1945. O rok později vznikla Ústřední plánovací komise, jejímţ úkolem bylo 

připravovat pro zasedání vlády stanoviska komise k hospodářským otázkám. Centrálně 

plánovaná ekonomika nabírá konkrétní podobu realizací dvouletého plánu obnovy a rozvoje 

československého hospodářství v letech 1947 – 1948. Příklon Československé republiky 

k Sovětskému svazu byl stvrzen v červenci 1947, kdy československá vláda odmítla, pod 

Stalinovým nátlakem, tzv. Marshallův plán. Jednalo se o program vyhlášený americkým 

tajemníkem USA Georgem Marshallem 5. 6. 1947. Šlo o finanční a materiální pomoc 

evropským zemím postiţených válkou. Z celkových 25 států, kterým byla pomoc nabídnuta, 

16 států pomoc přijalo a jejich hospodářství vzrostlo mnohem rychleji neţ v zemích, kde 

pomoc přijata nebyla. V roce 1948, kdy se k moci definitivně dostala komunistická strana, 

získala centrálně plánovaná ekonomika direktivní charakter a přešlo se k sovětskému způsobu 

řízení.  V duchu nového, sovětského systému, byl veden 1. pětiletý plán (1949 – 1953). 

V roce 1953 proběhla měnová reforma, v rámci které byly mzdy, platy a další důchody 

obyvatelstva propláceny v poměru 5:1. Tuto rapidní likvidaci zásob mělo trochu odlehčit 

zvýšení mzdových sazeb, nejniţších platů, sociálního zabezpečení a přídavků na děti. Krom 

fyzické likvidace peněz, zahrnovala reforma nahrazení dosud zaběhlého lístkového systému 

                                                 
3GERŠLOVÁ J., SEKANINA M., Lexikon našich hospodářských dějin. Praha: Libri, s. r. o. 2003, s. 230.  
4GERŠLOVÁ J., SEKANINA M., Teze k přednáškám předmětu Dějiny národního hospodářství, Ostrava: VŠB-TU 
Ekonomická fakulta, 2002 s. 67 – 78.  
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zásobování jednotnými maloobchodními cenami. Od měnové reformy se čekalo zejména 

zastavení inflace, zredukování mnoţství oběţiva, harmonizace příjmů a úspor obyvatel 

s trhem a řízení hospodářství pomocí ekonomických stimulů. Od padesátých let začali 

v československé ekonomice působit sovětští poradci, kteří však nebyli zcela zběhlí 

v československých poměrech. První snahou o decentralizaci československé ekonomiky byla 

Rozsypalova reforma, která byla realizována v letech 1958 – 1959. Na základě této reformy 

došlo ke zrušení 94 hlavních správ resortních ministerstev, které plánovaly hospodářskou 

činnost. Jejich práci převzaly výrobně hospodářské jednotky. Dalším krokem této reformy 

byla změna v plánování pětiletých plánů. Jiţ neměly být vypracovávány přesně dané úkoly, 

které měly podniky plnit. Místo úkolů měly být vytvářeny pouze podmínky, za kterých měly 

být plány plněny. Novinkou byla také hmotná zainteresovanost podniků, která měla podnik 

motivovat k vyšší výkonnosti. Došlo také ke změně platové a prémiové soustavy. I přes 

velkou snahu decentralizovat ekonomiku došlo, vlivem konzervativního vedení 

československé komunistické strany, v roce 1961 k odvolání Rozsypalovy reformy a o rok 

později k návratu k centralistickému mechanismu řízení ekonomiky. Další snaha  

o decentralizaci ekonomického systému v Československé republice byla Šikova ekonomická 

reforma, která proběhla v letech 1966 – 1968. Šikova reforma se snaţila dopřát podnikům 

větší samostatnost s tím, ţe by podniky byly financovány převáţně z vlastních zdrojů.  

Z podnikového hrubého důchodu a mezd se měly odvádět prostředky do státního rozpočtu  

a mělo dojít k omezení politické moci do zásahů ekonomiky. Realizace reformy byla 

ukončena v květnu 1969 a ekonomika se opět navrátila k centrálně-direktivnímu systému. 

Tento stav přetrval aţ do roku 1989. Centrálně plánovaná ekonomika má předpoklady 

k neúspěchu uţ jen z toho důvodu, ţe dochází k rozporu při sestavování plánu, mezi 

plánovým centrem a samotnými podniky. Centrum chtělo dosáhnout stanovených cílů 

s co nejlepším výsledkem. Podniky chtěly jediné – maximalizovat svůj podnikový důchod. 

Dalším nedostatkem centralistického mechanismu je nedostatečná informovanost plánového 

centra. Plánové centrum vypracovávalo plán pro kaţdý podnik a mít relevantní informace o 

všech podnicích je nereálné. Proto se plánové centrum muselo zčásti spolehnout na vyjádření 

jednotlivých podniků k počtu potřeb. Je velmi nepravděpodobné, ţe všechny podniky poctivě 

uváděly přesné údaje. Dalším důvod neúspěšné éry centralistické ekonomiky 

v Československu je fakt, ţe centrálně řízená ekonomika lze zavádět ve vyhrocených 

situacích (např. ve válce), kdy je třeba určit konkrétní cíle výroby (válečná výroba). 

V případě, kdy je cílem ekonomiky se rozvíjet a produkovat, stává se centralistický systém 
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hospodaření neúspěšný, protoţe nemá šanci dosáhnout takových výsledků, jako trţní 

ekonomika.
5)

 
6)

 
7) 

 

2.1 Socialistická společnost a hospodářský plán 

 

V zemích, kde panoval, nebo dosud panuje socialismus, se vyskytuje charakteristický 

ekonomický mechanismus. V publikacích ho můţeme najít pod různými  

názvy: centralistický, administrativně – direktivní, centrálně – přídělový atp.
8)

Tento systém se 

nevyskytuje jen v socialistických zemích, ale je oblíbený všemi vládami, které jsou silně 

ideologicky orientované (např. Hitlerovské Německo). Toto hospodářství je protipólem 

k trţnímu hospodářství. Převaţují v něm státní podniky. Centralistický systém se vyznačuje 

charakteristickými rysy, kterými jsou: centrální plánování, aktivní zásahy státu do řízení 

ekonomiky, státní vlastnictví výrobních prostředků, centrální tvorba ceny, plánování investic 

a alokace zdrojů, centrálně řízený pohyb peněz, pracovních sil a vědeckotechnických 

poznatků, omezená konkurence a nezávislost na nepřátelských ekonomikách.
9) 

 

 Hlavním systémotvorným prvkem centralistického systému je centrální plán. Pro 

centrální plán je charakteristické nahrazení přímé vazby tvorby podnikových důchodů  

na trţby za prodané výrobky a sluţby, za vazby na plnění plánovaných ukazatelů. Podniky 

jsou závislé na přídělech z plánovacího centra, proto rozvoj podniku nezávisí na tom, jak 

zdatně si společnost vede, ale na rozhodnutí plánovacího centra, které rozhoduje na základě 

svých potřeb a přání. V případě, ţe podnik vyrobí více výrobků, s nadproduktem disponuje 

plánovací centrum.
10) 

  

V první fázi plánovacího procesu se vytvoří koncepce ekonomického rozvoje  

na budoucí období. Krom let 1947 – 1948, kdy byl vytvořen dvouletý plán, se plánovalo  

na období pěti let. Aby se koncepce mohla vytvořit, bylo zapotřebí zjistit stav a moţnosti 

ekonomiky pomocí statisticko-analytických metod a určit si mimoekonomické cíle. Hlavní 

                                                 
5 MERENDA, Tomáš. Debata o socialismu v komparaci s fungováním ekonomiky ČSSR. Brno, 2011. Diplomová 
práce. Masarykova univerzita. 
6GERŠLOVÁ J., SEKANINA M., Lexikon našich hospodářských dějin. Praha: Libri, s. r. o. 2003, s. 320.  
7 Tamtéž, str. 368 
8 Ve své bakalářské práci budu používat termín „centralistický“. 
9GERŠLOVÁ J., SEKANINA M., Lexikon našich hospodářských dějin. Praha: Libri, s. r. o. 2003, s. 60. 
10ŠULC Z., Stát a ekonomika: příspěvek k teorii hospodářské politiky, Praha: Karolinum, 2004, s. 33 – 38.  
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nástroje, které plánovací centrum pro tvorbu koncepcí vyuţíval, byly meziodvětvové  

a mezioborové bilance naturálních a peněţních potřeb a zdrojů. Výsledkem těchto úvah byly 

„Směrnice pro vypracování pětiletého plánu.“. Ve směrnicích bylo stanoveno tempo růstu 

společenského produktu a národního důchodu, rozdělení národního důchodu na investice  

a spotřebu (rozdělení investic patřilo k nejdůleţitější části „Směrnice“), fond individuální 

spotřeby (mzdy, platy, důchody atd.), úkoly pro všechny odvětví a nejdůleţitější obory 

národního hospodářství
11)

, předpokládaný vývoj zaměstnanosti a kvalitativní ukazatele (zisk, 

růst produktivity práce apod.). Směrnice byly rozepsány pro ministerstva, která měla na 

starosti jednotlivá odvětví. Na ministerstvu byly směrnice zpracovány výrobně 

hospodářskými jednotkami
12)

, které úkoly rozepsaly tak, aby byly srozumitelné pro podniky. 

K tomu pomáhaly soustavy plánovaných ukazatelů, ve kterých byly vyjádřeny objemy 

výroby, fondy mezd a odměn, ukazatelé zisků a produktivity práce atd. Ve druhé fázi výrobně 

hospodářské jednotky vypracovaly, na základě směrnic, své návrhy na průběh pětiletého 

plánu. Odvětvová ministerstva návrh zhodnotili a předali ústřednímu plánovacímu úřadu. 

Ústřední plánovací úřad porovnal návrhy podniků s návrhy centra. Po případných úpravách 

původních návrhů dochází k vypracování konečné verze pětiletého plánu. Ve třetí fázi 

vypracovává plánovací centrum spolu s odvětvovými ministerstvy a výrobně hospodářskými 

jednotkami roční prováděcí plány. 
13) 

 

Podniky se také snaţily navrhovat cíle, kterých by během plnění pětiletého plánu 

chtěli dosáhnout, jejich splnění však záviselo na tom, kolik jim plánovací centrum poskytne 

zdrojů na dosaţení vytyčených cílů. Poţadavky podniků totiţ, ve většině případů, převyšovaly 

moţnosti ekonomiky. Plánovací centrum muselo tedy některé cíle zcela vyřadit, jiné pozměnit 

či přesunout jejich plnění na pozdější dobu. Tím na sebe bralo veškerou zodpovědnost  

za budoucí rozvoj ekonomiky. Dalším úkolem plánovacího centra a odvětvových ministerstev 

bylo naplánovat plán tak, aby nabídka a poptávka výrobních prostředků byly co nejlépe 

vybilancované. Samozřejmě, ţe tohle se nikdy zcela nezdařilo. V ekonomice se vyskytovala 

nadbytečná efektivní poptávka
14)

 a nedostatečná efektivní nabídka. Svědčí o tom prodluţující 

                                                 
11 Průmysl, zemědělství, stavebnictví, doprava, vnitřní i zahraniční obchod, nevýrobní sféra) 
12 Výrobní hospodářské jednotky – nadpodnikové organizační jednotky výroby v jednotlivých odvětvích 
socialistického národního hospodářství. Byly zaváděny na základě Rozsypalovy ekonomické reformy od roku 
1958. GERŠLOVÁ J., SEKANINA M., (2003). S. 422 
13  ŠULC Z., Stát a ekonomika: příspěvek k teorii hospodářské politiky, Praha: Karolinum, 2004, s. 38 – 41.  
14 Efektivní poptávka je souhrn čistých příjmů domácností (po odečtení daní) – úspory (+ - ) saldo nově 
poskytnutých a splátek dřívějších spotřebních úvěrů. Šulc (2004), str. 131 
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se dodací lhůty, inflace návrhů hospodářských smluv, které dodavatelé dostávají od svých 

odběratelů, nedostatek pracovní síly, přebytek poptávky v investiční oblasti atd.
15) 

 

Pro centrální systém je charakteristické dvojí vnímání peněz. Peníze mají funkci 

počítací a reálnou. Reálné peníze jsou zdrojem ekonomického pohybu, počítací peníze tento 

pohyb jen vyjadřují a tím usnadňují. Počítací peníze umoţňují aplikovat princip naturální 

směny v makroekonomických plánových bilancích.
16)

 Za reálné peníze povaţujeme 

podnikové důchody a peníze v rukou obyvatelstva. Podnikové důchody byly výsledkem 

přeměny počítacích peněz na reálné peníze. Peníze v rukou obyvatelstva jsou podnikové 

důchody vyplacené formou mezd obyvatelstvu, příděly státního rozpočtu na mzdy a platy 

rozpočtových organizací, příděly státního rozpočtu na nepracovní důchody obyvatelstva  

a příjmy ze soukromého podnikání. Obnovení funkce reálných peněz v ekonomice je 

nejzávaţnějším a nejobtíţnějším krokem při utváření systémotvorných prvků centrálně 

plánovaného ekonomického hospodářství. Na této funkci závisí to, zda peníze budou schopny 

vystupovat jako míra hodnot a měřítko cen a budou-li schopné být nástrojem ekvivalentní 

směny a uchovatelem hodnot. Obtíţnost tohoto kroku je dána subjektivními i objektivními 

okolnostmi. Mezi objektivní okolnosti patří hlavně vysoký stupeň deformace cen, který 

s sebou nese také deformaci odvětvové, oborové i výrobkové struktury ekonomiky. 

K subjektivním okolnostem patří především ideologický předsudek, ve kterém jsou peníze 

„nástrojem kapitalistického ďábla“. Socialismus se snaţil peníze z ekonomiky zcela vytlačit, 

preferoval naturální směnu. To ovšem není v moderní společnosti přijatelné ani 

uskutečnitelné.
 17)

 
18) 

 

Podnikovým důchodem v centralistickém plánování je centrální příděl mzdových 

fondů. Jeho součástí tedy není zisk, jako je tomu v soukromokapitalistickém podniku. Je to 

dáno tím, ţe zisk podniku nezůstává, ale je odčerpáván do centrálních fondů a následně, 

prostřednictvím plánů, znovu rozdělován na investice či společenskou spotřebu. Mluvíme-li 

v centralistickém plánování o maximalizaci podnikového důchodu, máme na mysli 

maximalizaci mezd a platů. Maximalizace je závislá na ukazatelích, které jsou podniku 

stanoveny centrálním plánem. Plán se skládá z ukazatelů, jako například ukazatele vymezující 

                                                 
15ŠULC Z., Stát a ekonomika: příspěvek k teorii hospodářské politiky, Praha: Karolinum, 2004, s. 48 – 49.  
16 Každá peněžní jednotka vyjadřuje určitý zlomek celospolečenské práce rozdělované makroekonomickým 
plánem. Šulc (2004) s. 82.  
17 Tamtéž, 49 - 93 
18 Tamtéž, str. 253 
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kvantitativní rozměry výroby (hrubá výroba, výroba zboţí, čistá výroba atd.), produktivita 

práce, vlastní náklady (spotřeba energie, materiálů apod.), zisk a jiné. Dalším, ze 

systémotvorných prvků centralistického systému je specifický trh práce. Na tomto trhu se 

setkává centrální plánování se svobodou volby domácnosti. Jak uvádí Šulc (2004): „Oficiální 

teorie existujícího socialismu sice existenci takového trhu popírá (zdůvodněním je teze, ţe za 

socialismu není pracovní síla zboţím), nicméně řídící praxe pragmaticky bere na vědomí řadu 

fenoménů v chování nabídky a poptávky po pracovní síle, jak jsou známy z peněţně-trţní 

ekonomiky.“ Trh práce centrálního plánu se od klasické podoby trhu práce samozřejmě liší. 

Na klasickém trhu práce vystupují dva účastníci (podnik poptávající pracovní sílu  

a domácnost, nabízející svou pracovní sílu), na trhu práce v centralistickém systému vystupují 

tři účastníci – krom podniků a domácností ještě plánové centrum. Plánové centrum působí  

na poptávku krátkodobými rozhodnutími (rozdělení pracovní síly mezi odvětví a obory)  

a dlouhodobými investičními rozhodnutími. S investiční činností roste počet pracovních 

příleţitostí, čímţ dochází k téměř permanentnímu nedostatku pracovní síly a poptávka  

po práci převaţuje nad nabídkou. Dalším faktorem, kterým plánové centrum na poptávku  

po pracovní síle působí, je cena. Ta je niţší neţ její skutečná reprodukční hodnota. Důvodem 

je, ţe velká část reprodukční hodnoty pracovní síly je financována ze státního rozpočtu  

(např. náklady na školství), proto tato hodnota nevstupuje do ceny pracovní síly a ani do 

kalkulací pro rozhodování centra a podniků. Rozhodnutí plánového centra o ceně ovlivňuje  

i nabídku pracovní síly. Centrum pro jednotlivé profese sestaví tarifně-kvalifikační katalogy, 

ve kterých je určeno rozpětí mzdových sazeb. Tím je nabídka ovlivňována dlouhodobě. 

Z krátkodobého hlediska (zpravidla při tvorbě ročního plánu) ovlivňuje centrum nabídku 

pracovní síly stanovením zásad prémiování a rozdělování odměn.
19) 

 

Dalším z řady systémotvorných prvků centralistické společnosti je trh spotřebního 

zboţí a sluţeb. Stejně jako na trhu práce, i na tomto trhu se spolu vyskytuje centrální 

plánování a svobodná volba domácností. Na trhu spotřebního zboţí a sluţeb se vyskytuje 

poptávka a nabídka. Poptávku můţeme rozdělit na potencionální a efektivní. Potencionální 

poptávka je souhrn příjmů domácností, efektivní poptávka je souhrn čistých příjmů 

domácností, od kterého jsou odečteny úspory a buď odečtené splátky dřívějších spotřebních 

úvěrů, nebo přičtené saldo nově poskytnutých úvěrů. Efektivní poptávka se soustřeďuje 

hlavně na zboţí dlouhodobé spotřeby, ve kterém domácnosti spatřují bezpečnější úspory neţ 

                                                 
19 Tamtéž, str. 94 - 129 
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peníze. Důleţité je zmínit, ţe v centralistickém systému se úspory domácností nepřemění 

v kapitál. V tomto případě jde jen o dočasně odloţenou kupní sílu. Je-li míra úspor  

stabilní, plánové centrum zpravidla nemá problém dosáhnout krátkodobé rovnováhy 

spotřebního trhu. I kdyţ zde plánové centrum nemá zcela dominantní pozici, protoţe je 

ovlivněno volbou domácností, dosahuje na trhu spotřebního zboţí snadněji vyrovnanosti, neţ 

na trhu výrobních prostředků. Je to dáno několika faktory. První faktor je, ţe nominální 

příjmy domácností jsou, s poměrně velkou přesností, určeny krátkodobým plánem – jsou 

přesně určené příděly mzdových fondů podnikům a jejich případné regulace, výdaje státního 

rozpočtu na mzdy v nevýrobní sféře a na společenskou spotřebu). Dalším faktorem je to, ţe 

chování domácností se vyznačuje stochastickou zákonitostí, proto lze vcelku spolehlivě zjistit 

objem i strukturu výdajů domácností a z toho odvodit strukturu agregátní nabídky. Plánové 

centrum má také k dispozici nástroje, které mu umoţní krátkodobě upravovat strukturu 

poptávky. Jde o spotřební úvěr – pod tímto pojmem jsou chápány kaţdoročně sestavované 

seznamy zboţí, na které se poskytují účelové nebo doplňkové půjčky. To, na které zboţí bude 

poskytnuta půjčka, je dáno stavem zásob. Dalším nástrojem je změna maloobchodních cen. 

V případě, ţe stav zásob vzroste, maloobchodní ceny se sníţí a naopak.
20) 

 

Agregátní nabídka je souhrn výroby zboţí a poskytnutých placených sluţeb, doplněná 

o saldo jejich vývozu a dovozu. Podstatnou část agregátní nabídky v centralistickém systému 

ekonomiky představuje maloobchodní obrat. Ten zachycuje prodej spotřebního zboţí a sluţeb 

v prodejnách státního a druţstevního obchodu i v prodejnách výrobních podniků. Je moţné 

říct, ţe maloobchodní obrat je hrubé vyjádření efektivní nabídky. Přičte-li  

se k maloobchodnímu obratu objem zásob, vznikne hrubý objem potencionální nabídky. 

Centrální plán určuje objem i strukturu agregátní nabídky. Plánové bilance však poskytují 

podnikům rozsáhlý prostor pro výklad stanovených plánovaných úkolů. Vezmeme-li v úvahu, 

ţe motivace plánového centra, kde převaţují neekonomické preference, se liší od podnikové 

motivace, coţ je maximalizace podnikového důchodu, vzniká komplikace při formování 

agregátní nabídky a její koordinace s agregátní poptávkou. Vzniká tedy problém adaptability 

(přizpůsobení se) nabídky ve vztahu k poptávce. Problém spočívá v tom, ţe v centralistickém 

systému neexistuje přímá vazba mezi tvorbou podnikových důchodů a uspokojováním 

efektivní poptávky. To, jaké zboţí se bude vyrábět, není tedy určeno poptávkou  

na maloobchodním trhu, ale plánovanými ukazateli. Řešení se nabízí buď v přímém plánovém 

                                                 
20 Tamtéž, str. 130-132 
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rozhodnutí, ve kterém plán přesně určí, ukazatele pro likvidaci deficitu nabídky, na základě 

čehoţ můţe výrobce vyjednávat s plánovým centrem o přídělu výrobních potřeb. Další 

formou řešení je centrální změna cen. Oddělí-li se však cenové okruhy a dojde-li 

k minimalizaci ceny v tvorbě podnikových důchodů, cena ztratí svou roli informačního 

signálu o vývoji poptávky a nebude jiţ donucovacím faktorem formování nabídky. Má-li dojít 

k regulaci cen plánovým centrem, je častější a účinnější regulace na straně poptávky  

(tzn. regulace maloobchodních cen). Tato regulace je však omezená a ne moc účinná na straně 

nabídky. Změna na straně nabídky se totiţ dostaví s velkým zpoţděním. Malá adaptace 

nabídky vytváří problém rovnováhy na spotřebním trhu. Ekonomika se dostává do 

začarovaného kruhu – aby se překonaly deficity nabídky, jsou zapotřebí nové investice do 

výroby. Nárůst investic, díky důchodotvorného efektu, vyvolá rychlejší růst efektivní 

poptávky. Řešením je provézt radikální restrikci – přerozdělením národního důchodu. Pokud 

to plánové centrum neprovede, hrozí rozpad spotřebního trhu a ekonomická krize.
21) 

 

2.2 Stručná historie počátků  socialistického soutěžení v ČSR 

 

Socialistické soutěţení je hnutí, v rámci kterého se pracovníci zapojovali do různých 

forem soutěţení. Cílem pracovníků bylo dosáhnout co nejlepších hospodářských výsledků. 

Pro socialistické soutěţení je charakteristická snaha pracujících o dosahování maximálních 

výsledků ve všech oblastech společenské činnosti. Jak je uvedeno v encyklopedickém 

slovníku (1982) „Socialistické soutěţení je jedna z hybných sil a zákonitostí rozvoje 

socialistického společenství, zejména rozvoje a intenzifikace
22)

 socialistické ekonomiky za 

účasti mas na řízení. Socialistické soutěţení je součástí socialistického způsobu ţivota a 

formou rozvoje socialistické osobnosti. Samo soutěţení můţe vznikat všude, kde jedinci nebo 

skupiny usilují o dosaţení téhoţ cíle.“ V případě kapitalismu bychom mohli socialistické 

soutěţení nahradit slovem konkurence. Základní principy socialistického soutěţení jsou 

veřejné vedení, srovnatelnost výsledků, výměna zkušeností, opakovatelnost a praktická 

vyuţitelnost výsledků. Socialistické soutěţení se poprvé rozvinulo v Sovětském svazu. 

V Československu se o organizaci socialistického soutěţení staralo hlavně Revoluční 

odborové hnutí (ROH). Jednalo se o jednotné československé odbory po 2. světové válce, 

které byly zaloţeny v květnu 1945. Byla to dobrovolná společenská organizace. Členem ROH 

                                                 
21 Tamtéž, str. 132 - 139 
22 Zvýšení výkonnosti 
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mohl být kaţdý, kdo v ČSSR pracoval, studoval nebo byl v učebním poměru. ROH se staralo 

o účast pracovníků na řízení hospodářství, sociální a kulturní zařízení, národní pojištění, 

přípravu a realizaci hospodářských plánů, rozvoj národního hospodářství a rozdělování a 

vyuţívání materiálových i finančních zdrojů, uzavírání kolektivních smluv, zajišťování 

rekreace pro dospělé a děti apod. ROH svou činnost ukončilo po roce 1989. Jak jsem jiţ výše 

zmínila, existovaly různé formy socialistického soutěţení. Nejvyšší formou socialistického 

soutěţení v Československé republice byla brigáda socialistické práce. Šlo o kolektivní formu 

organizace. Kolektiv tvořili pracovníci jednotlivých závodů či kanceláří. Tito pracovníci se 

zavazovali ke zvyšování pracovních výkonů a morální, politické a kulturní úrovně. Myšlenka 

brigády socialistické práce předpokládala zabezpečení co nejlepších pracovních podmínek 

prostřednictvím technických, organizačních a výchovných opatření, vzájemnou pomoc 

pracovníků při plnění jednotlivých úkolů, kontrolu a samokontrolu vykonané práce, evidenci 

a zhodnocení pracovníků zapojených do brigády socialistické práce a zhodnocení celkového 

výsledku práce apod. Brigády se dělily na specializované (kolektiv pracovníků, kteří mají 

stejné zaměstnání) a na komplexní (kolektiv pracovníků s různým zaměstnáním). 

Preferovanější byly komplexní brigády, protoţe díky různým profesím, slibovaly rozsáhlejší 

výrobu. To, co se v rámci kolektivu vydělalo, bylo rozděleno mezi členy brigády. 

Částka, kterou kaţdý brigádník získal, byla dána zařazením do příslušných tarifních tříd 

a podle odpracovaného času. Další formou soutěţení byl tzv. Zenit, který v Československu 

fungoval od roku 1971. Šlo o soutěţ dovedností a zlepšovacích návrhů ve výrobním procesu. 

Tato forma soutěţení se týkala hlavně mladých lidí, ve kterých měla rozvíjet zručnost, elán  

a iniciativu za účelem zvýšení účasti mládeţe v plnění hospodářských úkolů. Významnou roli 

hrály tzv. komplexní racionalizační brigády. Ty prohlubovaly společnou práci dělníků, 

zemědělců i vědeckotechnických odborníků a tím se rychleji plnily socialistické závazky 

v oblasti investiční výstavby. Další z forem socialistického soutěţení byly osobní závazky. Ty 

obvykle směřovaly k podpoře vyšších závazků (kolektivní, celozávodní, celopodnikové). Jiná 

forma soutěţení – sdruţené socialistické závazky, spočívala v tom, ţe kolektivy z rozdílných 

pracovišť společně uzavřely závazek, který zabezpečoval splnění konkrétního cílu 

(např. dodrţení termínu). Socialistická soutěţ s názvem Ručím za kvalitu své práce, často 

nahrazovala výstupní kontroly výrobků, protoţe výrobky byly označeny identifikačními 

značkami jednotlivých pracovníků. Tím byla zabezpečena kvalitní odvedená práce.  Masovou 

formou socialistického soutěţení bylo, od roku 1949, údernické hnutí. Jeho hlavním cílem 

bylo zvyšování produktivity práce, plnění a překračování plánovaných úkolů, kvalitnější 

organizace práce, celkové zlepšení celého výrobního procesu apod. Mezi další formy 
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socialistického soutěţení patří, např. hnutí Překonej sám sebe, kdy se pracovníci zavazovali 

ke zvýšenému pracovnímu výkonu, např. lepším vyuţitím pracovní doby.  Aby pracovníci 

vstupovali do socialistických soutěţí a odváděli větší pracovní výkony, bylo třeba je 

motivovat. Jednou z forem motivace byla hmotná zainteresovanost pracovníků. Ti byli 

odměňování statky
23)

 podle mnoţství a kvality jimi odvedené práce. Nejdůleţitějším 

hmotným stimulem byla mzda a prémie. Krom hmotných stimulů, hrály svou roli také stimuly 

morální. Ty byly zaloţené na zdůrazňování důleţitosti práce a na společenském uznání za 

dobře odvedenou práci.  
24)

 
25)

 
26)

 
27)

 
28)

 
29)

 
30)

 
31) 

 

Zásadní metodou řízení národního hospodářství v socialistické společnosti bylo 

plánování. Tomu, aby plánování dosahovalo vysoké kvality, byla věnována velká pozornost. 

Na hospodářském plánování totiţ závisely úspěchy socialistické společnosti.  

Jedním z kroků, který měl vést k úspěchům, bylo zapojení pracujících na řízení výroby. 

Jednalo se o dobrovolnou, aktivní a uvědomělou činnost v přípravě, přijetí a realizaci 

rozhodnutí, směřující k zvyšování efektivnosti práce a tím k zajištění poţadavků společnosti. 

Podstatou bylo, ţe zaměstnanci měli projevovat kaţdodenní iniciativu ve vyhledávání rezerv 

růstu efektivnosti společenské výroby, aktivně se zúčastňovat socialistického soutěţení, 

zajímat se o veřejné záleţitosti pracovního kolektivu a v případě problémů napomáhat jejich 

řešení. Zapojení zaměstnanců do řízení výroby mělo mnoho kladných vlivů. Napomohlo 

k odhalení rezerv v ekonomice, zvýšilo efektivnost a kvalitu práce, došlo ke zlepšení 

pracovního prostředí a k uplatňování hmotného a morálního odměňování pracovníků.
32)

                                                                     

 

 Zapojení pracovníků probíhalo dvojím způsobem. V prvním případě byla činnost 

uskutečňována prostřednictvím odborových orgánů, kterým zaměstnanci předkládali své 

                                                 
23 Statek – souhrn materiálních užitných hodnot, se kterými může vlastník nebo jejich držitel nakládat v rámci 
platných předpisů podle vlastního uvážení. Abalkin (1986), s. 400. 
24

 GERŠLOVÁ J., SEKANINA M., Lexikon našich hospodářských dějin. Praha: Libri, s. r. o. 2003, s. 310. 
25 ENCYKLOPEDICKÝ INSTITUT ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD. Ilustrovaný encyklopedický slovník: Pro-Ž. 
Praha: ACADEMIA, 1982. s. 331. 
26 VŠEVĚD: encyklopedie v pohybu [online]. 2005-2011 [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: 
http://encyklopedie.vseved.cz/Zenit+organizace 
27ENCYKLOPEDICKÝ INSTITUT ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD. Ilustrovaný encyklopedický slovník: Pro-Ž. 
Praha: ACADEMIA, 1982. s. 110. 
28 ABALKIN L.I., Ekonomický slovník, Bratislava: Pravda, 1986, s. 26. 
29 Tamtéž, s. 393. 
30 ENCYKLOPEDICKÝ INSTITUT ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD. Ilustrovaný encyklopedický slovník: Pro-Ž. 
Praha: ACADEMIA, 1982. s. 664. 
31ABALKIN L.I., Ekonomický slovník, Bratislava: Pravda, 1986, s. 93. 
32HUDEČEK M., Hospodářský plán a socialistické soutěžení, Praha: Práce, 1983, s. 9 – 10. 
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připomínky, na základě kterých členové odborových orgánů určili stanovisko pracovních 

kolektivů k plánu. Druhou moţností byla přímá účast pracujících na výrobních poradách, 

technickoekonomických konferencích, schůzích apod.
33)

                                                          

 

To, ţe se pracující mohli účastnit na řízení a plánování mělo, krom růstu efektivity 

práce, ještě jeden důleţitý význam – politickovýchovný. Tím, ţe byla zaměstnancům dána 

funkce v podobě moţnosti ovlivnit řízení výroby, rostl jejich pocit důleţitosti a tím se 

zvyšovala uvědomělost kolektivu. Pracující si byli vědomi odpovědnosti za splnění daných 

úkolů a sami chtěli určené úkoly splnit. Začaly se klást mnohem větší nároky na kvalifikaci 

pracovníků, konkrétně na zvyšování jejich technických i ekonomických znalostí.
34)

                                                                                                                                    

 

Myšlenka, ţe pracující se budou aktivně podílet na tvorbě plánu, vznikla jiţ v roce 

1945. V tomto roce byla likvidována ekonomická moc kapitalistů a do většiny podniků byly 

dosazeny národní správy. Jednalo se o instituty zaloţené na základě dekretu prezidenta 

republiky, Edvarda Beneše, z května roku 1945. Národní správy měly za úkol spravovat 

majetek odebraný Němcům, Maďarům, zrádcům a kolaborantům. Spravovaly však také 

majetek státně nespolehlivých lidí a občanů, kteří se do té doby nevrátili z koncentračních 

táborů či emigrace. Úkoly Národní správy vykonávaly pověřené komise i jednotlivci a krom 

správy osobního majetku, měly na starost zhruba 60% průmyslových podniků, které byly ve 

většině případů znárodněny.
35)

 
36)

                                                                                             

 

 Od roku 1946 se v závodech začaly budovat orgány, které se zabývaly vyuţitím rezerv 

k dalšímu rozvoji výroby. Nejprve byly nazývány výrobními komisemi, posléze byly 

přejmenovány na výrobní výbory. Jejich důleţitým úkolem bylo podporovat zavádění 

vnitropodnikového řízení a plánování výroby. Krom toho výbory řešily mimořádné situace 

v některých podnicích, produktivnější rozmístění zaměstnanců atd.
37)

                                   

  

Stav obnovy výroby v roce 1946 umoţnil vypracovat krátkodobé výrobní programy a 

zaměřovat pozornost nejen na řešení mimořádných případů, ale také mobilizaci vnitřních 

                                                 
33 Tamtéž, str. 11 
34 Tamtéž, str. 11-12 
35 Tamtéž, str. 12-16 
36 GERŠLOVÁ J., SEKANINA M., Lexikon našich hospodářských dějin. Praha: Libri, s. r. o. 2003, s. 230.  
37HUDEČEK M., Hospodářský plán a socialistické soutěžení, Praha: Práce, 1983, s. 12-16. 
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rezerv. Jednou z metod mobilizace bylo organizované soutěţení jako denní součást řídící 

práce.
38)

                                                                                                                                       

 

 Po únoru 1948 se k moci dostala Komunistická strana Československa. Proběhla také 

 další etapa znárodnění a tyto dvě události ještě více prohloubily moţnosti pracujících v účasti 

na plánování. Vznikly tak podmínky pro budoucí rozvoj socialistického soutěţení. Začaly se 

objevovat nové formy pracovní iniciativy (hnutí protiplánů), které měly za cíl jediné – 

předčasné splnění dvouletého plánu do 28. října 1948. Průběh byl následující – závodní rady a 

odborové organizace měly za úkol získávat pracující k uzavírání závazků, podle kterých měli 

pracující zvyšovat své výkony, odpracovávat brigádnické hodiny a plně vyuţívat pracovní 

dobu. Dělníci na pravidelných schůzích posuzovali, co zpomaluje rozvoj výroby a podávali 

návrhy, na odstranění nedostatků. Tím vznikly dva podstatné prvky na účasti pracujících. 

Zaprvé šlo o osobní závazky jednotlivců a závazky pracujících skupin na zlepšování výkonu 

efektivnějším vyuţitím rezerv. Dalším prvkem byla myšlenka výrobních porad.
39) 

 

 Aby se ještě více zvýšila důleţitost zapojení pracujících do řízení výroby, zavedlo se 

tzv. vstřícné plánování. Šlo o pokus zapojit pracující do přípravy chystané první pětiletky, 

která byla naplánovaná na léta 1949 – 1953. K očekávanému výsledku to však nepřispělo. 

Problém spočíval v tom, ţe operativní plány nebyly rozpracovány na jednotlivé závody a 

proto nemohly být rozpracovány ani na jednotlivé provozovny a dílny. Z toho důvodu se 

návrhy pracujících neopíraly o rozpracované výrobní úkoly a nemohly tudíţ přinést 

uspokojující výsledek. Faktorů, které tuto iniciativu brzdily, bylo více: 

 

-  normativní základna byla nedostatečná – neexistovaly technickohospodářské normy 

vyuţití strojních kapacit a zařízení ani normy spotřeby materiálu a surovin; 

- vedení závodu mnohdy vstřícné plány sestavovalo bez účasti pracujících a závodním 

radám je předkládalo jen proto, aby získalo podporu svých poţadavků na další 

suroviny, investiční prostředky a pracovní síly; 

- objevovaly se závazky k výrobě produkce, která byla efektivní pro podnik, ale pro 

národní hospodářství byla nepotřebná (např. zvýšila-li se výroba méně preferovaného 

lehkého průmyslu, vzala tato výroba zdroje preferovanému těţkému průmyslu, kde 

tím pádem došlo k poklesu produkce); 

                                                 
38 Tamtéž, str. 12-16 
39 Tamtéž, str. 12-16 
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Tyto faktory přispěly k tomu, ţe v roce 1951 došlo ke zváţení pozitivních a negativních 

zkušeností s vstřícnými plány a rozhodlo se o odstoupení od vstřícných plánů.
40) 

 

 16. dubna 1952 vydala vláda Československé republiky usnesení „O zavedení nové 

metody sestavování státního plánu národního hospodářství“. Vznikl tak nový způsob 

hospodaření. Ten, v první části průběhu vyţadoval, aby se za velké účasti pracovníků 

sestavily technicko-průmyslové a finanční plány v závodech. Pracující se tedy mohli více 

soustředit na to, jak zabezpečit úkoly plánu a na zlepšení a zvýšení výroby. V následující části 

realizace se iniciativa pracujících zaměřila na soutěţení za rovnoměrné plnění plánu, 

zvyšování produktivity práce, sniţování výrobních nákladů. Odborové organizace měly za 

úkol zajišťovat rozpis plánů na dílny a pracoviště a zavádět vnitropodnikový chozrasčot.
41) 

 

  Chozrasčot byla soustava vztahů mezi společností jako celkem, a jejími 

hospodářskými články a jejich vnitřními sloţkami. V těchto vztazích se realizovala zájmová 

jednota pracovních kolektivů a společnosti, zabezpečovala se plánovitá organizace národního 

hospodářství vyuţívající vztahy zboţí a peněz, vytvářela se hmotná zainteresovanost 

účastníků chozrasčotových vztahů na plnění státem předepsaných plánů, podněcoval se růst 

výroby a socialistické akumulace při minimálních pracovních nákladech. Chozrasčotové 

vztahy se projevovaly v tom, ţe společnost regulovala výnosnost podniků v procese plnění 

plánů a realizace jejich produkce. To, co bylo vyrobeno navíc (nadprodukt), se soustřeďovalo 

v centralizovaných společenských fondech, takţe podniky nedostávaly celou hodnotu 

produkce, kterou vyrobily, ale pouze to, co zůstalo po odečtení části, která se dávala státu. 

Důleţitou úlohu v soustavě chozrasčotových vztahů má vnitropodnikový chozrasčot, který je 

završením podnikového chozrasčotu. Podstata vnitropodnikového chozrasčotu spočívala 

v porovnávání nákladů na daný objem práce s plánovanými normami, a v podněcování 

pracovníků k dosahování úspor. Chozrasčot začal v Československu fungovat od roku 1953 a 

v ekonomice se udrţel aţ do konce 80. let. 
42) 

 

 V roce 1956 se zahájila etapa druhého pětiletého plánu, který byl však schválen aţ 

v říjnu 1958. Úkolem odborových organizací v období 2. pětiletky, bylo zvýšit svou aktivitu 

                                                 
40 Tamtéž, str. 12 - 16 
41Tamtéž, str. 12 - 16 
42 ABALKIN L.I., Ekonomický slovník, Bratislava: Pravda, 1986, s. 111. 
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při vytváření a následnému plnění hospodářských plánů a zajistit projednávání těchto plánů 

v jednotlivých podnicích s co největší účastí pracovníků. V letech 1958 – 1960 se objevila 

snaha o decentralizaci ekonomiky v podobě Rozsypalovy reformy, která přetrvala aţ do roku 

1961, kdy byla reforma odvolána a ekonomika se navrátila k centralistickému systému.  

Na léta 1961 – 1965 byla naplánována 3. pětiletka, která však byla předčasně odvolána v roce 

1962. Našli se lidé, kteří z neúspěchu 3. pětiletky vinili Rozsypalovu reformu. Pravdou však 

je, ţe důvodem neúspěchu byly náročné úkoly dané podnikům spolu s omezeným mnoţstvím 

výrobních zdrojů. Dalším důvodem byl nedostatek peněz, zaviněný vojenskými výdaji kvůli 

nepříznivé zahraniční situaci. V této době se zhoršila politická situace v Německu, došlo 

k americké blokádě Kuby z důvodu umístění sovětských raket na Kubě a svou daň si vybraly 

také politické neshody Sovětského svazu a zemí východního bloku s Čínou. 4. pětiletý plán 

probíhal v letech 1966 – 1970. Spíše neţ hospodářskou situací, je tato doba zajímavá 

politickou situací. Došlo totiţ k další ekonomické reformě – tzv. Šiková ekonomická reforma, 

která probíhala v letech 1966 – 1968. Tato reforma vyvolala vlnu nevole proti direktivně 

řízené ekonomice, která vyvrcholila Akčním programem KSČ, který si dal za úkol 

demokratizovat socialismus a provést do konce Šikovu reformu. Reformní hnutí bylo 

ukončeno 21. srpna 1968, kdy do Československé republiky vpadly vojska zemí Varšavské 

smlouvy a hospodářství se následně navrátilo k centralistickému systému. To se naplno 

projevilo v pátém pětiletém plánu (1971 – 1975), který patří k nejvyváţenějším plánům 

centrálně řízeného hospodářství. Bylo to dáno dobrým sestavením pětiletého plánu, který 

neměl přehnané nároky na tempo růstu a kladl důraz na rozvoj lehkého průmyslu a výroby 

spotřebního zboţí, coţ byly dosud opomíjené odvětví. Šestá pětiletka proběhla v létech  

1976 – 1980. V této pětiletce mělo pouhých 46 % podniků uzavřeno osobní socialistický 

závazek (tzn. zapojení pracujících do soutěţení). V roce 1981 (kdy započala 7. pětiletka) mělo 

osobní socialistický závazek uzavřeno více neţ 64% podniků. Tato pětiletka se plnila na 

základě dokumentu „Soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního 

hospodářství“. Tento soubor měl být pokus o opakování Rozsypalovy reformy. Výsledkem 

tohoto souboru byl předpis pro plnění 8. pětiletého plánu (1986 – 1990), který se, díky 

politickému převratu, nedokončil. Po roce 1989 jiţ centralistické řízení ekonomiky nebylo 

v Československu (od roku 1993 v České republice) uplatňováno.
43)

 
44)

 
45)

 
46) 

                                                 
43HUDEČEK M., Hospodářský plán a socialistické soutěžení, Praha: Práce, 1983, s. 17 – 23. 
44GERŠLOVÁ J., SEKANINA M., Teze k přednáškám předmětu Dějiny národního hospodářství, Ostrava: VŠB-TU 
Ekonomická fakulta, 2002., s. 106.  
45GERŠLOVÁ J., SEKANINA M., Lexikon našich hospodářských dějin. Praha: Libri, s. r. o. 2003. s. 269. 
46 Tamtéž, s. 345. 



21 

 

 

 Socialistické soutěţení bylo jedním z nejdůleţitějších faktorů, které rozvíjely 

socialistickou ekonomiku a přispívaly k zdokonalování centralizovanému řízení národního 

hospodářství. Smyslem bylo vytvořit takové prostředí, aby se v kaţdém pracovním kolektivu 

vědělo, kdo odvádí jakou práci a zda je za svou pracovní činnost odměňován dle zásluh. Bylo 

zapotřebí pracovníky poučit o souvislostech výrobního procesu a jeho dalším rozvoji. Proto 

nebyli informováni jen o tom, co mají vyrobit a do jakého termínu, ale věděli také v jaké 

kvalitě, s jakou výši nákladů a jaké podmínky pro výrobu budou mít. Potýkal-li se podnik při 

splňování výrobních úkolů s nějakými problémy, byli o nich také informováni. Samozřejmostí 

bylo sdělit pracovníkům výši odměn, která je čeká, v případě splnění plánu.
47)

                      

 

 Socialistické soutěţení bylo od začátku, tj. od roku 1945, zaměřeno na splnění, 

v lepším případě na překračování, hospodářských plánů. Podnik, kde docházelo k největšímu 

překročení hospodářského plánu, byl povaţován za nejefektivnější. V průběhu času došlo ke 

změnám hodnot. Ukázalo se, ţe aby se dosáhlo potřebného ekonomického efektu, není 

nejlepším způsobem překračovat hospodářský plán za kaţdou cenu. Pozornost se tedy 

zaměřila na to, aby náročný hospodářský plán, byl plněn s co nejniţšími pracovními a 

materiálovými náklady a aby konečná produkce byla co nejkvalitnější. Z toho důvodu se 

rozvoj socialistického soutěţení začalo orientovat např. na: 

 

- úsporu času práce (např. překonáváním výkonových norem), 

- úspory ve spotřebě surovin a materiálu, 

- sniţování mnoţství odpadu a ztrát, 

- úspora energie, 

- minimální ztráty jakosti ve výrobě, 

- efektivnější vyuţívání základních prostředků a zásob, 

- sniţování reţijních nákladů, 

- zkracování doby zavádění nových výrobků a technologií. 

 

I kdyţ snahy o zvyšování kvality výroby byly veliké, nebylo jejich plnění vţdy 

stoprocentní. V roce 1981 se pouhých dvanáct procent soutěţících orientovalo na kvalitu. 

Důvodem byly nedostatky, které socialistické soutěţení mělo. Nebyla věnována potřebná 

                                                 
47HUDEČEK M., Hospodářský plán a socialistické soutěžení, Praha: Práce, 1983, s. 19 – 22. 
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pozornost zkušenostem nejlepších pracovníků nebo v některých podnicích se zaměřovali spíše 

na zahlazování nedostatků v organizátorské práci neţ k odhalování rezerv a prosazování 

vědeckotechnického rozvoje. Svou úlohu hrála také přílišná administrativní práce.
48)

            

 

 Socialistické soutěţení je sice povaţováno za jeden z nástrojů komunismu, 

bezpochyby na něm však najdeme i pár kladných věcí. Zvedlo se všeobecné nadšení pro 

práci, lidé měli ze své práce radost a snaţili se ji plnit poctivě, s co nejlepším výsledkem. 

V pracovnících vyvolalo pocit vlastní důleţitosti - cítili se nepostradatelní a v centru dění. 

 

2.3 Situace v Československu po skončení druhé světové války 

 

V roce 1945 skončila druhá světová válka vítězstvím Rudé armády a spojeneckých 

vojsk. Podle Průchy (2009)skončila éra europocentrismu a rodil se bipolární svět v čele se 

dvěma supervelmocemi – Spojenými státy a Sovětským svazem. Svět se v roce 1947 rozdělil na 

dvě části. První částí byly západní demokracie, tou druhou totalitní diktatury. Mezi západní 

demokracie řadíme USA a státy západní Evropy. Státy východní Evropy, včetně ČSR, byly 

pod nadvládou Sovětského svazu a staly se součástí východního bloku.
49)

 
50)

             

 

To, ţe Československá republika po válce přilne k Sovětskému svazu bylo ujednáno 

v roce 1943. Tehdejší prezident Edvard Beneš navštívil Moskvu a jednal se sovětskými 

představiteli Josifem Vissarionovičem Stalinem a Vjačeslavem Michajlovičem Molotovem. 

První smlouva mezi SSSR a ČSR byla podepsána 12. 12. 1943. Nesla název Československo-

sovětská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci a ČSR zaručovala 

sovětskou podporu. Obsahovala také příslib vzájemné vojenské i jiné pomoci v poválečné 

Evropě. Důleţitým bodem smlouvy byla vzájemná hospodářská pomoc. Znamenalo to, ţe se 

Sovětský svaz bude podílet na československém poválečném zahraničním obchodě a ţe 

výrobní plány Československa se „sladí“ s plány Sovětského svazu. Edvard Beneš od této 

                                                 
48 Tamtéž, s. 27 – 35. 
49 PRŮCHA V. a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, Brno: Doplněk, 2009, str. 27 – 
145.  
50 Hlava R: Vývoj po roce 1945: Kapitola 1: Poválečné rozdělení světa. In: Historie lidstva: průvodce dějinami 
našeho státu[online]. 2008 [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/1601-vyvoj-po-
roce-1945-povalecne-rozdeleni-sveta.php 

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/1601-vyvoj-po-roce-1945-povalecne-rozdeleni-sveta.php
http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/1601-vyvoj-po-roce-1945-povalecne-rozdeleni-sveta.php
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spolupráce očekával vzájemné vyměňování technických znalostí, spolupráci ve výzkumu a 

hlavně zajištění plné zaměstnanosti v průmyslových odvětvích.
51) 

 

Hospodářství v Československé republice, po skončení druhé světové války, bylo 

značně oslabené. Průmyslová výroba, ve srovnání s rokem 1938, se sníţila téměř o polovinu. 

Byl nedostatek pracovní síly nebo byli dělníci vyčerpáni. Výrobní zařízení v podnicích bylo 

poškozeno nebo zničeno. Chyběly výrobní suroviny, energie, paliva. Jak Sovětský svaz slíbil 

ve výše zmiňované smlouvě, podal ČSR pomocnou ruku. Do republiky byly dodávány 

potraviny a průmyslové suroviny od prvních dnů po skončení války. Pomoc nabízela také 

mezinárodní organizace UNRRA ( UnitedNationRelief and RehabilitationAdministration – 

Správa Spojených národů pro hospodářskou pomoc a obnovu). Tato organizace byla zaloţena 

v listopadu roku 1943. Cílem organizace bylo pomoci zemím Evropy a Dálného východu, na 

kterých se podepsaly dopady války. 44 spojeneckých zemí dodávali do zemí potraviny, 

oděvy, léky a další potřebné věci. Prostředky byly čerpány především z „vojenských balíčků“, 

které nebyly během války vyuţity. Činnost UNNRY skončila v roce 1947 a Československo 

pomoc organizace odmítlo.
52)

 
53) 

 

 Československá vláda měla po skončení války spoustu úkolů pro úspěšnou obnovu 

hospodářství a chodu republiky. Jedním z kroků vlády byla měnová reforma, která proběhla  

1. 11. 1945. Hlavním cílem této reformy bylo vyřazení inflačního přebytku znehodnoceného 

oběţiva, který neodpovídal objemu výroby a nabídce zboţí na trhu. Protektorátní a slovenské 

koruny se měnily za nové československé koruny v poměru 1:1. Mezi nejdůleţitější úkoly 

dále patřilo: zajistit výţivu obyvatelstva, podporovat těţbu uhlí a postarat se o bezchybný 

chod ţelezniční dopravy. Podstatným krokem bylo také vyřešit nedostatek pracovníků a 

efektivně rozdělit tehdejší omezenou pracovní sílu.
54)

 
55) 

 

                                                 
51 PRŮCHA V. a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, Brno: Doplněk, 2009, s. 27 – 
145.  
52GERŠLOVÁ J., SEKANINA M., Lexikon našich hospodářských dějin. Praha: Libri, s. r. o. 2003, s. 339. 
53GERŠLOVÁ J., SEKANINA M., Teze k přednáškám předmětu Dějiny národního hospodářství, Ostrava: VŠB-TU 
Ekonomická fakulta, 2002, s. 70.  
54 Tamtéž, str. 72 
55 PRŮCHA V. a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, Brno: Doplněk, 2009, s. 111.  
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 V roce 1946 proběhly v ČSR parlamentní volby, ve kterých s 40,17 % vyhrála KSČ.
56)

 

2. července 1946 byla jmenována nová vláda. V jejím čele stál Klement Gottwald. 8. července 

byl Národním shromáţděním schválen program nové vlády, s charakteristickým názvem 

Budovatelský vládní program. Byl inspirován poţadavky a náměty Komunistické strany 

Československa a dalších politických stran. Prioritním bodem programu bylo vypracování 

nové ústavy, která jiţ bude zahrnovat výsledky poválečných změn. Díky tomu se parlamentu 

začalo říkat Ústavodárné národní shromáţdění. Klement Gottwald se k tomu vyjádřil takto: 

„Nová ústava musí zmařiti naděje všech, kdoţ stále ještě doufají v navrácení znárodněného 

hospodářství hrstce velkokapitalistů. Na druhé straně se však ústavní ochrany dostane 

soukromému podnikání drobnému a střednímu, zejména pak má býti ústavně zabezpečen 

poctivě nabytý majetek našich zemědělců, ţivnostníků, obchodníků a všech ostatních fysických 

i právnických osob“ jak uvádí Průcha (2009).
57) 

 

 Dalšími body programu byla příprava na dvouletý plán obnovy národního 

hospodářství, který byl plánován na léta 1947 – 1948, dokončení předválečné pozemkové 

reformy, konečná fáze osidlování pohraničí, zjednodušení daňové soustavy, reorganizace 

znárodněného peněţnictví, podpora zahraničního obchodu. Bylo naplánováno uzákonění 

národního pojištění, které se mělo vztahovat i na samostatně vydělávající osoby. Dále bylo 

v plánu začít uplatňovat pruţnou cenovou politiku, vyplácet mzdy podle zásluhy za 

odvedenou práci, posuzovat obtíţnost a náročnost práce, zavést státem řízenou zdravotní péči, 

vyřešit nedostatek pracovních sil a zrušit přídělový systém. Pozornost měla být dána  

i dobudování a rozvinutí veřejného sektoru a vyřešení otázky, co se zbývajícími 

průmyslovými konfiskáty.
58)

Bylo ukončeno znárodnění výrobních podniků. Důvodem bylo 

očekávání příznivých výsledků v průmyslové výrobě. 
59)

                   

 

 Dvouletý hospodářský plán znamenal přechod od válečně řízeného hospodářství na 

národohospodářské plánování. Realizace plánů obnovy se děly i v evropských západních 

zemích. V těchto zemích byl plán vyuţíván pro nápravu trţního mechanismu. V případě, ţe 

                                                 
56 Volby 1946: volební výsledky. In: Totalita [online]. 1999-2013 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/volby/volby_1946_07.php 
57PRŮCHA V. a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, Brno: Doplněk, 2009., str. 149.  
58 Průmyslové konfiskáty – skupina podniků a firem, které spadaly pod národní správu a nevztahovala se na ně 
kritéria znárodnění. Šlo zhruba o čtyři tisíce podniků. Komunisté a odbory zasadili o to, aby průmyslové 
konfiskáty byly včleněny do národních podniků. Začalo se tak dít od března roku 1947.GERŠLOVÁ J., SEKANINA 
M., (2003) s. 230.  
59 PRŮCHA V. a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, Brno: Doplněk, 2009, str. 149 – 
150.  
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byl trţní mechanismus narušen válečným řízeným hospodářstvím, došlo k jeho celkové 

obnově. Šlo o indikativní plánování, to znamená, ţe byly vymezeny hospodářské cíle a 

přidáno doporučení, jak jich dosahovat. Podniky tedy nedostaly nic příkazem a o realizaci 

plánu rozhodovalo vedení podniku samo.
60)

 V Sovětském svazu mělo plánování direktivní 

charakter. Podnikům byly dány závazné ukazatele, prostřednictvím kterých mělo být 

dosaţeno splnění cílů. V západních zemích tato metoda vyvolávala respekt, bylo to však dáno 

tím, ţe byli zahlcováni nevěrohodnými informacemi o skutečných výsledcích sovětské 

ekonomiky a o metodách, kterými bylo dosahování cílů zajištěno. Československé plánování 

mělo, při plnění dvouletky, charakter spíše indikativního plánování a zařadilo se, hned po 

SSSR, mezi první východní země, které přešly na systém plánovaného hospodářství. 

Stěţejním cílem plánu bylo dokončit obnovu hospodářství na úroveň roku 1937 a vyrovnat i 

předválečný ţivotní standart. Na sestavování plánu pracovalo, spolu s vládou, 200 

odborníků.
61) 

 

 To, jakou podobu bude dvouletý plán mít, nastínili komunističtí ekonomové pár týdnů 

po vyhlášení Budovatelského programu. Přičinili se o to komunističtí ekonomové, v čele 

s Ing. Ludvíkem Frejkou, který byl předseda Národohospodářské komise při ústředním 

výboru KSČ (ÚV KSČ). Toto pojetí plánu pak ještě upravili hospodářští experti. Konečnou 

podobu dala dvouletce ústřední plánovací komise ve spolupráci se státním plánovacím 

úřadem, který se postaral o technickou stránku prací. Plán byl vypracován v krátkém čase a 

obyvatelstvem byl přijat s nadšením. Oficiálně byl dvouletý plán schválen 25. října 1946 

Národním shromáţděním a vyhlášen byl o tři dny později, 28. října, v rámci manifestace na 

Václavském náměstí v  Praze.
62)

             

 

2.4 Úkoly dvouletky 

 

 Jiţ bylo výše zmíněno, ţe dvouletka byla naplánována tak, aby se hospodářství 

vyrovnalo stavu, v jakém bylo v roce 1937. V době plnění dvouletky bylo, z důvodů 

                                                 
60Indikativní plánování ve Francii [online]. [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 
http://amber.zine.cz/AZOld/occam/indplan.htm 
61PRŮCHA V. a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, Brno: Doplněk, 2009, str. 150 – 
155.  
62 Tamtéž, str. 155-156. 
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proběhnuté války a migrace obyvatelstva, méně lidí neţ v roce 1937. To znamenalo, ţe aby 

bylo cílů dosaţeno, musí svůj výkon zvýšit kaţdý z obyvatel.  

 

Konkrétní znění úkolů vypadalo takhle: 

 

- překročení průmyslové výroby a produktivity práce o 10% oproti stavu v roce 1937, 

- stav v zemědělství, dopravě a spojích vyrovnat s předválečnými léty, 

- vybudovat či rekonstruovat 125 tisíc bytů, 

- industrializovat Slovensko, 

- povznést hospodářsky slabé regiony – jihozápadní Čechy, Podbrdsko, střední Povltaví, 

Českomoravskou vysočinu, Valašsko a Slovácko.
63)

                 

 

Pro lepší ukázku uvedu pár konkrétních úkolů v jednotlivých hospodářských oborech, 

které byly součástí plánu vypracovaného na léta 1947 – 1948. V báňském průmyslu mělo být 

vytěţeno celkem 34 120 000 tun kamenného uhlí, 45 722 000 tun hnědého uhlí, 7 650 000 tun 

koksu a 1 737 200 tun nafty. V hutnickém průmyslu mělo být vyrobeno, mimo jiné, 2 800 000 

tun surového ţeleza a 4 600 000 tun surové oceli. Za chemický průmysl uvedu příklad 

fosforečných hnojiv, kterých mělo být za léta 1947 – 1948 vyrobeno celkem 760 000 tun. Pro 

průmysl kamene a zemin bylo naplánováno vyrobit 2 300 000 tun cementu, 1 408 300 000 

kusů cihel, 243 000 000 kusů tašek a 1 229 600 tun vápna. V textilním a oděvním průmyslu 

mělo být vyrobeno 58 200 000 kg bavlněné příze a například ještě 55 200 000 párů punčoch a 

ponoţek. V cukrovarnickém průmyslu byla naplánována výroba 672 000 tun rafinovaného 

cuku a v průmyslu potravinářském 70 000 tun umělých jedlých tuků a 50 000 tun másla. 

Pivovarskému a sladařskému průmyslu ukládal plán vyrobit 268 000 tun sladu a 8 600 000 

hektolitrů piva. V průmyslu lihovarnickém šlo o výrobu 650 000 hektolitrů lihovin.
64) 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Tamtéž, str. 157. 
64 Předpis č. 192/1946 Sb.: Zákon o dvouletém hospodářském plánu [online]. 2010-2013 [cit. 2013-04-15]. 
Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-192 
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V následující tabulce jsou zobrazeny konkrétní úkoly hospodářského plánu na pro 

zemědělství:  

 

Tabulka 2.1 Základní úkoly v zemědělství  

    

ZEMĚDĚLSTVÍ Rok 1947 Rok 1848 Celkem 

Pšenice 1 474 900 tun 1 484 600 tun 2 959 500 tun 

Ţito 1 278 200 tun 1 187 100 tun 2 465 300 tun 

 

Chlebové obilí 2 753 100 tun 2 671 700 tun 5 424 800 tun 

 

Ječmen 1 056 200 tun 1 122 500 tun 2 178 700 tun 

 

Oves 935 200 tun 1 034 000 tun 1 969 200 tun 

Kukuřice 283 100 tun 277 600 tun 560 700 tun 

Luštěniny 56 900 tun 55 300 tun 112 200 tun 

Brambory 9 144 100 tun 8 781 600 tun 17 925 700 tun 

Řepa cukrovka 4 826 800 tun 4 719 200 tun 9 546 000 tun 

Olejniny 165 000 tun 165 000 tun 330 000 tun 

Pícniny 5 716 000 tun 5 953 900 tun 11 669 900 tun 

Hovězí maso 140 200 tun 160 400 tun 300 600 tun 

Vepřové maso 199 100 tun 266 300 tun 465 400 tun 

Sádlo 40 100 tun 53 300 tun 93 400 tun 

Mléko 25 640 000 hl 32 359 000 hl 57 999 000 hl 

Vejce 1 025 000 000 

kusů 

1 172 100 000  

kusů 

2 197 100 000 

kusů 

Ovocné stromy - - O 15 % více 

Zdroj: Předpis č. 192/1946 Sb.: Zákon o dvouletém hospodářském plánu [online]. 2010-2013 [cit. 2013-04-

15]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-192 

 

Úkolem ve stavebnictví bylo obnovit (v případě potřeby postavit) 125 000 bytových 

jednotek, odstranit škody na veřejných budovách a postavit nové veřejné budovy, 

dokončit stavbu rozestavěných silnic a mostů, provést vodní a vodohospodářské stavby, 
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postavit průmyslové a zemědělské stavby, odstranit škody na ţeleznicích a vystavět nové 

ţelezniční budovy. 
65) 

  

 V ţelezniční dopravě bylo zapotřebí zařadit nové lokomotivy, nákladní a osobní vozy 

do uţívání, obnovit a doplnit zabezpečovací a dorozumívací zařízení drah, obnovit  

a doplnit zařízení ţelezničních dílen a zvýšit výkonnost košicko-bohumínské dráhy 

o 50 % oproti stavu z roku 1937. V silniční dopravě bylo úkolem zařadit nové autobusy 

a nákladní automobily a vystavět garáţe a opravny motorových vozidel. Pro zlepšení říční 

dopravy bylo nutné zařadit nové čluny, obnovit plavební park a dostavět bratislavský  

a komárenský přístav. V letecké dopravě bylo zapotřebí zařadit do uţívání dalších 50 

letadel a rozšířit a upravit letiště. Pro poštovní dopravu bylo úkolem obnovit provozní 

zařízení pošty a rozšířit telekomunikační zařízení, zvýšit počet poštovních motorových 

vozidel.
66) 

 

Na dvouletý plán byla určena maximální výše investic v částce 78 665 miliard Kčs. Pro 

Slovensko bylo vyčleňováno 31,6% ze všech předpokládaných celostátních investic. 

Podstatný díl investic byl zajištěn zdroji z českých zemí.
67)

 
68)

 
69) 

                                   

 Vzhledem k tomu, ţe dvouletka byla plněna v poválečné době, kdy ekonomická 

rovnováha byla nestabilní, neopíral se plán jen o nepřímé metody řízení předpokládající 

existenci trhu. Státní orgány si dopomáhaly i určitými administrativními opatřeními. Pod 

tímto pojmem si můţeme představit například přednostní příděly výrobních surovin 

podnikům, které byly zapojeny do plnění dvouletého plánu. Příděly byly vzaty z válečné 

organizace.
70)

                                                                                                                             

 

 Dvouletý plán obnovy a rozvoje byl oficiálně splněn 28. 10. 1948. Od dalších plánů, 

které následovali, se liší nejen tím, ţe byl jen na dva roky, ale také tím, ţe byl jako jediný 

                                                 
65 Předpis č. 192/1946 Sb.: Zákon o dvouletém hospodářském plánu [online]. 2010-2013 [cit. 2013-04-15]. 
Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-192 
66 Předpis č. 192/1946 Sb.: Zákon o dvouletém hospodářském plánu [online]. 2010-2013 [cit. 2013-04-15]. 
Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-192 
67 PRŮCHA V. a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, Brno: Doplněk, 2009., str. 158.  
68GERŠLOVÁ J., SEKANINA M., Teze k přednáškám předmětu Dějiny národního hospodářství, Ostrava: VŠB-TU 
Ekonomická fakulta, 2002, s. 74. 
69 Předpis č. 192/1946 Sb.: Zákon o dvouletém hospodářském plánu [online]. 2010-2013 [cit. 2013-04-15]. 
Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-192 
70PRŮCHA V. a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, Brno: Doplněk, 2009, str. 158.  
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zcela splněn. Je to dáno tím, ţe obsahoval vcelku reálné cíle, které odpovídali zdrojům země. 

Na léta 1949 – 1953 byl naplánován první pětiletý plán obnovy a rozvoje hospodářství. Plán 

byl zahájen 1. ledna 1949.  

 

Československá republika byla chápána jako strojírenská velmoc. Proto byl brán zřetel 

zejména na odvětví těţkého průmyslu, zatímco odvětví lehkého průmyslu byla zanedbávána. 

Jedním z předních podniků těţkého průmyslu byly Vítkovické ţelezárny. 

 

3 Socialistické soutěžení na podporu plnění dvouletky ve 

Vítkovických železárnách 

 

Po skončení druhé světové války v září 1945, musela vláda ČSR vyřešit problém 

obnovy československého hospodářství, které bylo po válce oslabené. Oproti předválečným 

létům poklesla celková produkce o 50 % a produktivita práce se sníţila o 40 – 60 %.   Této 

situace vyuţily Vítkovické ţelezárny, které v té době byly největším československým hutním 

podnikem. Vítkovické ţelezárny byly, během osvobozovacích bojů o Ostravu, poškozeny jen 

lehce. Ve výtopně byl zničen jeden motorový vůz a byly poškozeny 4 motorové vozy, 6 

vlečných vozů, 3 normální a 4 úzkorozchodné lokomotivy. Dále došlo k poškození plynového 

hospodářství, podzemních energetických kanálů a kolejí závodní dopravy.  

Přesto se jiţ 9. května 1945 zprovoznila pec číslo 5, ve které se tavilo ţelezo. Tím se 

Vítkovické ţelezárny staly prvním československým hutním podnikem, který zahájil 

poválečný provoz. Další pece se zprovoznily aţ na podzim roku 1945 z důvodu jejich 

špatného technického stavu a nutných oprav. Podstatnou změnou v chodu Vítkovických 

ţelezáren byla změna dodavatele ţelezné rudy. Aţ dosud si, Vítkovické ţelezárny, dováţeli 

ţeleznou rudu ze Švédska, kde měly vlastní doly na ţeleznou rudu. Po válce však byl však 

dovoz švédské ţelezné rudy obtíţný. Bylo obtíţné se spojit se Švédskem telegraficky či 

telefonicky, dopravní cesty byly poničené. Navíc došlo k vyrovnání s původními majiteli 

ţelezáren (Rothschildovi), tudíţ na počátku padesátých let dvacátého století Vítkovické 

ţelezárny definitivně ztrácejí švédské doly a ţeleznou rudu musí dováţet odjinud. Mnohem 

méně kvalitní ţelezná ruda se dováţela ze Sovětského svazu. Ve druhé polovině padesátých 

let došlo k přestavbě vysokých pecí ze silnostěnných nepancéřovaných pecí na tenkostěnné 

pancéřové šachty. Tato přestavba se však neosvědčila, hlavně z důvodu velké spotřeby koksu, 
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proto se během oprav v následujících letech pece přestavěly na silnostěnné pancéřové šachty a 

později ještě na středosilné šachty. Vítkovické ţelezárny napomáhaly Československé, po 

válce zničené republice tím, ţe dodávaly výrobky na opravy poškozených komunikací a 

výrobních zařízení. Ale i VŢ se potýkaly s problémy. Strojní zařízení bylo přetěţováno, coţ 

vedlo k častým poruchám. Vedení podniku se muselo vypořádat také s nedostatkem surovin, 

elektrické energie a pracovních sil. I kdyţ byly Vítkovické ţelezárny největší  

hutnicko – strojírenský podnik v ČSR, po válce mu chyběly finanční i surovinové zdroje. 

Nedostatečná pracovní síla byla zaviněna poškozenou dopravní sítí (zaměstnanci se nemohli 

dopravit do práce), ale také odchodem Němců z podniku. Kvůli odchodu německých 

pracovníků klesl ve válcovně za studena stav mistrů, dozorců a úředníků o 70 %. Dělníci 

odcházeli také pracovat do pohraničních oblastí. Z výše zmiňovaného závodu válcovny za 

studena kleslo mnoţství dělníků o 50 %. V létě 1945 pracovalo ve Vítkovických ţelezárnách 

16 000 osob. Nové vedení podniku tuto zoufalou situaci vyřešilo vypracováním organizačního 

řádu, který vstoupil v platnost 15. května 1945. Podle tohoto řádu byly ţelezárny rozděleny  

do osmi technických a sedmi administrativních skupin s celkovým počtem 85 oddělení. Tím 

se vytvořily vhodné podmínky pro pruţné vedení podniku. Ještě tentýţ rok přijaly VŢ 6 764 

nových pracovníků.  Nedostatek financí, způsobený válkou, se vedení Vítkovických ţelezáren 

snaţilo vyřešit získáním náhrady za škody způsobené válkou a okupací. 

Po 25 říškoněmeckých firmách bylo poţadované odškodné. Z těchto 25 firem se 19 firem 

nacházelo v západní okupační zóně (Amerika, Anglie, Francie). 11 firem ze západní okupační 

zóny uznaly nároky Vítkovických ţelezáren a odškodné zaplatily. Největší finanční 

pohledávku poţadovaly Vítkovické ţelezárny po firmě Gibet, která však odškodné nikdy 

nezaplatila. 25. října 1945 byly vydány dekrety, na základě kterých došlo ke znárodnění 

Vítkovických ţelezáren. 
71)

 
72) 

  

 Po znárodnění Vítkovických ţelezáren v roce 1946 se podnik rozrostl o Akciovou 

společnost pro hlubinné vrtání v Moravské Ostravě, Orlit – továrnu na staviva v Praze, 

Vápenku Studénka a Stavební společnost ve Fryštátě. Naopak z vlastnictví Vítkovických 

ţelezáren byly odebrány podniky, v nichţ měly ţelezárny akciový podíl, a z kterých vznikly 

samostatné národní podniky. Dále pod Vítkovické ţelezárny přestaly spadat doly  

(např. Hlubina, Šalamoun atd.), koksovna a briketárna Karolína, elektrárna Karolína, cihelna a 

                                                 
71POLÁŠEK M. a kol., Vítkovice Industria: Ostrava: Vítkovice Vysoké pece 1836 – 2007, Ostrava: EN FACE, 2007, 
s. 36 – 37.  
72MATĚJČEK J., VYTISKA J., Vítkovice – železárny a strojírny Klementa Gottwalda, Praha: Práce, 1979, s. 239 – 
243. 
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dvůr v Doubravě a dvůr v Porubě. V roce 1946 dochází opět k postupnému vzrůstu výroby ve 

všech provozovnách VŢ, kromě kotlárny a mostárny. Vzrostl také export. Vítkovice dodávaly 

své výrobky hlavně do Sovětského svazu, Švýcarska, Holandska, Dánska i dalších severských 

zemí. Velký zájem zahraničních firem byl především o pásovou ocel, největší o výrobky 

válcovny trub.  Se zahraničím se však uzavíraly jen nejnutnější a nejvýhodnější obchody. 

Poptávka po kovodělných výrobcích na domácím trhu značně přesahovala nabídku, tudíţ 

ţelezárny musely prioritně zásobovat tuzemský trh. V roce 1946 bylo pro Československou 

republiku určeno 77,4 % dodávek výrobků Vítkovických ţelezáren, pro trh zahraniční 22,6 %. 

12. dubna 1946 byla v Moskvě podepsána smlouva o vzájemných dodávkách zboţí mezi 

Československou republikou a Sovětským svazem. Tato smlouva byla velmi výhodná 

zejména pro Vítkovické ţelezárny, neboť díky smlouvě vyváţelo Československo zejména 

hutní a strojírenské výrobky a ze Sovětského svazu se, na oplátku, dováţely suroviny.
73)

  

 

Ve Vítkovických ţelezárnách se také projevily počátky socialistického soutěţení. 

Třetího května 1945 se sešli zaměstnanci Vítkovických ţelezáren v Dělnickém domě a zvolili 

prozatímní závodní výbor dělníků, zaměstnanců a úředníků. Tento výbor byl tvořen 13 

dělníky a 6 úředníky. 6. května 1945 vydal výbor prohlášení k pracujícím. Jak uvádí Vytiska 

(1978), bylo ve výzvě uvedeno, mimo jiné: „Pamatujte, ţe nyní sami budeme vládnouti 

sobě…Chopte se sami věci zdola, aniţ byste na koho čekali. Zavedeme nejpřísnější kontrolu 

nad výrobou. Hlaste kaţdého, kdo by poškozoval věc lidu, ať jiţ se to projevuje sabotáţí 

výroby nebo zdraţováním provozu…Snahou prozatímního závodního výboru je roztočit 

všechna kola ţelezáren. Buďte nám všichni dělníci nápomocni…Nikdo práci neodmítej! 

Dostavte se ihned všichni a v plném počtu na svá pracovní místa.“ Závodní rada se starala téţ 

o sociální, bytové a mzdové otázky, zajímala se o národní spolehlivost spolupracovníku 

ţelezáren, hrála důleţitou roli v přijímání a propouštění zaměstnanců a ovlivňovala 

dosazování zaměstnanců na vedoucí pozice. Komunistické organizace se ve Vítkovických 

ţelezárnách snaţily všemoţně podporovat socialistické soutěţení. Vytiska (1978) jako příklad 

uvádí, ţe tajemník krajské odborové rady Václav Veselý navrhl, z důvodu výroby 10 000 tun 

ţeleza, poslat J. V. Stalinovi zásobovací vagón plný nejlepších výrobků ţelezáren. Vagón měl 

být poslán jako projev díků sovětskému lidu za pomoc při osvobozování republiky a za řešení 

zásobovacích problémů. Skutečně, 26. července 1945 byl do SSSR vyslán vlak s 38 vagóny 

plných výrobků vyrobených v ostravských závodech. Před odjezdem vlaku se konal 
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slavnostní akt, kterého se účastnili osazenstvo podniku, zástupci podniku i závodní rady. 

Dalším krokem obnovy hospodářství a budovatelského nadšení bylo zapojení pracovníků do 

dobrovolných brigád. Zaměstnanci tak opravovali rolnické stroje a zemědělské náčiní. 

Celkem odpracovali pracovníci Vítkovických ţelezáren brigádně 4 714 hodin na směnách 

v závodech, 10 361 hodin při směnách v obcích, 19 520 hodin věnovali opravám 

zemědělských strojů a 8 480 hodin zemědělským pracím.
74) 

 

    Na léta 1947 – 1948 byl naplánován dvouletý plán obnovy a rozvoje, do jehoţ plnění 

se VŢ zapojily. V závodech se vypracovávaly podkladové materiály, které byly projednávány 

vítkovickými experty v přípravných komisích Československé hutě v Praze. Dvouletý plán 

byl v ţelezárnách dobře připraven díky národohospodářské komisi KSČ v čele  

s ing. Kubelíkem. Ve Vítkovických ţelezárnách započala dvouletka 2. ledna 1947. Zahájení 

bylo provedeno slavnostně, u vysokých pecí. Zazněla státní hymna a k pracovníkům ţelezáren 

promluvili krajský tajemník ROH Václav Veselý, předseda závodní rady Josef Hranoš  

a tehdejší generální ředitel VŢ Antonín Bechný. Ve svých proslovech apelovali  

na zaměstnance, aby si uvědomili, ţe tím, ţe se podnik přihlásil k plnění dvouletky, se všichni 

zaměstnanci zavazují k plnění zákonného předpisu zákona ČSR. Dále byli zaměstnanci 

upozorňováni na to, ţe předepsané úkoly jsou velké, ale rozhodně splnitelné, ovšem pro jejich 

splnění musí být vyuţitá celá pracovní doba. „Dvouletka má pouze 24 měsíců a ani jeden 

nesmí být promarněn. Musí přestati plýtvání časem besedováním, lelkováním, čtením novin 

v době pracovní, stejně jako zbytečnými a neúčelnými sluţebními cestami, poněvadţ naše 

místo je v prvé řadě zde, v dílnách a na našich pracovištích.“ (A. Bechný, Jiskra 1947)
75)

. 

Jedním z úkolů dvouletky bylo vyřešit nedostatek pracovní síly. Tento problém byl řešen 

zapojením mládeţe do výroby a větší pracovní náplní ţen. Nenadálé situace v ţelezárnách 

byly řešeny pomoci brigád. Těch se, dobrovolně, účastnili dělníci jednotlivých závodů. 

Zvýšenou pracovní produktivitou pomáhali k plynulému chodu podniku. První měsíce roku 

1947 postihly Ostravsko kruté mrazy a sněhová kalamita. Zaměstnanci tedy na brigádách 

odhrnovali sníh, uvolňovali koleje od sněhu a ledu, sbírali a odváţeli šrot, pomáhali při 

opravách I. martinské pece, apod. Jinou formou výpomoci bylo, ţe zaměstnanci se vzdali 

jednoho dne své dovolené, a peníze, které se tímto ušetřily, se pouţily na zaplacení 

brigádníků, kteří pomáhali zemědělcům na vesnicích. K tomuto kroku nabádal i podnikový 

časopis Jiskra. Jak ve svém článku píše Josef Krutký: „Tyto brigády se tvoří proto, abychom 
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včas sklidili úrodu a tak zajistili chléb celému národu na dobu příštího hospodářského roku. 

A tu se našlo pár jedinců, kteří se proti staví a přemlouvají i druhé spolupracovníky, aby si 

nedali sraziti 1 den z dovolené. Podali nám tito lidé kousek chleba v době okupace? Zaručí 

nám, ţe přes zimu budou naše děti míti dostatek chleba? Co by tak asi řekli ti mrtví a umučení 

odboráři, kteří poloţili své ţivoty ve prospěch našeho osvobození. Oni dali své ţivoty a my 

nechceme dát 1 den z placené dovolené?“
76)

 
77)

V časopise Jiskra byly také publikovány 

články, které informovaly o tom, jak si vedou jednotlivé závody v průběhu plnění dvouletky. 

Na konci dubna 1947 bylo dosaţeno těchto výsledků (viz. tabulka 3.1): 
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Tabulka 3.1 Přehled plnění dvouletého plánu v období leden – březen 1947 

Závod Leden Únor Březen 

Surové ţelezo 101,99 % 95 % 103,80 % 

Koks celkový 109,94 % 111,3 % 115,5 % 

Surová ocel – nová ocelárna 107,44 % 95,06 % 114,2 % 

Surová ocel – stará ocelárna 104,64 % 92,6 % 108,9 % 

Šedá litina 139,05 % 135,2 % 148 % 

Nová válcovna 110,46 % 110,2 % 113,26 % 

Rourovna Vítkovice 111,90 % 100,5 % 108 % 

Rourovna Svinov 124,63 % 100 % 107,7 % 

Výkovky 119,21 % 110 % 117,7 % 

Válcovna za studena 101,80 % 102,38 % 110 % 

Výhybkárna 141,50 % 140,35 % 148,8 % 

Šroubárna 120,10 % 115,07 % 119,15 % 

Kotlárna 117,70 % 96,14 % 104 % 

Mostárna 117 % 106 % 118,5 % 

Strojírna 110,68 % 121,8 % 106,2 % 

Svařovna Vítkovice 180 % 166,75 % 146,2 % 

Thomasova moučka 111,20 % 109 % 129,5 % 

Proud Vítkovice 107,39 % 99,67 % 112,3 % 

Proud Svinov 83,19 % 90,1 % 92,5 % 

Průměr 116,83 % 110,37 % 117,06 % 

Zdroj: Knihovna archivu VÍTKOVICE a.s., Splnění dvouletého plánu v prvním čtvrtletí t.r. Jiskra. 1947, č. 14. 

 

V uvedené tabulce jsou výsledky jednotlivých závodů za první čtyři měsíce roku 1947. 

Z tabulky vyplývá, ţe v lednu dosáhli nejlepšího výsledku pracovníci z výhybkárny – vyráběli 

na 141,5 %. Nejhůře na tom byl závod Proud Svinov. Celkový průměr výroby ze všech 

závodů za měsíc leden byl překročen o 16,83 %. V únoru dosáhl nejlepších výsledků závod 

Svařovna Vítkovice. Proud Svinov měl opět nejmenší produkci, ale oproti minulému měsíci 

se mu podařilo zvýšit výrobu o 6,91 %. Celkový průměr vykázaných výsledků za měsíc únor 

byl 110,37 %. V březnu se znovu zadařilo pracovníkům z výhybkárny. Svou práci odvedli na 

148,8 %, ale blíţili se k nim pracovníci ze svařovny, kteří produkovali na 146,2 %. Proud 

Svinov v březnu produkoval na 92,5 %. Za měsíc březen byl plán splněn na 117,06 %.  
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Po prvním půlroce plnění dvouletého plánu bylo zřejmé, ţe pracovníci Vítkovických 

ţelezáren výrobu zvýšit dokázali a budou v tom pokračovat i nadále. Gottwaldova vláda je 

proto odměnila sníţením cen ţivotních potřeb, zvýšením dětských přídavků, sníţením daně ze 

mzdy a hutnickým pojištěním, které mělo začít platit od ledna 1948. 

Podnik zaměstnance odměnil, mimo jiné: 

 

- Zvýšením podpory těm zaměstnancům, kteří to potřebovali, 

- zvýšením jubilejního daru za 25 let práce (u ţen za 20 let práce), 

- poskytnutím podpory brancům, 

- poskytnutím pracovních pomůcek, 

- poskytnutím zdravotní prohlídky všem zaměstnancům, 

- moţností vyuţití závodní prádelny za reţijní poplatek, 

- otevřením dětského útulku pro děti ţen pracujících v podniku.
78)

 

 

Podnik vstupoval do druhé čtvrti dvouletky a vedení si dalo za úkol výrobu nejen 

zvyšovat, ale vyrábět také levněji a kvalitněji. Nabádali proto zaměstnance k zamezení 

podnikových ztrát, které vznikaly nezodpovědnou prací, nešetrným přístupem k strojům a 

nástrojům, plýtváním surovinami a pomocnými látkami (mazadla, oleje, cín, olovo atd.)  

a pracovními úrazy. V časopise Jiskra vycházely články, jak úrazům předcházet a jak se 

správně chovat na pracovišti. Na vyřešení problému vysoké úrazovosti byly ustanoveny 

bezpečnostní výbory, jejichţ členové se však scházeli jen zřídka. Dalším ochranným krokem 

bylo pověšení bezpečnostních tabulí na pracovištích, které varovaly zaměstnance před 

moţnosti úrazu. Poučeni byli také mistři, kteří měli zaměstnance poučit o bezpečnosti ještě 

dříve, neţ začal pracovat a ne aţ po úrazu, jak tomu bylo v mnohých případech. Aby vedení 

podniku motivovalo zaměstnance k ještě lepším pracovním výkonům, slíbilo jim zlepšení 

ţivotních poměrů. Od července 1947 měli být z vyrovnávacího fondu podporováni 

zaměstnanci, kteří byli indisponováni kvůli nemoci. Dále byl přislíben příspěvek 2000,- Kčs 

na kaţdé novorozeně a zaměstnancům, kteří měli více neţ 4 děti, byl dán zdarma byt a otop. 

Také druhá čtvrt dvouletky byla ve Vítkovických ţelezárnách úspěšná, jak dokazuje výpis 

jednotlivých závodů z července 1947. V tomto měsíci si vedla nejlépe výhybkárna, která 

splnila plán na 194,73 %. Moc dobře si nevedl závod Zařízení pro hlubinné vrtání, který splnil 
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plán na pouhých 30,83 %. V druhé polovině roku 1947 postupně splnili předepsaný program 

dvouletého plánu kovárna a hutě, válcovna trub I a šroubárna. 
79) 

 

Tabulka 3.2 – Přehled o splnění plánu v roce 1947 

Závod Splnění plánu za rok 1947 

Surové ţelezo 106,72 % 

Koks celkový 132,77 % 

Surová ocel celkem 106,26 % 

Ocelolitinové odlitky celkem 113,13 % 

Odlitky šedé litiny 127,04 % 

Válcované zboţí celkem 113,06 % 

Výkovky 118,26 % 

Výhybkárna 162,66 % 

Šroubárna 114,04 % 

Kotlárna 132,24 % 

Mostárna 132,30 % 

Strojírna 108,16 % 

Elektrody Vítkovice 144,43 % 

Thomasova moučka 120% 

Proud celkem 99,89 % 

Zemní plyn m
3 79,30 % 

Šamotárna 108,60 % 

Kotouč celkem 146,14 % 

Hlubinné vrtání – Kunčice 88,22 % 

Vápenka – Studénka 86,03 % 

Vápenka – ocelárny 129,16 % 

Cihly – Polanka 67,69 % 

Cihly – Zábřeh 71,94 % 

Cihly – Kunčice 67,10 % 

Autokola 133,07 % 

Zdroj: Knihovna archivu VÍTKOVICE a.s., Výsledek naší práce v červenci 1947. Jiskra. 1947, č. 32. 
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 Z tabulky je zřejmé, ţe nejlépe se za rok 1947 v plnění dvouletky dařilo závodu 

Výhybkárna. Nejmenší objem produkce měl závod Cihly – Kunčice. Celkově, za rok 1947 byl 

plán hrubé výroby splněn na 112,2 %. 
80) 

 

Druhá polovina dvouletého plánu obnovy a rozvoje hospodářství započala v roce 1948. 

Dochází také ke změně názvu ţelezáren. Od roku 1948 podnik nesl název Vítkovické 

ţelezárny Klementa Gottwalda. Podnik do tohoto roku vstupoval ještě s většími nadějemi, neţ 

na počátku realizace dvouletky 1947. Uplynulý rok ukázal, ţe výrobní moţnosti podniku jsou 

dobré. Plán jde nejen splnit, ale dokonce překročit. Byly také odhaleny organizační 

nedostatky, jejichţ odstranění napomůţe k lepšímu plnění plánu. Uţ v lednu začaly závody 

dosahovat poţadovaných výsledků. Nejvíce se dařilo závodu na výrobu  

ferovanadu (191,67 %) a kotlárně, která vyráběla na 164 %. Závody Ocelolitina Vítkovice, 

Studénka – vápno, elektrodovna a závody vyrábějící odlitky šedé litiny, praţce a drobné 

kolejivo ve výhybkárně, zemní plyn, zařízení pro hlubinná zařízení a cementační měď dosáhly 

výsledků pod 100 %. Bylo to dáno nedostatkem slévačů, coţ se podnik snaţil vyřešit tím, ţe 

vyzýval zaměstnance, co byli vyučeni slévači, ale pracovali v jiném oboru, aby se vrátili ke 

svému profesnímu zaměření, ale hlavně to způsobil nedostatek materiálu.  

 

V únoru se VŢKG staly prvními ve výrobě surového ţeleza, ze všech ţelezáren 

v republice. Dvouletý plán předepisoval výrobu 1350000 tun surového ţeleza v prvním roce 

dvouletky a v roce 1948 o 7,7 % více, tedy 1453950 tun. Ţelezárny byly ve výhodě, protoţe 

v prvním roce plán výroby překročily o 6,72 %, takţe do druhé poloviny dvouletého plánu 

vstupovaly s náskokem 23 dní. Oproti měsíci lednu si polepšil také závod Studénka – vápno, 

který v únoru splnil plán na 140 %. Vítkovické ţelezárny rozhodly zapojit do tzv. protiplánu, 

coţ znamenalo splnit úkoly dvouletky uţ k výročnímu datu 28. října 1948. To znamenalo 

urychlení výroby o 64 dní a výrobu 2173 tun ţeleza denně, od ledna do října. V březnu se jim 

podařilo sníţit výrobu ţeleza na denní výrobu 2139 tun a kaţdý další den se průměrná 

předepsaná výroba sniţovala přibliţně o tunu.
81)

  

 

 Velkého úspěchu dosáhl závod Stará ocelárna – výlisky, který k 17. červenci 1948 

splnil plán na 222,9 %. Toto období bylo celkově úspěšné, většina závodů plnění plánu 

přesahovala a ty závody, kterým se plán přesáhnout nepodařilo, neklesli s výrobou pod 70 %, 

                                                 
80 Knihovna archivu VÍTKOVICE a.s., Výsledky prvního roku dvouletky. Jiskra. 1948, č. 2. 
81Knihovna archivu VÍTKOVICE a.s., Prapor vítězství musí vlát na vysokých pecích. Jiskra. 1948, č. 13. 
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takţe oproti minulým měsícům, kdy některé závody plnily plán na pouhých 30 %, se dá 

mluvit opravdu o úspěchu.
82)

 Stejně tak se závodům dařilo i v měsíci srpnu, kdy závod Stará 

ocelárna – výlisky opět splnil plán nad 200 %.
83)

 Za měsíc září se nejvíce dařilo mlýnu na 

výrobu Thomasovy moučky, který produkoval na 136,29 %. Hned po něm si nejlépe vedli 

Kunčice – osobní autoškola s 132,2 % výrobou a vyhýbkárna, která překročila plán o 29,7 %. 

Nejhůře si, v měsíci září, vedl závod Kunčice, dvojkolí. I ten však plán splnil na 78,5 %, coţ 

oproti jiným měsícům, nebylo zanedbatelné číslo.
84)

 V druhé polovině roku 1948 uţ většina 

závodů dvouletý plán splnila a podnik se začal pomalu připravovat na plánovaný pětiletý 

plán. Všechny závody Vítkovických ţelezáren, aţ na závod vyrábějící surovou ocel, nadplán 

splnily.
85)

 Závod na výrobu surové oceli splnil plán do konce roku 1948. 

 

Tabulka 1.3 Výsledky dvouletky za rok 1948 v nejdůleţitějších závodech 

Závod Výroba 

Vysoké pece – surové ţelezo 110,6 % 

Koksovna – koks 101,6 % 

Stará ocelárna – surová ocel 105,8 % 

Stará ocelárna – ocelolitina 120,2 % 

Slévárna šedé litiny 110,6 % 

Válcovna za tepla 107,6 % 

Válcovna trub 117,6 % 

Válcovna za studena 107 % 

Svinov 118,2 % 

Strojírna 114,5 % 

Mostárna 114,1 % 

Kotlárna 160,5 % 

Výhybkárna 100 % 

Šroubárna 122,6 % 

Elektrodovna 127,7 % 

Thomasův mlýn – moučka 121,2 % 

Šamotárna 120,8 % 

Zdroj: MATĚJČEK, Jiří a Josef VÝTISKA. Vítkovice - ţelezárny a strojírny Klementa Gottwalda. Praha: 

Práce, 1978. s. 238. 

                                                 
82 Knihovna archivu VÍTKOVICE a.s., Splnění plánu k 17. 7. 1948. Jiskra. 1948, č. 30. 
83 Knihovna archivu VÍTKOVICE a.s., Splnění plánu 1. - 28.8 1948. Jiskra. 1948, č. 36. 
84 Knihovna archivu VÍTKOVICE a.s., Splnění nadplánu 1. - 30. září 1948. Jiskra. 1948, č. 41. 
85 Knihovna archivu VÍTKOVICE a.s., Otevřený dopis. Jiskra. 1948, č. 44. 
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Celkový export za rok 1948 stoupl, oproti roku 1947, o 36,9 %, import 15,7%. Největšími 

odběrateli byli SSSR, Holandsko a Švýcarsko. 
86) 

 

 Ve Vítkovických ţelezárnách probíhalo několik forem socialistického soutěţení. 

Hlavní princip soutěţení spočíval v tom, ţe kaţdé oddělení Vítkovických ţelezáren soutěţilo 

samostatně. Podnik zaměstnance nabádal, prostřednictvím oběţníků, aby si, v rámci 

soutěţení, byli navzájem nápomocni, vyráběli více a levněji, odkrývali skryté ztráty a 

zjišťovali jejich příčiny. Zaměstnanci, aby se mohli přihlásit k soutěţení, museli podepsat 

Čestný pracovní závazek, ve kterém se zavazovali k překonávání daných norem.
87)

 

 

K podepsanému závazku dostali zaměstnanci také pokyny o překonávání 

výkonnostních a hospodárnostech norem. V těchto pokynech se seznámili s tím, jaký je rozdíl 

mezi těmito dvěma normami. Norma výkonová vyjadřovala mnoţství výrobků, které se měly 

vyrobit za hodinu na daném pracovišti. Podstatou této činnosti bylo normu překonávat, ale ne 

za cenu zmetkovité výroby. Hospodářská norma předepisovala národohospodářské 

poţadavky, které měly být při výrobě plněny. Jednalo se např. o normu přípustného materiálu 

nebo spotřeby plynu. Stanovené normy měly platnost maximálně jeden rok, bez ohledu na 

dovolené, státní svátky, dny volna apod. Doba trvání normy nemohla být nikdy prodlouţena 

a zkrácena mohla být jen v případě, ţe samotný soutěţící poţádá o zpřísnění normy nebo 

bude správou závodu zaveden nový a lepší výrobní postup, či nové technické vybavení.  

O době platnosti norem rozhodovala soutěţní komise, která brala v potaz, návrh vedoucího 

technického normování. Pracovníci měli moţnost podat zlepšovací návrh na jím vykonávanou 

práci. Byl-li zlepšovací návrh schválen, zaměstnanec měl, krom odměny za návrh, nárok také 

na doplatkové lístky, které byly v hodnotě, vyjadřující rozdíl mezi starou a novou normou.
88)

  

 

Postup při uzavírání závazků probíhal následovně. Závazky a výkonnostní normy 

schvalovala závodní soutěţní komise. Tato komise se skládala ze zástupců závodů, závodní 

skupiny ROH a závodní organizace KSČ. U schvalování závazků a výkonnostních norem byli 

přítomni ještě soutěţní referent nebo důvěrník a úkoláři. V nově vzniklém pracovním závazku 

byla uvedena dosavadní norma, která měla být překonána a norma zpevněná, která 

                                                 
86 Archiv Vítkovice a.s., Ekonomický úsek III 1946 – 1954, Výroční zpráva o situaci v podniku za rok 1948 
87 Archiv Vítkovice a.s., Ekonomický úsek III 1946 – 1954, evidenční jednotka 122 
88 Tamtéž 
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představovala čestný pracovní závazek. Originál tohoto závazku dostal soutěţní referent 

závodu k evidenci, důvěrník dostal kopii. Kdyţ se podepisoval závazek na překonání daných 

výkonnostních norem, vydala soutěţní komise soutěţícím pracovníkům originál záručního 

listu na novou normu. Na záručním listě bylo uvedeno datum, kterým jednotlivá soutěţení 

započala. Průběh jednotlivých soutěţí byl zveřejňován v podnikovém časopise Jiskra a na 

nástěnkách jednotlivých pracovišť.
89) 

 

Jak jsem jiţ zmínila výše, ve Vítkovických ţelezárnách soutěţil kaţdý jednotlivý 

závod. V závodě vysokých pecí se jednalo o soutěţe: mezipecní socialistická soutěţ, která 

probíhala mezi pěti vysokými peci. Cílem této výroby bylo zvýšit plánovanou výrobu surové 

oceli, zvýšit výkon za odpracovanou hodinu a sníţit absenci. Dalšími soutěţemi, které 

probíhaly ve vysokých pecích, byly např. úderky, které měly zvýšit výrobu, socialistické 

závazky, které měly zvýšit výrobu surového ţeleza a udrţovat plynný chod pece a ještě jeden 

socialistický závazek na sníţení normovaného stavu u pece III o jednu pracovní sílu. V mnoha 

závodech probíhaly nárazové brigády, v rámci kterých zůstávali zaměstnanci v podniku  

i po své pracovní době a prováděli nárazové práce. Tím napomáhali ke zvládnutí stanovených 

úkolů. Zapojovali se i sami jednotlivci formou prováděním oprav strojů, čištěním a mazáním 

plynových strojů, instalačními prácemi, hospodárností páry při výrobě elektrické energie, 

pracovní činnosti po směně a o nedělích (pokud nepracovali na nepřetrţitých provozech)  

a dalších různých pomocných pracích. Pracovníci často, mezi sebou, soutěţili v počtu 

odpracovaných hodin v rámci plnění úkolu.
90)

   

 

Jednou z forem socialistického soutěţení ve Vítkovicích byl Boj proti ztrátám  

ve výrobě. V rámci této soutěţe vycházely směrnice, které nesly různé úkoly.  

Např. Hospodárné vyuţití lidské práce, Pořádek a čistota, Organizace a příprava práce apod. 

Tento úkol byl rozdělen na několik dalších sloţek. První sloţkou bylo dosaţení úspor  

na jednotlivých pracovištích. V tomto úkolu šlo o pouţití vhodného náhradního  

materiálu, předpis přídavků na opracování apod. Druhou sloţkou Boje proti ztrátám ve výrobě 

byly úspory při objednávání. Toho mělo být dosaţeno včasným objednáváním jen potřebného 

materiálu, sníţení počtu pouţívaných surovin a polotovarů, udrţování skladů atd. Následující 

sloţkou byly úspory při uskladnění, v rámci kterých se mělo předejít např. ztrátám 

způsobenými atmosférickými vlivy a kontrolou příjmů a výdajů materiálu. Čtvrtou sloţkou 
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byly úspory při vlastní výrobě a její přípravě, ve které se jednalo o váhové vyuţití surovin, či 

polotovarů, a sníţení odpadu. Dalšími sloţkami byly úspory při hospodaření odpadu, úspory 

reţijního materiálu a úspory obalů.  Další probíhající soutěţí byl Týden volné práce, v rámci 

které byly stanoveny např. tyto úkoly: minimalizovat absenci, dosáhnutí největší produktivity 

práce od začátku dvouletého plánu, sníţit procento zmetků na minimum, dosáhnout vysoké 

kvality výrobků, dosáhnout úspor na materiálu, energiích a pohonných hmotách atd. Jednou 

z větších, celopodnikových soutěţí, byla Soutěţ pořádku a čistoty, která měla za úkol 

uvědomit zaměstnance, ţe oni sami mají na svých pracovištích udrţovat pořádek a čistotu.  

To mělo vést ke zmenšení úrazovosti, zmetkovosti, poruchovosti. Naopak to mělo napomoci 

ke zvýšení jakosti výrobků, úspoře materiálu a vytvoření příjemného prostředí pro pracující. 

V rámci této soutěţe byl sledován pořádek a čistota na pracovištích, pořádek, čistota  

a celkový vzhled kolem pracoviště, údrţba strojů, zařízení, nástrojů a nářadí, uspořádání 

reservních součástí, náhradních dílů apod., vhodné uloţení dočasně nepotřebného nářadí, 

pořádek a čistota v kancelářích, na chodbách, v umývárnách, jídelnách apod., vzhled budov  

a jejich okolí, pořádek a čistota na skládkách, venkovních cestách a kolejištích, dodrţování 

pořádku na cestách uvnitř podniku a dodrţování pracovní doby. To, zda byly dané úkoly 

soutěţe Pořádku a čistoty řádně plněny, hodnotila tříčlenná komise, která bez ohlášení 

postupně navštěvovala všechny závodní celky. Další ze soutěţí probíhajících ve Vítkovických 

ţelezárnách byly soutěţe s názvem: Stavíme republiku, Hospodárností k lepším zítřkům, 

Údernické hnutí atd.
91) 

 

Vítkovické ţelezárny se také přihlásily do národní soutěţe výstavby ekonomiky. Šlo  

o jednotné spojení soutěţního úsilí dělníků, zemědělců a úředníků. Pro organizaci této soutěţe 

byla v Praze ustanovena Ústřední komise. Úkoly komise bylo zajistit technické provedení 

národní soutěţe ve výstavbě republiky, plánovitě a soustavně podněcovat pracovní 

soutěţivost okresů, obcí, závodů, druţstev atd. a vzbuzovat v soutěţní elán při budování státu 

v kaţdém z občanů republiky. Organizačním podkladem národní soutěţe byl celonárodní 

výrobní plán pro průmyslovou i zemědělskou výrobu. Celonárodní plán byl podrobněji 

rozpracován pro jednotlivé výrobní úseky v průmyslu i zemědělství, ale také pro jednotlivé 

okresy, obce i podniky. Podniky, na podkladě přidělených plánů a úkolů, vypracovaly své 

vlastní plány, které následně rozdělily do podnikových odvětví ke splnění. Dalším úkolem 

komise byla stálá, veřejná, demokratická kontrola dosahovaných výsledků v jednotlivých 
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závodech, odděleních a nejlépe i skupin a jednotlivců. Podniky svou činnost vyjadřovaly 

diagramy, ve kterých byly zveřejněny týdenní, měsíční a čtvrtletní výsledky. Komise měla  

za úkol také dohlíţet na průmyslové podniky, zda zveřejňují grafy výkonu a ziskovosti, grafy 

znázorňující plnění plánu, výkonnost jednotlivých dílen a pracovní morálku a výkon skupin  

i jednotlivců. Průmyslové závody soutěţily ve své hospodářské skupině. Hospodářské svazy 

vypracovávaly směrodatná soutěţní hlediska, která se týkala produktivity, racionalizace 

vedení a rentability. Průmyslové podniky vyplňovaly dotazníky, týkající se plnění plánu. 

Vítkovické ţelezárny Klementa Gottwalda, podle výše uvedených výsledků dvouletky  

v ţelezárnách, si v národní soutěţi vedly dobře. Jednotlivá oddělení byla následně, dle zásluh, 

odměňována finančními prémiemi nebo přídělem cigaret. Odměny dostávali ale také 

jednotlivci. Za aktivity, jako např. kaţdodenní dodrţení pracovní doby, za kaţdé procentuální 

zvýšení pracovního výkonu v normální pracovní době, za kaţdé procentuální sníţení 

zmetkovosti, za kaţdé hlášení nesprávnosti nebo poukazu na technickou závadu, za kaţdé 

aktivní vystoupení na kulturní nebo sportovní akci, za kaţdé vystoupení na schůzi ROH apod. 

Negativní body dostávali za neomluvené pracovní hodiny, za opoţděné příchody do práce  

a předčasné odchody z práce, za vědomé plýtvání materiálem, za odchod z neuklizeného 

pracoviště, za neúčast na schůzích ROH atd. Za dobré výsledky v národním soutěţení byli 

jednotlivci navíc ještě odměňováni čestnými odznaky, podniky čestnou standartou.   28. října 

1947 dostaly Vítkovické ţelezárny, konkrétně pak vysokopecní sektor, pochvalné uznání  

od Ústřední komise za vzornou práci, díky které se umístily v národní soutěţi mezi nejlepšími 

ze svého oboru.  
92)

 
93) 
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4 Žurnalistická část  

 

4.1 Úvodní článek 

 

Pocit vlastní důleţitosti je mocnější, neţ peníze 

 

Peníze byly, jsou a zřejmě ještě dlouho budou největší pracovní motivací. Dostat za 

dobře odvedenou práci prémii, ať uţ finanční nebo v podobě poukázky na nákup, znamená 

hodně. Je nutno vzít v úvahu, ţe v padesátých letech bylo běţné, ţe v rodině byly 4 i více dětí. 

Při tak velkém počtu strávníků se vám hodí kaţdá koruna. A co teprve, kdyţ podnik vyhlásil 

pomoc velkým rodinám formou příspěvků na děti, jako se tomu stalo v roce 1947 ve 

Vítkovických ţelezárnách? Kdo by pak nebyl spokojený, ţe je zaměstnán v podniku, který 

podá pomocnou ruku? 

 

  „Jestliţe jsme splnili práci včas a kvalitně, dostávali jsme opravdu pěkné finanční 

odměny. Pro mě však motivací k lepší práci bylo to, ţe jsem úkol dokázal splnit a ţe jsem při 

něm mohl vyuţít své studiem získané vědomosti a zkušenosti. Nejradši jsem měl ty úkoly, při 

kterých jsme museli aplikovat nové technologické postupy, protoţe jsem se přiučil zase 

něčemu novému.“ prozradil Karel Popelář, který pracoval ve VŢKG od roku 1966 do 1996.  

 

Motivace je hybnou silou i v současném světě. Jak uvádí Ondřej Vašíček, který 

pracuje jako soudní znalec ve společnosti Ostravská znalecká, a.s.: „Při pohledu na mě se 

můţe zdát, ţe mou největší motivací jsou peníze. Rád si koupím draţší kvalitní sportovní 

vybavení, s oblibou jezdím několikrát za rok do Alp. K tomu všemu jsou, samozřejmě, 

potřebné peníze, které umím vydělat, ale nejsou mým hybným motorem. Abych byl 

v zaměstnání spokojený, potřebuji hlavně pevné vnitřní zázemí. Uspokojuje mě pocit, kdyţ mi 

šéf věří a svěří mi nějaký sloţitější úkol. To, ţe se s daným úkolem musím „poprat“ a 

následné uspokojení z dosaţeného úspěšného výsledku je skvělé. Hlavně proto, ţe jsem si sám 

sobě něco dokázal. Pochvala od šéfa je uţ jen třešničkou na dortu. A tady se dostávám k další 

formě motivace, která na mě funguje. Radši neţ finanční prémii za odvedenou práci uvítám 

onu pochvalu, protoţe vím, ţe jsem zase o něco povyrostl v očích vedení. Pro kaţdého 

zaměstnance je důleţité, aby se v očích svých nadřízených ukázal jako schopný člověk, 

protoţe časem to můţe vést k povýšení. Čeho já si ještě ve firmě cením a dokáţe mě to vţdy 
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dobře naladit je vnitřní atmosféra. Mám rád všelijaké firemní večírky a společné výjezdní 

zasedání. Sdruţuje to kolektiv a člověk se pak do práce hned více těší.“  

 

Touha být nejlepší tady byla, je a bude 

 

Tvrzení pana Vašíčka můţe znít heroicky, ale jak upozornil na serveru iDnes.cz Jan 

Dvořák, výkonný ředitel počítačové školy Gopas, poslední dobou zaměstnanci, a zejména 

manaţeři, opravdu touţí po pracovních výzvách více, neţ po finančních prémiích. Dvořák 

jasně uvedl, ţe lidé časem přestanou vnímat finanční prémie jako ocenění za práci. Prémii 

budou povaţovat za něco automatického a začnou ji nárokovat bez ohledu na odvedenou 

práci. Mnohem více zadostiučinění mají z písemné, či slovní pochvaly. Je-li navíc směřována 

ke konkrétnímu člověku a řádně zdůvodněna, uspokojení rapidně stoupá. 

  

Jsou ale i jiné faktory, které ovlivňují psychiku zaměstnance a jeho celkový výkon. 

Řada zaměstnanců se shoduje, ţe nechuť k práci zaručeně vyvolají věčně se měnící úkoly ze 

strany vedení a nekvalitní vybavení pracovního prostředí, jako je nepohodlná ţidle, 

nedostačující počítač, či nedostatečně vybavená kuchyňka. „Já jsem svou práci měl opravdu 

rád. A vlastně ji mám rád stále, jenţe přestěhovali místo pracoviště a já s tím musím bojovat 

kaţdý den, kdy vstávám do práce. Místo své útulné kanceláře, kde mi šla práce sama od ruky, 

nás všechny „nahnali“ jak stádo do open office, kde sedíme kaţdý ve svém boxu, panuje tam 

všudypřítomný hluk a chaos.   Moje soustředění se okamţitě zmenšilo. Snaţím se, ale stále mě 

něco ruší. Kaţdé ráno si kladu otázku, čím si firma pomohla? Akorát tak klesá pracovní výkon 

zaměstnanců.“popisuje svou demotivaci Leszek Podermaňski, pracující jako daňový poradce 

ve firmě ČEZ.   

 

S rostoucím pohodlím roste pracovní výkon 

 

Samozřejmě, peníze vţdy byly a jsou tím nejdůleţitějším faktorem, proč chodíme do 

práce. Ani v budoucnu se to zřejmě nezmění. Nicméně zaměstnanci potřebují být stimulováni 

i jinak, neţ finančně. A společnosti to moc dobře ví. Vtipné je, ţe současné metody se moc 

neliší od těch, které panovaly za socialistického soutěţení. 

 

  Ve Vítkovických ţelezárnách stále vycházejí podnikové noviny, akorát místo Jiskra se 

jmenují Vítkovické noviny. V Jiskře z roku 1948 můţeme najít titulek hlásající: Naše výrobky 
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se vyrovnají americkým. Ve Vítkovických novinách, vydaných v lednu 2013 nalezneme hned 

na titulní stránce titulek hlásající: Kotlové těleso směřuje do Turecka. Oba články informují o 

tom, jak jsou podnikové výrobky uznávané, kvalitní a ţádané ve světě. Ve Vítkovických 

ţelezárnách proběhl průzkum spokojenosti se závodním stravováním. Zaměstnanci se mohli 

vyjádřit k obědům, které jsou k dostání v jídelně a vznést pochvaly či připomínky. „Obecně 

platilo, ţe naše články pracovníky nezajímaly do té doby, neţ jsme pochvalně psali o jejich 

závodu a jejich konkrétní, dobře odvedené práci,“ zavzpomínal bývalý redaktor časopisu 

Jiskra, Zdenek Havlena. 

 

Takové drobnosti jsou přesně to, co my, zaměstnanci, potřebujeme k tomu, abychom 

do práce chodili rádi a odváděli svou práci co nejlépe. Potřebujeme mít pocit, ţe se o nás 

podnik stará, ţe vedení má o nás zájem a záleţí mu na našem blahu. Chceme cítit uznání a 

pocit vlastní důleţitosti. 

  

Obdobné potřeby měli naši pradědové a stejné touhy budou mít i naše vnoučata. Pojďme 

se tedy vzdělávat, do práce chodit pozitivně naladěni, plnit zadané úkoly včas a precizně! A 

vás, drazí personální manaţeři, prosím: Dopřeje nám pohodlné ţidle a kvalitní kávovar. Ve 

výsledku budeme spokojeni všichni. 

 

4.2 Editorial 

 

Váţení čtenáři, 

číslo časopisu, které právě drţíte v ruce, se bude zabývat něčím, co mnozí moţná ještě 

pamatují, někteří znají pouze z vyprávění a jiní o tomto tématu vůbec nemají potuchy. 

V závěru ale všichni budete překvapeni. Téma, které se vám chystám představit, je totiţ 

historické, při troše zamyšlení ale docela jednoduše zjistíte, ţe základní princip všeho toho 

dění se vyskytuje i v současnosti. Věřím, ţe uţ jsem vás dostatečně zmátla, proto je na čase 

téma představit. 

  

Co se vám vybaví, kdyţ se řekne socialistické soutěţení? Fabriky plné urputně 

pracujících dělníků? Články v novinách, oslavující neuvěřitelné výsledky pracovníků? Nástroj 

komunismu? Toto jsou první myšlenky, které běţí mou hlavou. Hned na to se ale dostaví 
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rozsáhlejší úvahy. Jestliţe nad tím alespoň trochu zapřemýšlím, musím uznat, ţe na 

socialistickém soutěţení opravdu něco bylo.  

 

Vyburcovat miliony lidí, aby 40 let pracovali na plno (a mnohdy ještě víc) stojí aspoň 

za špetku uznání. Nic ovšem není zadarmo a uţ vůbec ne snaha pracovat. Dělníci i rolníci 

museli být motivováni, aby více šetřili materiálem, chovali se slušně ke strojům a 

neprolelkovali svou pracovní dobu. Motivace. Magické slůvko, které mělo velkou váhu tehdy 

a neméně důleţité je i v současnosti.  

 

Já osobně za nejlepší motivační tah tehdejší doby povaţuji zveřejňování jmen 

nejpilnějších pracovníků a částky, kterou za svou práci dostali. Kdo z nás není tak ješitný, ţe 

by své jméno nechtěl spatřit v ţebříčku těch TOP? To uznání uţ stojí za to, postavit se v pět 

ráno k peci a dřít aţ do úmoru. Vše výše popsané je ale vyjádření pracovní motivace ze strany 

zaměstnanců. Jak to vypadalo na místě, kde se psaly motivační články, burcoval se lid? To se 

dovíte v rozhovoru s panem Zdenkem Havlenou, který dlouhá léta pracoval v podnikovém 

časopise Jiskra. 

 

4.3 Anketa 

 

Z průzkumu, prováděného Romanou Vítovou v roce 2012, vyšlo najevo, ţe pro 74,67% 

dotázaných jsou největším motivačním faktorem peníze. 34,67% motivuje uznání nadřízených 

a v podobných číslech se pohybovaly i další motivační faktory – poslání, plnění úkolů, 

kariéra. Pěti respondentům z Ostravy byla poloţena následující otázka:  

 

„Jakým způsobem vás zaměstnavatel při vykonávání povolání motivuje k lepším 

výkonům?“ 

 

Martin Šindelář, 22 let, řidič autobusu: 

Pro mě by tou největší motivací bylo zvýšení mzdy. Mám docela náročnou práci, hlavně co se 

psychiky týče, ale protoţe jsem v zaměstnání nováček, nemám zrovna moc peněz. Věřím ale, 

ţe časem si polepším. Byl bych rád, kdyby se pořídily pár nových autobusů, protoţe v nich se 

mnohem lépe řídí, neţ v těch starých typech. Chápu však, ţe to je velmi finančně náročné.  
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Iveta, 23 let, asistentka prodeje: 

Já jsem ještě studentka, takţe práci prodejní asistentky v módním obchodě s oblečením, dělám 

jen na částečný úvazek. Peníze dostávám celkem dobré, a jelikoţ stále bydlím u rodičů, 

nějaká drobná finanční prémie mě potěší, ale nejsem na ni závislá. Jako pracovní motivaci 

tedy neberu jen peníze, ale spoustu drobností, se kterými se musím potýkat. Například 

vyloţeně nesnáším CD s hudbou, kterou hrajeme na prodejně. Jedná se sice o moderní hity, 

které se mi kdysi snad i líbily, ale kdyţ jedno CD hraje celý den, pořád dokola, je to 

k zbláznění. Dále nemám ráda klimatizaci, protoţe je puštěná docela silně a mě to vysušuje 

oči a v krku. Kdyby takové drobnosti řešila naše vedoucí, byla bych mnohem radši, neţ 

nápadem, který vymyslela k naší motivaci. Ona totiţ vyvěsila v kuchyňce na nástěnce trofejní 

listinu, na které kaţdý měsíc zaznamenává, kdo měl nejlepší prodej a kdo naopak nejhorší. 

Tohle mi přijde neetické a poniţující, navíc mě to akorát znervózňuje, místo abych do práce 

chodila v pohodě a veselá.    

 

Ludmila, 58 let, účetní: 

Já pracuji uţ přes 5 let jako ţivnostník. Mnohdy je to náročné, ale touhle otázkou jste mi 

kápla do noty. Já se totiţ musím, k pracovním výkonům, motivovat sama a mám na to moc 

pěknou metodu.  Věřte mi, ţe kolikrát uţ jsem ze všeho unavená a nic se mi nechce dělat. Uţ 

třetím rokem mám způsob, jak s tím bojovat. Zajdu si do své oblíbené cestovní kanceláře, 

vyzvednu si katalog nabízející lázeňské pobyty a večer si s manţelem sedneme, otevřeme 

víno, prolistujeme katalog a vybereme lázeňský pobyt, na který v létě pojedeme. Takové 

pobyty nejsou nic levného, takţe pak sednu k té hromadě práce, co mě čeká na pracovním 

stole, a dokáţu pracovat rychle a dokonce s radostí. A věřte mi, kdyţ pak s manţelem sedíme 

v lázeňské kavárně, popíjíme kávu a jíme pohár, vţdy se alespoň na chvíli zamyslím a řeknu 

si, ţe ta práce prostě stojí za to. 

 

Aleš Navrátil, 40 let, strojní inţenýr: 

Pracuji ve firmě vyrábějící ochranné prvky proti poţáru. Co se motivačních vlivů týče, 

nejlépe na mě působí vstřícný přístup mého nadřízeného a obecně, pohodová atmosféra 

v pracovním kolektivu. Kaţdé ráno se sejdeme na pár minut u kávy, navzájem si popřejeme 

příjemný den. To se hned pracuje lépe. Dále na mě dobře působí, kdyţ dostanu úkol, který 

jsem ještě nedělal, nebo patří k těm sloţitějším. Jako kaţdý chlap mám rád výzvy a nerad 

bych dělal stereotypní nudnou práci, o které nemůţu povyprávět přátelům. V neposlední řadě 

si cením toho, ţe mi vedení vyjde vţdy vstříc, co se týče dovolené. Z vyprávění známých vím, 
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ţe kolikrát si někdo naplánuje dovolenou a šéf jednoduše řekne, nejlépe pár týdnů předem, ţe 

dovolenou prostě dostat nemůţe z jakéhokoliv důvodu. To se mi ještě, naštěstí, nestalo a 

utvrzuje mě to jen v dojmu, ţe pracuji ve fér společnosti, kde se dá s kaţdým rozumně 

domluvit.  

 

Marie Sikorová, 48 let, učitelka na SŠ: 

Kdysi jsem se dokázala motivovat sama. Říkala jsem si, ţe předám mladším generacím nějaké 

to moudro, poučím je do ţivota, předám jim své odborné znalosti. Asi si umíte představit, jak 

to funguje na školách v současnosti. Největší radost mám, kdyţ vidím, ţe nějakého studenta, 

či studentku, zajímá, co říkám. Pokud se ještě rozproudí diskuze, jsem nadmíru spokojená. 

Kdyţ se po letech za mnou mí bývalí studenti staví a vypráví, jak rádi vzpomínají na hodiny 

se mnou, jak zavzpomínáme a zasmějeme se, to si vţdy připadám, ţe má mé povolání ještě 

nějaký smysl. Nenapadá mě, jak by mohlo vedení školy nás, učitele, motivovat. Ale vlastně 

ano, jedna věc mě napadá. Mám vţdy radost, kdyţ mi vyjdou vstříc a schválí mi nějakou 

zajímavou exkurzi se studenty. 
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4.4 Interview 

 

Socialistické soutěţení zkrátka lidi k lepším pracovním výkonům nemotivovalo. 

 

V interview jsem zpovídala pana Zdenka Havlenu, který 15 let pracoval v podnikovém 

časopise Jiskra. Jelikoţ jsem měla moţnost do časopisu Jiskra nahlédnout a pročíst si články 

motivující pracovníky k lepším výkonům či chválící za jiţ odvedenou práci, byla jsem 

zvědavá, jak vlastně probíhalo samotné psaní článku.  

 

V jakém období jste v Jiskře pracoval? 

 

V Jiskře jsem pracoval v letech 1976 aţ 

1991. V období 1987 aţ 1991 jsem byl ve 

funkci šéfredaktora. 

 

Byla to pro vás zajímavá práce, bavila 

vás? 

 

Práci redaktora jsem nikdy nebral jenom 

jako způsob obţivy, ale povolání, které mi 

umoţnilo poznat spoustu zajímavých, často 

báječných lidí, mnoho různých prostředí a 

zároveň problémů, o kterých jsem nejen 

psal, ale pomáhal jsem je nezřídka i řešit. 

 

Které rubriky jste měl v Jiskře na 

starost? 

 

V průběhu práce v Jiskře jsem měl 

moţnost vyzkoušet si a prakticky 

zvládnout všechny zpravodajské i 

publicistické ţánry. Redaktoři v Jiskře měli 

přiděleny tematické oblasti podle věku i 

zkušeností, například já jsem se zpočátku 

věnoval především tématice 

mládeţnického hnutí, středního odborného 

učiliště, později například problematice 

vědy a výzkumu a podnikové ekonomice. 

Kaţdý redaktor měl nejen „své“ oblasti, ale 

zároveň zpravodajsky i publicisticky 

pokrýval dění v přidělených vítkovických 

závodech nebo odborných útvarech. 

Během své novinářské praxe v Jiskře jsem 

se věnoval prakticky všem oblastem 

činnosti podniku, jeho správních jednotek 

a politických i společenských orgánů.  

 

Vašim úkolem bylo, mimo jiné, 

informovat o průběhu socialistického 

soutěţení, o tom, jak si Vítkovický 

podnik vede. Jakým způsobem 

probíhalo zadávání a následná tvorba 

článků? 

 

Informace o tom, jak si podnik a jeho 

hospodářské jednotky vedou ekonomicky, 

patřily v Jiskře k nejdůleţitějším, měly i 

význam motivační. Socialistické soutěţení 

v období sedmdesátých a osmdesátých let 
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mělo slouţit jako motivační prvek při 

zvyšování produktivity práce, dosahování 

kvalitativních parametrů produkce a 

sniţováni nákladů. Problémem bylo, ţe 

dostalo ideologickou nálepku a zároveň 

trpělo formalismem. Politické a odborové 

orgány v podniku je prezentovaly jako 

projev ideologicky motivovaného úsilí 

pracujících při „budování socialistické 

vlasti“, coţ celému socialistickému 

soutěţení dalo punc ideologické 

propagandy, jeţ byla pro většinu lidí 

nepřijatelná. Socialistické soutěţení 

zkrátka lidi k lepším pracovním výkonům 

nemotivovalo. Zadávání a následná tvorba 

článků se v podstatě řídily stejnými 

pravidly, jakými se v podstatě řídí 

v redakční praxi i dnes. Pokud ale chtěl 

redaktor přinést na socialistické soutěţení 

pohled autentický a ne pouze formální, 

narazil většinou na neochotu lidí mluvit o 

něm pro noviny otevřeně a ne jen 

v navyklých frázích.  

 

 

Jaké nástroje jste pouţívali k tomu, 

abyste motivovali zaměstnance (čtenáře 

Jiskry) k lepší práci? 

 

Po stránce formální jsme vyuţívali 

klasické zpravodajské a publicistické 

ţánry. V obsahu byl zdůrazňován úkol 

pozitivně motivovat pracovníky podniku 

k plnění socialistických závazků. 

Mimochodem, pro pracovní kolektivy 

(především brigády socialistické práce) 

byly publikované články o úspěšném 

plnění pracovních úkolů vítanou a někdy i 

prestiţní záleţitostí. Nebylo při tom 

výjimečné, kdyţ se na stránkách Jiskry 

objevovala kritika nedostatků například 

v organizaci práce, kvalitě produkce nebo 

bezpečnosti na pracovišti. Kritika 

stranických nebo odborových orgánů či 

zpochybňování samotného smyslu 

socialistického soutěţení ovšem bylo tabu.  

 

Myslíte, ţe články o socialistickém 

soutěţení, dokázaly splnit svůj účel a 

opravdu vyburcovaly pracovníky 

k lepším výkonům? 

 

Články o „socialistickém soutěţení“ 

rozhodně pracovníky Vítkovic k lepším 

výkonům neburcovaly. Socialistické 

soutěţení, socialistické závazky a 

uplatňování tzv. pokrokových metod práce 

bylo v podstatě součástí tehdejších 

ideologických rituálů a pracující v podniku 

příliš nezajímaly.  

 

Co dokázalo vás motivovat k lepší 

práci? 

 

Především ohlas Jiskry jako týdeníku i 

mých textů v něm, mezi čtenáři. Podnikové 

noviny mi tehdy nabídly velký prostor 

k psaní o nejrůznějších tématech, 
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samozřejmě spojených s podnikem. 

Tehdejší VŢKG byly ovšem na 

československé poměry obrovským 

podnikem, který zastřešoval i zařízení 

kulturní, vzdělávací a sportovní. Měl své 

organizace v mnoha městech republiky, 

stavěl technologické celky po celé Evropě. 

To byla výzva, abych se pokusil nacházet a 

přibliţovat čtenářům zajímavé lidské 

osudy, přinášet informace o působení 

„vítkováků“ v republice i ve světě a 

podobně.  

 

Jaký byl váš názor na socialistické 

soutěţení a prováděné motivační 

techniky? 

 

Socialistické soutěţení by mohlo mít 

význam jako motivační metoda přispívající 

ke zlepšování hospodářských výsledků 

podniku, kdyby nebylo paralyzováno 

formalismem. Organizovali ho v podstatě 

diletanti, kteří navíc vzbuzovali nedůvěru a 

nechuť lidí v pracovních kolektivech svým 

apelováním na jeho ideologické poslání.  

 

Jakou formou probíhala v Jiskře 

cenzura? 

 

Systém plánování obsahu novin, stejně 

jako tvorba textů a jejich zveřejňování se 

v Jiskře od současné praxe v seriozním 

tisku v podstatě nelišil. Zásadní rozdíl byl 

v míře autocenzury, kterou si kaţdý 

novinář v době normalizace chtě-nechtě 

vypěstoval. Museli jsme se naučit, co si 

můţeme dovolit v prostředí „vedoucí úlohy 

strany“ a také jsme se naučili „umění“ psát 

mezi řádky, tedy pokud jsme chtěli dostat 

do tisku něco pro stranické funkcionáře 

nepřijatelného. Hodně záleţelo na 

osobnosti šéfredaktora a jeho pozici 

v podnikové stranické organizaci. Řada 

témat byla ovšem tabuizována, například 

kritika stranických a odborových 

funkcionářů podniku, nebo kritika 

vrcholového vedení podniku. Také 

jakékoliv zpochybňování vedoucí úlohy 

strany apod. Svoboda tisku v dnešním 

pojetí samozřejmě neexistovala a novinář 

snaţící se psát kriticky byl neustále 

vystaven nebezpečí perzekuce a ztráty 

profesní perspektivy. 

 

Kdyţ si vzpomenete na svou kariéru 

v Jiskře, vybavíte si nějakou veselou 

příhodu ze zaměstnání? 

 

Vybavování veselých příhod ze zaměstnání 

bych se raději vyhnul… 

 

Co se vám na práci v Jiskře líbilo? 

 

Moţnost seberealizace, coţ platilo i přes 

všechny výše uvedené výhrady 

k potlačování svobodného vyjadřování 

názorů ve společnosti aplikující na všechny 
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sféry ţivota společnosti princip vedoucí 

úlohy strany. 

 

A co se vám naopak nelíbilo? 

 

Nelíbila se mi především ideologická 

sešněrovanost veškerého ţivota v podniku, 

kdy KSČ například uplatňovala svoji 

„vedoucí úlohu“ systémem 

nomenklaturních kádrů. Koho „strana“ 

neschválila mezi nomenklaturní kádry, 

neměl šanci dělat v podniku ani 

provozního mistra. Zablokování svobodné 

výměny názorů stranickými funkcionáři 

prakticky na všech úrovních podniků se 

negativně projevovalo v práci novinářů, 

konkrétně i v psaní o socialistickém 

soutěţení. 

 

Jak vypadal obvyklý pracovní den 

v redakci Jiskry? 

 

Jiskra byla týdeník, takţe hlavní porada 

byla jednou týdně a podle potřeby si 

šéfredaktor svolal redaktory v den redakční 

uzávěrky. Co pamatuji, platila v redakci 

volná pracovní doba, takţe si redaktoři 

denní reţim upravovali podle aktuální 

potřeby redakce i své redakční práce. 

Hotové přepsané texty přečetl a do tisku 

schválil šéfredaktor a případně konzultoval 

s autorem. Redakční závěrka byla dva dny 

před vydáním týdeníku, poslední texty šly 

do tiskárny i několik hodin před rozjetím 

rotačky. 

 

Jaké změny zaznamenala Jiskra po 

převratu? 

 

Po převratu skončily socialistické závazky 

i socialistická soutěţ. O pracovních 

kolektivech a výsledcích jejich práce se 

ovšem psalo v Jiskře dále, jen uţ bez KSČ 

dříve poţadovaného ideologického balastu. 

S koncem „vedoucí úlohy strany“ se začalo 

psát daleko otevřeněji o nedostatcích 

v podniku. Jediným vydavatelem se stalo 

hospodářské vedení podniku, které však 

mělo o poslání podnikových novin své 

představy – podnikový tisk měl podle něj 

slouţit jako public relations a na jeho 

stránkách se uţ neměly ventilovat 

vnitropodnikové problémy, které by 

zpochybňovaly úroveň řízení firmy, kvalitu 

výroby apod. První roky po převratu těmto 

snahám bránilo Občanské fórum, které 

mělo v podniku silné postavení a 

blokovalo snahy šéfů Vítkovic bránit 

publikování kritických textů. Teprve aţ se 

Občanské fórum transformovalo 

v odborovou organizaci, podařilo se vedení 

Vítkovic podnikový tisk pacifikovat a 

přetvořit v PR magazín.  

 

 

Děkuji za rozhovor
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4.5 Glosa 

 

Bývaly doby, kdy socialistické soutěţení bylo aktuální téma kaţdého správného 

československého pracanta. Rok se s rokem sešel (a dohromady vytvořily hlouček téměř 24 

let) a o socialistickém soutěţení uţ nemá, nikdo z mladší generace, téměř ani páru. A přitom 

bychom si z tehdejší doby měli vzít ponaučení! Nebo se snad pletu? Není snem, kaţdého 

podnikatele, mít zaměstnance, kteří pracují na 120%?  

 

Zde si musím poloţit otázku, jak mohl vypadat člověk, který pracoval na více neţ 

100%? Ujasněme si hned ze začátku jedno – vycházím z předpokladu, ţe to nebyl robot, který 

by fungoval na připojení k elektrické síti, která by mu dodávala neomezený přísun energie. 

Také si myslím, ţe neměl ocelové ruce a močový měchýř o velikosti vesmíru. Logicky tedy 

předpokládám, ţe během své pracovní doby (nezáleţí na tom, jak dlouhá byla) pocítil hlad, 

únavy a jistou potřeby. Chtěl-li by pracovat na 100%, musel by dřít kaţdou pracovní minutu. 

Pracoval-li na 100 a X dalších procent, znamená to, ţe obětoval svou drahocennou 

svačinovou pauzu? Ať se snaţím sebevíc, neumím si něco takového představit.  

Ve svých myšlenkách vidím chlapa jako horu, který stojí u pece, do které vkládá 

neuvěřitelnou rychlostí lopaty plné uhlí…je mu horko…pot z něj stříká, z uší mu jde 

pára…myslí na pivo, co si dá po šichtě. Při takové náročné fyzické práci přece člověk dostane 

okamţitě ţízeň, hlad na sebe také nenechá dlouho čekat. A tento muţ si řekl, ţe nebude 

pracovat na 100%, ale ţe si rovnou mákne na 109%. Coţ by znamenalo buď zrychlit tempo 

práce (které uţ i tak muselo být neuvěřitelné), nebo obětovat to nejlepší na celé pracovní 

směně – pauzu.  

 

Pořád jsem nemohla přijít na to, proč by to někdo dobrovolně dělal. A pak jsem narazila 

na článek v tehdejším časopise Vítkovických ţelezáren, který mi vše objasnil. Pracanti, kteří 

odváděli svou práci nejlépe, byli odměňováni přídělem cigaret! Ti horší bulharskými, ti 

nejlepší měli nárok na americké. Uţ vím, co se tomu dělníkovi u pece honilo hlavou, kdyţ 

všichni kolem něj svačili. Říkal si: „Jen si odpočívejte, chlapi. Já vám večer v hospodě, 

s velbloudem z Ameriky v ruce ještě ukáţu, kdo je tady pán.“ A víte co? On taky pánem byl. 

Ať si vládní strana myslela sebevíc, jak skvěle dokázala vyburcovat lid k pracovitosti a 

uvědomění, kaţdý občan si stejně našel ten svůj důvod, proč se snaţit. A většinou váţně nešlo 

o posílení národního hospodářství.    
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5 Závěr           

 

Bakalářská práce se zabývala tématem socialistického soutěţení ve Vítkovických 

ţelezárnách v období dvouletého hospodářského plánu v letech 1947 – 1948. Socialistické 

soutěţení probíhalo v Československu formou různých soutěţí, do kterých byly zapojovány 

celé podniky i jednotlivci. Bakalářská práce nastínila situaci v Československu po skončení 

druhé světové války a koncepci centralisticky řízené ekonomiky, ke které se Československá 

republika přiklonila. V praktické části bakalářské práce bylo zkoumáno, jaké články 

vycházely v podnikových novinách Jiskra, během plnění dvouletky. V článcích vycházely 

informace o tom, jak který závod splnil hospodářský plán. Pozornost byla dávána zejména 

dělníkům, kteří se, svou prací, o splnění zapříčinili. První polovinu dvouletého plánu (rok 

1947) Vítkovické ţelezárny splnily. V druhé části dvouletky došlo k mírným změnám. Podnik 

se přejmenoval na Vítkovické ţelezárny Klementa Gottwalda a navíc došlo k přihlášení se 

k tzv. protiplánu, kterým se podnik zavázal splnit úkoly stanovené pro dvouletý plán  

do 28. 10. 1948. Splnit protiplán se povedlo všem závodům, aţ na závod vyrábějící surovou 

ocel. Ten však plán stihl splnit do konce druhého roku, tudíţ i druhá polovina dvouletého 

hospodářského plánu byla, ve VŢKG, úspěšná. Jelikoţ na rok 1948 byly, co do výroby, 

kladeny vyšší nároky, lze označit druhou část dvouletky za produktivnější. Podnik si polepšil 

nejen ve výrobě, ale také v exportu, který oproti roku 1947 stoupl o 36,9%. V závěru kapitoly 

budou uvedeny příklady socialistických soutěţí probíhajících ve Vítkovických ţelezárnách. 

 

Součástí ţurnalistické části bakalářské práce je úvodník, ve kterém jsou obsaţeny 

vyjádření respondentů, kteří mají co říct k pracovním motivačním faktorům. Karel Popelář 

pracoval ve VŢKG třicet let. Uvedl, jaká pracovní motivace na něj platila nejúčinněji. Další 

dva respondenti, vyjadřující se k motivačním faktorům, uţ uvádějí, co je motivuje k lepším 

pracovním výkonům v současnosti. Zajímavý je postřeh administrativního zaměstnance 

společnosti ČEZ, který jasně uvedl, ţe pro něj je v zaměstnání důleţitá zejména pohodlné 

pracovní prostředí, bez rušivých elementů, které momentálně postrádá. Ţurnalistická část dále 

zahrnuje anketu, rozhovor a glosu.  
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Příloha č. 1: Čestný pracovní závazek 

 

 

Zdroj: Archiv Vítkovice a.s., Ekonomický úsek III 1946 – 1954, evidenční jednotka 122       

 

 



 2 

 

Příloha č. 2: Pracovní průkaz zaměstnance VŢKG 

 

 

Zdroj: Rodinný archív 
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Příloha č. 3: Zadní strana průkazu zaměstnance VŢKG 

 

 

Zdroj: Rodinný archív 


