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V Česku v současné době pracuje podle statistického 
úřadu více než 600 tisíc cizinců. Tvoří zhruba patnáct 
procent všech zaměstnanců. Některá odvětví by se bez 
nich neobešla – stavebnictví, pohostinství, lesnictví 
nebo průmysl. Málokdo si ale uvědomuje, že „dočasní 
zahraniční dělníci“ u nás s výjimkou krátkého období 
padesátých let pracovali po celou dobu vlády komunis
tické strany. Přesné statistiky nemáme k dispozici, 
ale zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech šlo 
o desetitisíce osob především z Polska, Vietnamu, Kuby 
a Jugoslávie, které výrazně přispívaly k rozvoji řady 
průmyslových odvětví.

O tom, že u nás jsou pracující cizinci okrajovým té
matem, svědčí i fakt, že pro ně nemáme jednoslovné 
a všeobecně používané označení českého původu. 
Z němčiny do češtiny pronikl pojem „gastarbeitr“, jenž 
vznikl v Německu v době, kdy dominovala představa, 
že se „hostující pracovníci“ po vypršení kontraktu 
vrátí zpět do vlasti. To se ale nakonec nestalo, a právě 
gastarbeitři založili nejen ve Spolkové republice, ale 
i v dalších západoevropských zemích největší přistě
hovalecké komunity.

Problémem gastarbeitrů v Československu v době 
státního socialismu se historiografie zatím souhrnně 
nezabývala, otvíráme tu tedy nové téma. Články, které 
čtenář najde v tomto čísle časopisu Paměť a dějiny, přiná
šejí mnohá pozoruhodná fakta: věděli jste například, že 
desítky ikonických staveb doby normalizace vybudovaly 
„na klíč“ jugoslávské firmy? Nebo že na přelomu čtyři
cátých a padesátých let u nás pracovalo nejen jedenáct 
tisíc Bulharů, skoro devět tisíc Rumunů, na čtyři tisíce 
Poláků, ale i 1 200 Italů? Nebo že vietnamští pracov
níci v osmdesátých letech poměrně často stávkovali 
na protest proti špatným životním podmínkám nebo 
nesrovnalostem ve mzdě?

Publikované texty kladou i otázky, s nimiž se bude 
muset vyrovnat další výzkum. Do jaké míry byl hlad po 
„flexibilní pracovní síle“ společný moderní průmyslové 
společnosti bez ohledu na to, zda byla výroba organizo
vána kapitalisticky, nebo státně socialisticky? Vytvářela 
deformovaná konzumní společnost typická pro pozdní 
dobu socialismu stejně jako její rozvinutější sestra na 

Západě prostředí, v němž místní už nechtěli vykoná
vat některé rutinní činnosti či práce spojené s nízkým 
sociálním statusem? Nebo byl nedostatek pracovních 
sil, tak typický pro období normalizace, pouze výrazem 
dysfunkce centrálně plánovaného hospodářství?

Do čísla aktuálně zařazujeme portrét britského poli
tika Alfreda Duffa Coopera, jenž v roce 2021 posmrtně 
obdržel nejvyšší české státní vyznamenání, Řád Bílého 
lva. A také analýzu sesazení Ludvíka Svobody z funkce 
hlavy státu v roce 1975, které má rovněž styčné body 
se současnou situací. 

Z dalších materiálů je třeba upozornit především 
na články popisující ohavné vraždy civilistů z let 1944 
a 1945. Přestože k jedné došlo v době Slovenského ná
rodního povstání a k druhé již po osvobození v tzv. 
Sudetech, provedli je z nejnižších pohnutek lidé, kteří 
se zaštiťovali bojem za svobodu vlasti či „spravedlivou 
odplatou“. V obou případech vrazi zůstali nepotrestáni.

Milé čtenářky, milí čtenáři, rád bych vám za celý tým, 
který se na přípravě aktuálního čísla Paměti a dějin podí
lel, popřál inspirativní četbu a hodně zdaru v roce 2022.

Petr Zídek, šéfredaktor

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!

I minulý režim potřeboval na práci cizince
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