Gastarbeitři v Československu 1945–1989

Domů jen s jawou!
Kubánci si v normalizačním Československu mohli splnit svůj „americký sen“

H A N A B O RT LO VÁ-VO NDRÁ KOVÁ

V letech 1978–1989 u nás pracovalo více než dvacet tisíc kubánských dělníků
a dělnic. Oficiální média o nich mlčela, protože si byla vědoma, že zaměstnávání
zahraničních pracovníků je dost nepopulární. Soužití s místními vyvolávalo řadu
třenic, ale také pozoruhodných interakcí, například integraci některých Kubánců
do romské komunity.1
„Dne 27. srpna [1982] došlo v Hotelu
Růže k výtržnosti mezi kubánskými
státními příslušníky zařazenými v závodu Č[eské]Z[ávody]M[otocyklové]
v Blatné a československými občany
přítomnými v hotelu. Kubánci se po
požití alkoholu začali bezdůvodně napadat takovým způsobem, že to vyvolalo
vzájemnou rvačku mezi dalšími hosty
hotelu, a to jak české, tak kubánské
národnosti […]. Bylo rozbíjeno vnitřní
zařízení restaurace, byly rozbity všechny skleněné výplně oken i dveří židlemi
a zvenku pak dlažebními kostkami a popelnicemi. Při incidentu bylo zraněno
11 hostů české národnosti.“2
Mezi lety 1960 a 1990, kdy komu
nistické Československo a Castro
va Kuba udržovaly nadstandardní
vztahy, udělaly s „ostrovem svobody“
osobní zkušenost desetitisíce Čechů,
kteří tam pracovali, studovali nebo
jen doprovázeli své rodinné příslušní

ky. Proces byl oboustranný: Českoslo
vensko navštívilo a osobně poznalo
přinejmenším stejné množství Kubán
ců a Kubánek. S jedním významným
rozdílem: zatímco do tropického
ráje mířily z Československa různé
věkové skupiny (mladší na montáže,
starší jako experti), k nám přijížděli
převážně mladí lidé. Šlo jednak o stu
denty, kteří využívali štědré nabídky
stipendií a studovali na českosloven
ských vysokých školách, režim se jimi
rád chlubil a ve veřejném prostoru je
zviditelňoval, a jednak o „Kubánce
na práci“, kteří po příjezdu zůstáva
li zcela ve stínu svých „chytřejších“
krajanů a o nichž se oficiální média
vůbec nezmiňovala. Od roku 1978 až
do pádu komunismu ve střední Evro
pě jich přijíždělo do Československa
každoročně několik tisíc a za celé ob
dobí trvání programu se jich u nás
vystřídalo přibližně 23 tisíc.3 Čím se

Kubánský vůdce Fidel Castro na československé výstavě v Havaně v roce 1961. Vpravo československý velvyslanec Vladimír
Pavlíček.
Foto: archiv Vladimíra Pavlíčka

1	Základním textem ke kubánským dělníkům ve východní Evropě, třebaže dnes v mnoha ohledech překonaným, je PÉREZ-LÓPEZ,
Jorge – DÍAZ-BRIQUETS, Sergio: Labor migration and offshore assembly in the socialist world – the Cuban experience. Population and
Development Review, 1990, roč. 16, č. 2, s. 273–299; nověji pak BORTLOVÁ-VONDRÁKOVÁ, Hana – SZENTE--VARGA, Mónika: Labor
migration programs within the socialist bloc. Cuban guestworkers in late socialist Czechoslovakia and Hungary. Labor History, 2021,
roč. 62, č. 3, s. 297–315. K širšímu sociálně-historickému kontextu ve sledovaném období na Kubě lze doporučit např. SMITH, Lois M. –
PADULA, Alfred: Sex and Revolution. Women in socialist Cuba. OUP Oxford – New York 1996.
2	Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), sb. Objektové svazky (dále jen OB), objektový svazek a. č. OB-412 České Budějovice (dále
jen ČB) „Zahraniční dělníci, okres Strakonice“, Výtržnost kubánských státních příslušníků v Blatné – sdělení. SNB Strakonice, sprá
va StB 3. odbor České Budějovice, 30. 8. 1982.
3	Údaj 23 tisíc uvádí Petra Boušková, někdejší zaměstnankyně ministerstva práce a sociálních věcí na úseku zahraničních dělníků.
BOUŠKOVÁ, Petra: Pracovní migrace cizinců v České republice v 70. až 90. letech. In: Národní kulatý stůl na téma vztahy mezi komunitami a integrace cizinců. Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2008, s. 34–46. Jiné oficiální statistiky nejsou k dispozici.
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program „Kubánci na práci“ vyznačo
val a jaké stopy zanechal v kolektivní
paměti občanů dvou států, které sice
spadaly do „socialistického bloku“,
kulturně, historicky a myšlenkově
se však v mnoha ohledech lišily?
O čem incident z úvodu (rozhodně
nijak ojedinělý) vypovídal? Byly ku
bánské rvačky a výtržnosti projevem
„karibského temperamentu“ dělníků,
nebo spíš jejich frustrace, zklamání
a sociální izolace?

Stará láska
Od druhé poloviny šedesátých let se
socialistické Československo snaži
lo ve větší míře angažovat ve svém
národním hospodářství i zahraniční
dělníky. Většina jich pocházela ze
zemí východního bloku (jednalo se
převážně o Poláky), když ale v roce
1972 vstoupila do Rady vzájemné
hospodářské pomoci (RVHP) Kuba,
otevřela se příležitost zapojit do eko
nomiky i občany tohoto karibského
ostrova.
S Havanou Praha udržovala velmi
čilé hospodářské, politické i kulturní
vztahy už od vítězství Fidela Castra
a jeho vousatých spolubojovníků na
přelomu padesátých a šedesátých let.
Tehdy se Československo začalo na
Kubě výrazně angažovat jako pro
středník sovětského vlivu. Novému
režimu prodalo i darovalo impozantní
množství zbraní, vyrobilo bankovky
a mince, které byly použity při měno
vé reformě, vyslalo stovky odborníků
z nejrůznějších odvětví hospodářství,
vědy a techniky, ale i z vojenské
oblasti. Zatímco František Kriegel
pomáhal v letech 1960–1963 refor
movat kubánské zdravotnictví, Valtr
Komárek strávil následující tři roky
(1964–1967) jako expert na Státním
plánovacím úřadě v Havaně a jako
poradce ministra průmyslu Guevary.
Významná politická i ekonomická
podpora Prahy pak pokračovala –
s několika výkyvy – až do roku 1989.
K prvnímu „vychýlení“ z přátel
ských vztahů došlo na podzim 1962

František Kriegel jako poradce kubánské vlády pro zdravotnictví
Foto: Jaroslava Wendrinská

během karibské krize: poté, co byl
Fidel Castro Sověty ponížen tím, že
bez jeho vědomí stáhli z Kuby svoje
rakety středního doletu, došlo ve
vztazích mezi Kubou a sovětským blo
kem k prudkému ochlazení. Havana
se více přimkla k Číně a zároveň se
snažila o nezávislou politiku, jejímž
výrazem se stal „export revoluce“ pře
devším do zemí Latinské Ameriky.
Druhým, citelnějším výkyvem pak byl
rok 1968, kdy Castro odsoudil česko
slovenskou „kolaboraci se Západem“
a schválil okupaci Československa
armádami států Varšavské smlou
vy, čímž symbolicky ukončil období
svého „partyzánského vzdoru“ vůči
Moskvě. Kuba s hroutící se ekonomi
kou se pak opět vydala na sovětskou
„oběžnou dráhu“. Se svými evropský
mi spojenci a podporovateli zahájila
novou etapu vztahů, jejichž těžiště se
zcela přesunulo z politické právě do
hospodářské oblasti.
Na počátku programu „Kubánci
na práci“ a jejich příchodu do Čes
koslovenska – a také do Maďarska
a Východního Německa – stála jedna
z mnoha vln úsilí tamní vlády re
formovat ostrovní ekonomiku. Pět

let po vstupu Kuby do RVHP před
ložila členským zemím ideu vyslat
přibližně 100 tisíc svých občanů
na zaučení do průmyslu v socialis
tických zemích. Od tohoto kroku si
Havana slibovala dvě věci: zvýšení
kvalifikace pracovníků, kteří měli
po návratu na Kubu přispět k rozvoji
národního hospodářství, a do jisté
míry také snížení nezaměstnanosti,
která postihovala zejména mladé lidi
ve velkých městech. Začala se totiž
projevovat vlna porevolučního baby
boomu – lidé narození na počátku
šedesátých let se na konci sedmé
dekády zařadili mezi ekonomicky
aktivní populaci a země je nebyla
schopna absorbovat, což začínalo
režimu působit potíže.
Situace byla složitá i na českoslo
venské straně. Praha oscilovala mezi
dvěma póly: moskevským diktátem
internacionální solidarity a potře
bou ekonomické návratnosti. Roli
hrál i nedostatek nekvalifikované
pracovní síly, jakkoli dobové povzde
chy ředitelů a náměstků podniků, že
„nejsou lidi“, prokazatelně pramenily
z takzvaného křečkování (hoarding)4
vlastního socialistickým ekonomi

4	Hoarding, křečkování, je model chování podniků v centrálně plánovaných ekonomikách, jak jej popsal maďarský ekonom János
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kám, a šlo tedy spíše o latentní než
reálný problém. Jasné je, že Praha si
od programu s Kubánci, podobně jako
s příslušníky jiných zemí, slibovala
především získání levné pracovní
síly. Neochota vykonávat některé
nepopulární, těžké manuální práce
byla mezi Čechy přítomná ve stejné
míře jako kdekoli na světě.
V každém případě reagovali česko
slovenští komunisté na pokyn Mosk
vy promptně a již 5. května 1978, jen
pár dnů poté, co tak učinilo i Vý
chodní Německo, podepsala Praha
s Havanou příslušnou mezivládní
smlouvu. Projekt nesl oficiální název
Program odborné přípravy a dočasného
zaměstnávání mladých kubánských
pracovníků v československých podnicích, zlidověl pod názvem „Kubánci
na práci“ a Československo se ve
smlouvě zavazovalo k poskytnutí
programu zdarma jako formy inter
nacionální vědeckotechnické pomoci.
Ještě v květnových dnech přiletěla do
Prahy první, asi třísetčlenná skupina
mladých Kubánců a Kubánek.

Textilky i pivovary
Na kubánské dělníky bylo v době
socialismu možné narazit v nejrůz
nějších odvětvích československého
průmyslu: v textilkách, automobil
kách, strojírnách, sklárnách, ve sta
vebnictví, hutnictví i pivovarnictví.
V roce 1981 už bylo do programu za
pojeno bezmála sedmdesát převážně
českých podniků.
První rok programu se vyznačoval
několika specifiky. Zaprvé letadla
přistávající na ruzyňském letišti
přivážela převážně ženy, zadruhé
se program realizoval až na několik
výjimek jen v textilních podnicích –
Kuba se v té době soustředila na vý
stavbu vlastního textilního průmys
lu – a zatřetí si vedení těchto podniků
i vyšší instance spolupráci s Kubánci
(Kubánkami) vesměs pochvalovaly.

Absolventský večírek studentů oboru ekonomika a řízení spotřebního průmyslu Technologické fakulty v Gottwaldově (VUT Brno), 1982
Kubánští studenti Technologické fakulty VUT Brno na koleji, asi 1980
Foto: Lázara Gómez, archiv autorky

V pozdějších letech směřovala vět
šina dělníků (převážně již mužů) do
podniků spadajících pod ministerstva

hutnictví a těžkého strojírenství, vše
obecného strojírenství, elektrotech
nického průmyslu a zemědělství. Roz

	Kornai. Podnik (tajně) maximalizuje rezervy, aby se v příštím plánovacím období neocitl v situaci, kdy by nebyl s to splnit plánované
zadání. KORNAI, János: Economics of Shortage. North-Holland, Amsterdam 1980 a TÝŽ: The Socialist System. The Political Economy
of Communism. Clarendon Press, Oxford 1992.
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šířili tak řady zaměstnanců podniků,
jakými byly např. Vagónka Studénka
a Vagónka Česká Lípa, Tatra Kopřivnice, Sigma Modřany, Avia Letňany
nebo Blanické strojírny Vlašim. Muži
i ženy z tropického ráje váleli sudy
v Západočeských pivovarech v Plzni
a Severočeských pivovarech v Mostě,
šili boty v gottwaldovském Svitu nebo
tavili sklo v Železném Brodě. Na Slovensku se mladá kubánská těla tužila
v Trnavských automobilových závodech, strojírnách Montostroj nebo
v Závodech MDŽ (Mezinárodního
dne žen) na výrobu nití v Bratislavě.
Vánoce 1978 prožila v Československu už asi tisícovka dělníků a dělnic
zaměstnaných převážně v oděvním
a obuvním průmyslu. Třebaže ambiciózní plán počítal s ještě rychlejším navyšováním jejich počtu, i tak
jich v roce 1984 v československých
závodech pracovalo už kolem pěti
tisíc a o dva roky později bezmála
deset tisíc. Ačkoli oficiální statistiky
neexistují, prameny napovídají, že
v porovnání s dalšími socialistickými
zeměmi, které se spřáteleným ostrovem podepsaly smlouvu o pracovním
programu, zaměstnávalo Československo nejvíce Kubánců.5 Vedle NDR
se do „dovozu Kubánců“ později zapojilo ještě Kádárovo Maďarsko, byť
v podstatně menší míře; do tamního
textilního průmyslu přicházeli Kubánci (přesněji řečeno Kubánky)
v řádu stovek ročně a jejich celkový
počet za roky 1981–1989 nepřesáhl
čtyři tisíce.6

„Účastníci zájezdu“
Třebaže nemůžeme s jistotou popsat
kompletní mechanismus výběru budoucích dělníků, víme, že na Kubě
jejich nábor prováděly orgány lidové
moci, takzvané Výbory na obranu
revoluce (Comités de Defensa de la
Revolución), buď na úrovni obcí, nebo
celých okresů. Při výběru měly být
zohledněny zejména potřeby a plány domácí ekonomiky. Do světa „na
zkušenou“ měli prioritně směřovat
lidé z oblastí, kde byla plánována
výstavba konkrétního průmyslového závodu. To se ovšem v praxi,
jak se z dostupných pramenů zdá,
příliš nedělo. Záleželo spíš na známostech, „zásluhách“ a ovšem i na
náhodě. Uchazeči museli být plnoletí
s ukončeným základním vzděláním,
nesměli však mít maturitu, čímž se
režim pojišťoval proti „odlivu mozků“.
Horní věková hranice byla původně

stanovena na 27 let, později posunuta
na 30 let a leckdy přijížděli i pětatřicetiletí. Další nutnou podmínkou byl
dobrý zdravotní stav a prorevoluční
smýšlení. Členství v Komunistické
straně Kuby ani Svazu komunistické
mládeže (Unión de Jóvenes Comunistas) však nebylo podmínkou. Ačkoli
jsou naše znalosti o předchozích
zkušenostech kubánských dělníků mizivé, prameny napovídají, že
účast v pracovním programu byla
Kubáncům nabízena mj. jako odměna za jejich účast ve válce v Angole.7
Striktní podmínkou byl svobodný
rodinný stav. Dohoda rovněž stanovovala, že pobyt kubánských občanů
v ČSSR bude zásadně čtyřletý – ani
tato podmínka se však nedodržovala
zcela důsledně.
O motivacích mladých Kubánců
zapojit se do pracovního programu toho z oficiálních zdrojů víme
velmi málo, a můžeme se tak opřít

Válka v Angole
Angolská občanská válka, která vypukla hned poté, co tato bývalá portugalská kolonie získala nezávislost (1975), se rychle stala zástupnou válkou mezi východním
a západním blokem. Kuba vyslala své bojové jednotky na podporu prokomunistického
Lidového hnutí za osvobození Angoly (MPLA) proti prozápadnímu a Spojenými státy
podporovanému Národnímu svazu za úplnou nezávislost Angoly (UNITA) a Národní
frontě za osvobození Angoly (FNLA). Počet Kubánců vyslaných do Angoly v letech
1975–1991 se odhaduje přibližně na 340 tisíc.
GLEIJESES, Pietro: Visions of Freedom. Havana, Washington, Pretoria, and the Struggle for Southern
Africa, 1976–1991. UNC Press, Chapel Hill 2016, s. 521.

5	Podle deníku Granma se například v období 1984–1985 účastnilo pracovního programu v zemích socialistického bloku 12 tisíc osob,
	z toho 9 tisíc v ČSSR. Viz Se capacitarán otros cuatro mil jóvenes cubanos en Checoslovaquia. Granma, 22. 10. 1984, s. 5. Srov. též
TESORO, Susana: Con los jóvenes cubanos. Bohemia, 3. 10. 1986, s. 53.
6	Ke konci 80. let vyslala Kuba pracovníky i do SSSR. Možný způsob, jak efektivněji ekonomicky spolupracovat s Kubou, spatřoval
generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov v tzv. joint ventures, společných podnicích, a v uplatnění výrobků těchto podniků na
třetích trzích. V rámci projektu CUBALES směřovali Kubánci počínaje rokem 1986 do sibiřské tajgy. Plán zaměstnat v sovětském
dřevozpracujícím průmyslu deset tisíc Kubánců se už nenaplnil, zanikl v roce 1990. PÉREZ-LÓPEZ, Jorge – DÍAZ-BRIQUETS, Sergio:
Labor migration and offshore assembly in the socialist world: the Cuban experience, s. 288–289.
7	Fakt, že někteří z nich bojovali v Angole, zmiňují jak některé materiály Státní bezpečnosti uložené v Archivu bezpečnostních složek
(např. sb. OB, objektový svazek a. č. OB-412 České Budějovice, „Zahraniční dělníci, okres Strakonice“ nebo a. č. OB-332 České Budějovice,
„Zahraniční dělníci, okres Jindřichův Hradec“), tak například i dobový maďarský tisk. Vendégmunka. Magyar Ifjúság, 1988, roč. 32, č. 39,
s. 14. Cituje BORTLOVÁ-VONDRÁKOVÁ, Hana – SZENTE-VARGA, MÓnika: Labor migration programs within the socialist bloc, s. 303. Zmínky o „odměně“ pak pocházejí z některých osobních výpovědí, např. hearsay evidence kubánského studenta Ángela Garcíi, který se v době
svého studia na Univerzitě Karlově stýkal s krajany-dělníky. Za zprostředkování svědectví děkuji profesorovi Josefu Opatrnému z FF UK.
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Kubánští praktikanti v Branickém pivovaru
v Praze, 1962
Foto: ČTK / Jiří Finda

jen o osobní svědectví a informace
zprostředkované třetími stranami.
Extrémně lákavá byla v každém pří
padě možnost uniknout vlivu a kon
trole rodiny. Dále se jednalo o jednu
z mála možností, jak opustit Kubu,
vyjet ven a vidět svět. A pořídit si…
silný stroj. Na pomyslném vrcholu
tužeb stála jak československá jawa,
tak východoněmecká „emzeta“ (MZ –
Motorradwerk Zschopau).8 Konečně
lze s jistotou konstatovat i to, že se
jednalo o občany vyhledávající jiný
typ zkušenosti než ti, kteří zvolili
možnost (rovněž legálně, ovšem
nevratně) opustit Kubu v rámci ma
sového exodu „Mariel“ v roce 1980,
kdy po sérii proniknutí kubánských
občanů na různá latinskoamerická
velvyslanectví a hromadných žádostí
o politický azyl kubánská vláda ozná
mila, že každý, kdo chce z ostrova
odejít, tak může učinit. Následná
Američany organizovaná masová
migrace se souhlasem Fidela Castra
se týkala asi 125 tisíc Kubánců, kteří
pak začali nový život ve Spojených
státech.

A co za to?
Prvních šest měsíců po příletu do
Československa pobírali Kubánci
jakési stipendium ve výši 900 Kčs za
měsíc. Polovinu pracovní doby trávili
zaučováním do oboru, polovinu po
vinnou výukou češtiny. Sedmý měsíc
začali naplno pracovat a jejich příjem
vzrostl na průměrných 1 200 Kčs mě
síčně. To bylo sice o dost méně, než
kolik činil tehdejší průměrný plat
v Československu, na druhou stra
nu se nelišil od mzdy českých kolegů
vykonávajících stejnou práci. Kubánci

8	O materiálních motivacích ženských dělnic toho víme ještě méně. Prokazatelně však existovaly případy mladých žen, které se na
Kubu také vrátily s motorkou, čímž podstatně vzrostla jejich atraktivita na sňatkovém trhu. Při rozvodovém řízení a dělení majet
ku manželů pak motorka byla na úrovni bydlení, exmanželé se tedy obyčejně dohodli tak, že ženě zůstane střecha nad hlavou, muži
motorka. Takové řešení mladé Kubánky samozřejmě vítaly. Za zprostředkování poskytnutých svědectví děkuji Kateřině Kráčma
rové.
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ovšem pobírali jen 40 procent platu,
zbylých 60 procent jim bylo ukládáno
na speciální spořicí účet na Kubě –
tyto peníze jim měl kubánský stát po
návratu domů vyplatit, ovšem až poté,
co se odečetly náklady na ubytování
a cestu (oboje hradila českosloven
ská strana) a blíže nespecifikované
„státní náklady“. Jakkoli je možné, že
k výplatě úspor ze speciálních účtů
v některých případech „z kázeňských
důvodů“ vůbec nedošlo (jak nazna
čují selektivní prameny převážně
z prostředí kubánského exilu na
Floridě),9 nelze předpokládat, že se
jednalo o běžný jev. Na druhou stranu
je pravda, že nesrovnalosti při převo
dech platů připustili v korespondenci
s Prahou i samotní Kubánci a vedoucí

Ve srovnání s místními
lidmi postupovali Kubánci
na kvalifikačním žebříčku
mnohem pomaleji
nebo vůbec a jen málokdy
dosáhli na tarifní plat
odpovídající vyšší
kvalifikaci
orgány účastníkům programu slíbily,
že budou problémy řešit.
Lepší výdělek znemožňovala i ne
ochota podniků zaškolit cizince na
kvalifikovanější práce a umožnit
jim, aby si „polepšili“. Ve srovnání
s místními lidmi postupovali Kubánci
na kvalifikačním žebříčku mnohem
pomaleji nebo vůbec a jen málokdy
dosáhli na tarifní plat odpovídající
vyšší kvalifikaci. Naopak, původní
tarif i kvalifikace jim často zůstaly
po celou dobu pobytu. Vyšší platy tak
vesměs pobírali jen „jefes de grupo“

Kubánští absolventi Hutnické fakulty VŠT Košice čerstvě po promoci, 1982
Foto: María A. Moner, archiv autorky

(vedoucí skupiny) a „jefes de zona“
(vedoucí regionu), které jmenovala
ještě před odjezdem kubánská strana.
Ti si přišli až na 2 700 Kčs měsíčně.
Kubánci, kteří se vraceli domů nebo
tam mířili na dovolenou, s sebou smě
li vézt zboží zakoupené v zemi poby
tu, obvykle osvobozené od celních po
platků. Opravdu výkonní pracovníci,
kteří překračovali stanovené normy
a obdrželi tak mimořádnou prémii,
dosáhli i na onu vysněnou motorku.
(Tu si Kubánci-stipendisté domů do
vézt nesměli, i kdyby si na ni nějakým
způsobem dokázali vydělat; kubánské
úřady jim to vysloveně zakazovaly.)10
V podmínkách, které Českoslo
vensko Kubě v rámci programu
nabídlo, hrála roli i zahraniční hos
podářská politika východního Ber
lína, s nímž se Praha jako obvykle
v otázce internacionální solidarity
a angažovanosti poměřovala. Ve

srovnání s Československem nabízeli
východní Němci (opět nikoli neobvyk
le) kubánské straně méně výhodné
podmínky: dobu trvání jazykového
kurzu stanovili na šest týdnů,11 ne
hradili výlohy na cestu pracovníků
z Kuby a zpět ani zpáteční cestu na
dovolenou (jednu za pobyt) jako Češi.
Vstřícný postoj Prahy ke kubánským
požadavkům však měl své limity
a výkyvy, jako tomu bylo například
v otázce takzvaného odlučného. Po
žadavek na odlučné Havana vznesla
asi tři roky po zahájení programu.
Žádala, aby Československo hradilo
finanční náklady, které vznikají „při
výběru, přípravě a vysílání“ pracov
níků. Konkrétně Kubánci požado
vali 250 pesos na osobu ročně (asi
15 Kčs na osobu a den pobytu v ČSSR).
Při jednáních vyvíjeli v této otázce
značný nátlak mj. poukazem na to,
že NDR kubánským pracovníkům

9	OCAÑA, Damarys: The Secret Servitude. The Miami Herald, 9. 1. 2009, s. 2L.
10	Online rozhovor autorky s pamětnicí-studentkou v ČSSR v 80. letech Sahily Rementeríovou, 29. 6. 2021.
11	Jak referoval čs. velvyslanec v Havaně Michal Chudík do Prahy, „NDR odmítla požadavek Kubánců [na výuku němčiny] s tím, že jazykovou výuku je ochotna stanovit na dobu 4–6 týdnů. Vychází ze zásady, že kub[ánští] občané přijíždějí do NDR pracovat a nikoli školit se.“
Archiv Ministerstva zahraničních věcí (AMZV), f. Dokumentace TO, Kuba (1978), inv. č. 19, ev. č. 15, Kuba – Vláda Kubánské republiky
uzavře „Dohodu o zaměstnávání kubánských občanů“ s vládou ČSSR a NDR. Záznam z jednání, 17. 2. 1978, s. 4.
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odlučné platí. Praha však necouvla
a vyplácení odlučného odmítla s po
ukazem na to, že jej nepobírají ani
např. vietnamští nebo laoští pracov
níci zaměstnaní v rámci obdobných
programů. Kubánci kupodivu neu
spěli ani s požadavkem na zvýšení
náhrady mzdy za dovolenou a základ
ního platu. „Natruc“ pak v roce 1981
Havana nevyslala do Československa
žádnou novou skupinu pracovníků.

Od nevidím do nevidím…
ale až maňana?
Činit objektivní závěr y ohledně
pracovního nasazení a výkonnosti
kubánských pracovníků je velmi
komplikované. K dispozici máme
na jedné straně záznamy z různých
jednání, plná obecných konstatování
a stranických frází o vysoké produk
tivitě práce, na druhé straně zápisy
Státní bezpečnosti (StB) o konflik
tech a výtržnostech Kubánců, kde
se to zmínkami o „špatné pracovní
morálce“ leckdy jen hemží. Ta pak
autorům těchto zpráv mnohdy slou
žila za základ úvah o samotných pří
činách konfliktů. Jakými „pracanty“
tedy Kubánci obecně byli a jak si stáli
například v porovnání s převážně
vychvalovanými Vietnamci nebo
Mongolci?
Zaprvé se v drtivé většině jednalo
o velmi mladé lidi, z nichž mnozí te
prve těsně před příjezdem do Česko
slovenska ukončili povinnou základní
školní docházku (navzdory věku
18 let), nebyli do té doby nikde oficiál
ně zaměstnáni, byli zvyklí pracovat
jen v sezonních zaměstnáních (skliz
ně) a středoevropské pojetí vztahu
k práci či k zaměstnavateli neznali.
Zadruhé řada z nich trpěla různými
neduhy. Jak se dovídáme z archivních
dokumentů, po příjezdech nových
skupin pracovníků nebylo výjimkou,
že třetina měla zdravotní problémy

a nebyla schopna vykonávat po všech
stránkách náročnou práci v továrně
na pozici, kterou definovala smlouva.
Většina byla (po léčení či doléčení)
přeřazena na jiné pracoviště (často
i do jiného oboru), asi deset procent
pracovníků ale bylo shledáno zcela
práceneschopnými. Nejčastěji měli
poškozený sluch, trpěli oční vadou
nebo nějakou formou kožního one
mocnění. Jiní pracovat odmítali a byly
s nimi kázeňské problémy. Zprávy
o problémovém chování přicházely
i z Berlína a je možné, že některé
skupiny skutečně zahrnovaly jedince,
kterých se Kuba migrací zbavovala.
Na „nedostatečný kádrový výběr“
a chabé předodjezdové lékařské pro
hlídky Praha opakovaně upozorňova

la. Jakkoli Havana tuto kritiku přijí
mala jako oprávněnou a přítomnost
nemocných a problémových jedinců
ve skupinách nijak nepopírala, velkou
hlavu si z toho nedělala.12
Na druhou stranu rozhodně nelze
tato tvrzení absolutizovat a vztahovat
na celou komunitu kubánských děl
níků, z nichž mnozí přijížděli jednak
v plné formě, jednak s opravdovým
odhodláním pracovat, vydělat si a za
ušetřené peníze si vybrat z nabídky
konzumních možností, kterými teh
dejší Československo oproti Kubě do
slova oplývalo. Ti svědomitější pak
dokázali odolat svodům okamžitého
potěšení, výplatu hned nepropít a na
opak něco uložit stranou. Jiní však
zažívali zklamání z toho, že se jejich

Značná část Kubánců vyslaných do Československa měla zkušenost pouze se sezonními
zemědělskými pracemi. Sklizeň ananasů, 1962.
Foto: ČTK / PICTURE ALLIANCE / Peter Heinz Junge

12	
„Do ČSSR jsme vyslali prostě řečeno Kubánce, nedělali jsme výběr, neposlali jsme tedy ty nejlepší a z toho vyplývá, že budou vznikat při jejich
pobytu problémy, většinou sociálního rázu,“ připouštěl ministr zahraničí Isidor Malmierca. Tamtéž, Kuba (1979), inv. č. 19, ev. č. 24,
Záznam o rozhovoru s[oudruha] ministra [Bohuslava] Chňoupka s kubánským ministrem [Isidorem] Malmierkou v průběhu oběda,
ze dne 27. 4. 1979, s. 2–3. Z tisícičlenné skupiny Kubánců, kteří přiletěli do Československa v roce 1979, jich byla zpět na Kubu ze
zdravotních a kázeňských důvodů vypravena celá stovka.
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představy o výdělcích míjejí se sku
tečností. Šedesátiprocentní srážky
z příjmů posílané na Kubu (částečně
pro státní potřebu) na dělníky roz
hodně nepůsobily motivačně. V ně
kterých podnicích tak Kubánci podle
hlášení neplnili stanovené normy ani
na padesát procent a jejich špatná
pracovní morálka a časté absence
působily „značné rozhořčení mezi
čs. pracovníky, kteří potom musí plán
práce dotahovat“.13
Tím se dostáváme k dalšímu klíčo
vému rysu programu, a tím byla již
naznačená skutečnost, že Kubánci
byli i po několika letech práce v pod
nicích, kam byli přijati, stále zařazeni
na nejméně kvalifikovaných a převáž
ně podřadných pozicích. Opět platilo,
že co je psáno, rozhodně není dáno.
Jakkoli mezivládní protokoly na daná
období jasně určovaly, na jaké pozi
ce se mají Kubánci vyučit a v jaké
části provozu pracovat, skutečnost
byla obyčejně úplně jiná. Kubánští
představitelé si na to sice opakovaně
stěžovali, Praha však jejich kritiku
zatvrzele odmítala a pro svůj postoj
hledala výmluvy jinde: poukazovala
na to, že Kubánci nedodržují termíny
a pracovníci přilétají i s několikamě
síčním zpožděním a národní podniky
pak nemohou s ohledem na výrobu
reagovat na tyto změny tak, aby Ku
báncům vyšly stoprocentně vstříc.
Pravdu je patrně nutné hledat někde
uprostřed. Jisté je, že česká strana ne
pochybně Kubánce pružně a obratně
využívala na podřadnější, fyzicky ná
ročnější a hůře finančně ohodnocené
práce v hluku, prachu, vlhku, halách
bez oken, stejně jako to, že živelná
kubánská organizace působila české
straně ztráty a z programu „Kubánci
na práci“ se tím pádem vytrácel jeden
z – pro českou stranu hlavních – be
nefitů, tedy zisk. Kubánci však o po
kračování programu evidentně stáli,
v roce 1983 dokonce předložili přání
rozšířit ho do roku 1990 na nové obo
ry, které by byly pro Kubu perspektiv

Kubánské studentky hutnické fakulty v Košicích a technologické fakulty v Gottwaldově na
neformálním setkání v Brně, asi 1979
Foto: Lázara Gómez, archiv autorky

ní, a sice v jaderné energetice či při
výstavbě metra. K tomu nedošlo ze
zřejmých důvodů i kvůli tomu, že tato
finančně a technologicky podstatně
náročnější forma spolupráce, v níž se
ztrácel benefit levné pracovní síly,
by byla pro Československo vysoce
ztrátová, a tudíž nezajímavá.
I v technologicky méně náročných
odvětvích, jako byl například textil
ní průmysl, zůstává otázkou, zda
u kubánských dělníků k nějakému
zvýšení kvalifikace vůbec došlo. Na
Kubu se sice měli vracet jako „obre
ros calificados“ (kvalifikovaní dělníci
na úrovni mistr/mistrová) schopní
samostatné práce a způsobilí zaško
lovat jiné, ve skutečnosti však, a to
naznačují jak komentáře kubánské
strany v diplomatické koresponden
ci s Prahou, tak dobové vzpomínky
účastníků programu z řad českých
vedoucích provozu, byla úroveň pří
pravy a zaškolování dělníků velmi
nízká. O zvýšení kvalifikace nikomu
nešlo, a snažil-li se někdo ze skupiny
naučit něčemu novému nebo složi

tějšímu, jednalo se o případy v řádu
jedinců. Navíc po návratu na Kubu
nebylo získané zkušenosti, ať už by
bývaly měly jakoukoli úroveň, kde
uplatnit. K plánovanému navýšení
výrobních kapacit na ostrově mezitím
nedošlo, továrny zůstaly rozestavě
né, nebo naopak chátraly, v každém
případě nefungovaly. Tisíce kubán
ských pracovníků „vyškolených“
v Československu nemohly přispět
k rozvoji národní ekonomiky, i kdyby
si to nakrásně přály – nebylo jak.

Neteče teplá – ubytování, strava,
přání a stížnosti
Komunistický režim se obvykle sna
žil zahraniční imigranty izolovat od
života „běžných lidí“. Cizinci tak
žili v podnikových ubytovnách na
okraji města a jejich denní režim se
řídil v prvé řadě potřebami podniku.
Třebaže se česká strana v mezivládní
smlouvě zavázala k tomu, že poskyt
ne kubánským dělníkům ubytování
ve stejných zařízeních a za stejných

13	
A BS, sb. OB, objektový svazek a. č. OB-412 ČB, Krajská správa SNB, 1. oddělení 2. odboru S StB České Budějovice, Záznam – výtržnos
ti příslušníků kubánské národnosti v závodu ČZM Blatná – ohlas, 28. 5. 1981, s. 1
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podmínek jako českým občanům, pra
vidlem byl podobně jako u Vietnamců
spíš velmi nízký standard bydlení.
Stávalo se, že na přidělených uby
tovnách chybělo i základní vybavení.
Zatímco kubánské ženy byly obvykle
ubytovány na svobodárnách společně
s českými pracovnicemi, muže vedení
podniků raději separovalo v odděle
ných domech.
Nedostatek šatních skříní či pro
tékající umyvadla ale netrápily Ku
bánce tolik jako zima – na špatné či
nedostatečné topení v ubytovnách
si stěžovali jednoznačně nejčastěji.
Vadil jim i nedostatek teplé vody
k osobní hygieně, malý počet toalet,
sprch a kuchyněk. Stížnosti se týka
ly i skladby jídelníčku v závodních
jídelnách, která podle Kubánců ne
vyhovovala energetickým nárokům
při dlouhých směnách. Oproti Viet
namcům však, jak se zdá, nikdy své
požadavky netlumočili organizovaně
a konzistentně. Nikdy například pod
nikům, na rozdíl od svých asijských
kolegů, nepohrozili stávkou. Viet
namci dokázali poměrně vytrvale
a urputně protestovat nejen proti
nedostatkům v ubytování, ale napří
klad i proti přesunům pracovníků do
jiné části Československa, k čemuž
v rámci podniků někdy docházelo. Ta
ková semknutost nebyla u Kubánců
obvyklá. Ačkoli i oni měli své zástup
ce u československých odborů, nic
nenasvědčuje tomu, že by dokázali
efektivně tlumočit potřeby, problémy
a názory kolektivu.
Rozhodně však neplatí, že by „Ku
bánci na práci“ vnímali svoji situaci
v Československu výhradně negativ
ně. Řada z nich pocházela z velmi chu
dých venkovských oblastí, převážně
z východních provincií s nižší životní
úrovní, z rodin, kde prarodiče ještě
mohli zažít otroctví a opravdovou
nouzi. Viděno z této perspektivy se
jim podmínky pobytu v Českosloven

sku nemusely zdát nikterak zoufalé.
K podobným závěrům ostatně dospěly
výzkumy zaměřené na mosambické
a angolské pracovníky v NDR, kteří
ve své hostitelské zemi oceňovali
zdravotní péči, veřejnou dopravu
a kvalitu ubytování.14

Kubánci a ti druzí
Kubánci přicházející do Českoslo
venska od konce sedmdesátých let
nepředstavovali pro obyvatelstvo
úplnou novinku. Na rozdíl například
od Maďarska, kde mladí Kubánci
a zejména Kubánky-míšenky působili
na domácí populaci jako „zjevení“,15
jich u nás stovky pobývaly již od po
čátku šedesátých let jako studenti
středních a zejména vysokých škol.
Přijížděli i krátkodobí návštěvníci –
odborníci z různých oblastí kubánské

ekonomiky navštěvovali českosloven
ské továrny, strojírny, zemědělská
družstva, výzkumné ústavy a labo
ratoře, školy, nemocnice či kulturní
zařízení – a tisíce československých
občanů z řad expertů a jejich rodin
ných příslušníků, montérů, studentů
-stipendistů či turistů, udělaly osobní
zkušenost s Kubou. Existující kolek
tivní povědomí o Kubáncích jako pří
slušnících národa s odlišnou kulturou
a jejich „typických“ vlastnostech ale
mělo být v průběhu trvání programu
do značné míry modifikováno. Na
rozdíl od vysokoškoláků, kteří lépe
ovládali češtinu a více se integro
vali do společnosti, byli motivovaní
ke studiu a vůbec chtiví „někam to
dotáhnout“, se kubánští dělníci jevili
problematičtěji.
Fa k tem je, že opouš těl i Kubu
v mnoha ohledech zcela nepřipravení

Fidel Castro s Gustávem Husákem během oficiální návštěvy Československa, 17. září 1973
Foto: ČTK / Libor Hajský

14	SCHENCK, Marcia C.: Chronology of Nostalgia. Memories of Former Angolan and Mozambican Worker Trainees to East Germany.
Labor History, 2018, roč. 59, č. 3, s. 352–374, zde s. 358.
15	BORTLOVÁ-VONDRÁKOVÁ, Hana – SZENTE-VARGA, Mónika: Labor migration programs within the socialist bloc. Cuban guestworkers
in late socialist Czechoslovakia and Hungary, s. 309.
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a neinformovaní. Svaz komunistické
mládeže pro ně sice před odletem do
Československa organizoval týdenní
„přípravku“, v rámci níž absolvovali
politické školení, o své budoucí hosti
telské zemi se tam však nic podstat
ného nedozvěděli. Nezřídka nevěděli
vůbec nic ani o oborech, v nichž měli
být zaškolováni. Na rozdíl od jiných
zahraničních pracovníků (Vietnam
ců) neabsolvovali před odjezdem do
ČSSR žádný jazykový kurz. Češtinu
nebo slovenštinu se učili de facto jen
první tři měsíce po příjezdu. Další tři
měsíce pokračovali ve studiu jazyka
zároveň se zaškolováním na svých
pracovištích, poté však už výuka ja
zyka probíhala většinou v mimopra
covní době, čemuž nejspíš odpovídala
i docházka a studijní zápal. Nezdálo
se, že by jazykové lekce byly efektiv
ní. To mělo dopad jak na každodenní
život dělníků, které od místního oby
vatelstva dělila komunikační bariéra,
tak na jejich práci, protože byli leckdy
posouzeni jako neschopní porozumět
zadaným úkolům, a to zase sloužilo
jako záminka k ukončení dalšího
zvyšování kvalifikace.
Bez zajímavosti není ani to, jaké
vztahy panovaly mezi dělníky a jejich
intelektuálněji založenými krajany
z řad studentů-stipendistů. Dělila je
samozřejmě rozdílná kulturní úro
veň, odlišné zájmy, hodnoty i ambice.
To si dobře uvědomovalo i kubánské
velvyslanectví v Praze, a trvalo pro
to na tom, aby se studenti s dělníky
setkávali a pomáhali jim s kulturní
asimilací. „Z velvyslanectví po nás
chtěli, abychom s nimi udržovali kontakty, trávili s nimi čas a hodně s nimi
komunikovali, protože obvykle neměli
kdovíjakou kulturní úroveň. Nechovali
se moc rozumně. Mnozí, jak se mi zdálo,
nechápali, že se od nich očekává, že
budou pracovat a že musí dodržovat
určitá pravidla […]. Většina se nikdy
nenaučila pořádně česky,“ vzpomíná

V roce 1962 byla karosárna mladoboleslavských Automobilových závodů, n. p. (AZNP),
tedy dnešní Škody Auto, přejmenována na Provoz československo-kubánského přátelství
Foto: ČTK

bývalá studentka geodézie na ČVUT
Sahily Rementeríová. „Jednou jsme je
navštívili, bydleli a pracovali kousek za
Prahou. Jeli jsme za nimi na ubytovnu
a pamatuju si, jak pouštěli hudbu na
pokojích – na plné pecky, tak, aby jeden
přehlušil druhého. […] Prádlo vlálo na
šňůrách před barákem, vypadalo to
tam jako v Havaně. Rádi o sobě říkali,
že jsou studenti, protože jako dělníci
neměli mezi Čechy dobrou pověst,“
dodává.16
Ja ký měla zm íněná „nedobrá “
pověst kubánských dělníků mezi
Čechy základ a jakou konkrétní
zkušenost s nimi běžná populace
mohla mít, nebo měla? Dílem byla
jejich přítomnost nepochybně igno
rována – zejména těmi, kteří se více
uzavírali do sebe a spíše nevyhledá
vali komunikaci s neznámými lidmi
obecně, natož s cizinci. Dílem s ní
však byly spojeny problémy. Roli hrál

naprosto zásadní rozdíl mezi karib
ským a středoevropským tempera
mentem, odlišené pojetí dochvilnosti
či svědomitosti stejně jako samotné
vzezření Kubánců, konkrétně barva
pleti se širokou škálou odstínů. Sklo
ny k rasistickým nebo přinejmenším
xenofobním projevům, v českém pro
středí značně zakořeněné, a fakt,
že Kubánci zakoušejí ve spřátelené
zemi podobné potíže jako afričtí či
jihoevropští gastarbeitři v kapitali
stické Evropě, nesla Havana těžce.
„Nesprávné předsudky k černošským
jedincům, kterým byl odepřen přístup
do luxusního barového zařízení“ a další
„nepřijatelné případy nepřiměřených zásahů“17 vnášely napětí a rozhořčení
i do diplomatických vztahů.
Kubáncům (nejspíš oprávněně)
připadalo, že k jakékoli potyčce Češi
okamžitě volají příslušníky Sboru ná
rodní bezpečnosti (SNB) a málokdy

16	Online rozhovor autorky s pamětnicí-studentkou v ČSSR v 80. letech Sahily Rementeríovou, 29. 6. 2021.
17	
A MZV, f. Dokumentace TO, Kuba (1980–1981), inv. č. 19, ev. č. 31, Návštěva velvyslance Miloše Vojty a rady vyslance Vladimíra Vrány
na PV KSK [Provinčním výboru Komunistické strany Kuby] na pozvání druhého tajemníka PV KSK Kuby Jorgeho Valdese, Havana,
13. 5. 1981, s. 4.
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se snaží najít řešení dohodou. Rvač
ky v hospodách nebo při tanečních
zábavách ale nesouvisely jen s rasis
mem či xenofobií, častěji se jednalo
o projevy žárlivosti na Kubánce, kteří
v očích českých mužů představova
li konkurenci u žen. Ke konfliktům
docházelo i z obyčejné závisti a fru
strace způsobené společenskou
izolací, často v důsledku alkoholo
vých excesů: „Kubánci, kteří nemají
dostatek peněz na útratu, navštěvují
restaurace, kde konzumují alkoholické
nápoje a při účtování dochází k výtržnostem, ublížení na zdraví a hmotným
škodám […]. Jsou házeny popelníky,
židle,“ opakuje se ve zprávách SNB
z Jihočeského kraje. „V poslední době
se situace vyhrotila natolik, že někteří
[obyvatelé] říkají, že pokud se barevní
chovají všude tak jako Kubánci u nás,
že se nediví nějakému rasismu ve světě,“18 vyjadřuje se agent k tomu, proč
se Kubánci stali obyvatelům Blatné
trnem v oku.
V osobních konfliktech s místními
ovšem Kubánci jednoznačně „tahali
za kratší konec“ – za antisocialistic
ké chování, k němuž se počítalo vý
tržnictví i „nemorální projevy“, jim
hrozil návrat na Kubu, existovaly ale
i jiné formy postihu či trestu. Absurd
ní případ (z hlediska požadavků Ku
bánců na humánnější zacházení) na
stal v roce 1981 například v Náchodě.
Poté, co se stížnosti místních občanů
na výtržnické a vulgární chování
Kubánců míjely účinkem (Kubánci
nereagovali ani na výzvy příslušníků
Veřejné bezpečnosti) „musel být do
Náchoda povolán z Kuby bývalý příslušník cizinecké legie, který takovéto
případy řešil tělesnými tresty“.19
Konflikty mezi kubánskými a čes
kými dělníky, ale i mezi Kubánci
a jinými zahraničními dělníky za
městnanými ve stejných podnicích
popisují nejen archivní dokumenty.
Vzpomínají na ně i obyvatelé míst,

v jejichž blízkosti Kubánci žili a pra
covali. „Mohlo jít o závist či poměřování výdělků, v každém případě hádka
přerostla v bitku, do které se zapojili
všichni v tu chvíli odpočívající internacionální soudruzi obou stran. Na
ulici začaly lítat kusy nábytku a židle.
Incidentu celkem poklidně přihlíželi lidé
ze sousedství. Tu a tam někdo vyletěl
dveřmi. Přivolaní esenbáci se na to
koukali, občas do nich pustili proud
vody, ale dál nešli. Kubánci u sebe nosili
nože, tím byli známí, a Vietnamci se
taky nenechali,“ popisuje pamětnice
větší incident z konce osmdesátých
let mezi kubánskými a vietnamskými
dělníky zaměstnanými v podnicích
Autobrzdy a Kovová bižuterie (dobově
Géviska) v Jablonci nad Nisou, který
se strhl v podnikové klubovně během
popracovního odpočinku „zpříjemňo
vaného“ alkoholem.20
Jakkoli to straničtí představitelé
neradi slyšeli, ke konfliktům, hád
kám a rvačkám docházelo i na pra
covištích, i když v podstatně menší

míře. Problémem byla i konzumace
alkoholu v pracovní době či drobné
krádeže. Větších krádeží se ovšem
Kubánci nedopouštěli. Na rozdíl
například od Vietnamců či Poláků
se nemohli opřít o dostatečně spo
lehlivé a funkční sítě vztahů, které
umožňovaly tajně vynesené žárovky,
zásuvky, dráty, kuličková ložiska či
blatníky rychle přeprodat, vyměnit
za jiné zboží nebo vyvézt.
Pocity odmítání, přezírání a kul
turního nepochopení, které Kubánci
v českém prostředí mohli zažívat,
se někteří snažili řešit navázáním
vztahu s českým partnerem, což
opět zejména česká strana neviděla
ráda (bála se masového nárokování
dvojího občanství). Zabránit tomu,
aby z těchto vztahů vzešli potomci,
však nedokázal nikdo. V předlisto
padovém Československu se naro
dily stovky česko-kubánských dětí,
z nichž většina svého otce patrně
nikdy nepoznala – buď se narodily
po jeho odjezdu na Kubu, nebo part

Soudruzi na Kubě. Koupání v Karibiku v rámci pobytu československé delegace, 1. dubna 1972
(zleva Vasil Biľak, Gustáv Husák, Mikuláš Beňo a Josef Korčák).
Foto: ČTK / Karel Mevald

18	
A BS, sb. OB, objektový svazek a. č. OB 412 ČB, Výtržnosti kubánských st[átních] obč[anů] v Blatné jako důvod nespokojenosti skupi
ny místních obyvatel v předvolebním období – zpráva, 19. 5. 1981, s. 2.
19	Tamtéž, Záznam. Výtržnosti příslušníků kubánské národnosti, 28. 5. 1981, s. 1.
20	Online rozhovor autorky s pamětnicí J. W., 14. 7. 2021.
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neři časem přestali udržovat kon
takt. Nicméně od roku 2019, kdy se
karibský ostrov více otevřel internetu
a Kubánci zahájili všeobecné pátrá
ní po příbuzných v různých částech
světa, někteří obnovují vztahy pro
střednictvím sociálních sítí. Svého
kubánského otce tak řada „dětí“,
dnešních čtyřicátníků, vidí poprvé
v životě na monitoru počítače.
Sociální izolaci kubánských dělní
ků v Československu a z ní pramenící
důsledky „odborně“ popsal i jeden ze
zaměstnanců Etnografického ústavu
ČSAV, který se účastnil tehdy pro
bíhajícího etnografického výzkumu
zahraničního dělnictva u nás: „Tam,
kde jsou si kultury majoritní společnosti
a migrantů vzdálenější, může být toto
zdrojem nedorozumění, omylů a někdy
i konfliktů. Například Kubánci jsou známí svým vztahem k hudbě a tanci, který
projevují i na veřejných místech a který
pro ně znamená i druh společenského
kontaktu, způsobu seznámení. Když
noví kubánští pracovníci SE[veročes
kých]PAP[íren] ve Štětí uspořádali na
náměstí taneční zábavu a nedočkali se
odpovídající reakce českého obyvatelstva a měli jen ohlas u Cikánů-Rómů,
navázali s nimi rychle kontakty.“21
Fa k t, že se Kubá nci pracující
v Československu snadno spřátelili
s Romy, vlastně není příliš překvapi
vý. Zatímco majoritní společnost se
na ně dívala skrz prsty, ne-li rovnou
s rasistickými předsudky, Romové,
sami značně marginalizovaní, je při
jímali bez větších výhrad. Zdá se, že
Kubánci také o něco snáze navazovali
milenecký vztah s Romkami – v ně
kterých případech ovšem nezletilými
(jak se dovídáme z dokumentů evi
dujících trestné činy zahraničních
dělníků). Kubánsko-romská socia
lizace se projevovala, jakkoli se to
může na první pohled zdát kuriózní,

i v oblasti stravování. Dnes fakticky
neznámou gastronomickou stopou
jejich družení bylo rozšíření kubán
ských tamales v romské populaci. Ta
males, „balíčky“ z kukuřičných listů
plněné nádivkou z kukuřičné mouky
(případně dalších ingrediencí), jsou
velmi jednoduché a levné jídlo. Jak
tvrdí pamětníci z obcí, kde pracovali
kubánští dělníci, tamní romské ženy
a děti přípravu a konzumaci tamales
od Kubánců odkoukaly, jídlo si ob
líbily a kukuřici si pak ve zvýšené
míře „opatřovaly“ na polích místních
Jednotných zemědělských družstev
(JZD) právě za tímto účelem.
V kontex tu toho, že př ímou či
zprostředkovanou zkušenost s cizími
dělníky včetně Kubánců měl v Čes
koslovensku téměř každý, na první
pohled zarazí naprostá absence jaké
koli zmínky o nich v dobovém tisku.
O „Kubáncích na práci“ mlčelo nejen
Rudé právo, které jinak své čtenáře
pravidelně zásobovalo zprávami o vy
stoupeních vyhlášeného kubánské
ho baletu, přehlídkách kubánského
filmu či numizmatických a filateli
stických výstavách s kubánskými
skvosty, ale zmínku o nich nenajdeme
vůbec v žádných, regionálních ani
specializovaných, například podni
kových, novinách typu Škodovák.
Není přitom zcela bez zajímavosti,
že maďarský (rovněž cenzurovaný)
tisk ve stejné době přinášel zprávy
o kubánských dělnících a dělnicích
pravidelně a rozhodně přitom nešetřil
kritikou. Potvrzuje to hypotézu, že
vůči programům internacionální so
lidarity byli občané Československa
opravdu velmi skeptičtí. O výhradách
obyvatel k zahraničněobchodní po
litice vůči Kubě (ale i jiným zemím)
koneckonců pregnantně vypovída
lo provolávání „Živíme Kubu, sušíme
hubu“, které podle pamětníků za

znívalo v prvomájových průvodech.
Rozhodně nebylo v zájmu státních
a stranických orgánů občany v tomto
směru jakkoli dráždit.

Adiós, amigos
Po listopadu 1989 byly mezivládní
dohody uzavřené v rámci socialis
tické pomoci o zaměstnávání cizích
státních příslušníků včetně Kubánců
ukončovány a většina pracovníků ze
zemí RVHP se vrátila do svých domo
vů. V roce 1993 dobíhaly kontrakty
poslední asi tisícovce osob cizí státní
příslušnosti – jednalo se převážně
o Laosany, Angolany, Mongolce a ob
čany Severní Koreje. Na „špinavou
práci“ začali ve větší míře přicházet
pracovníci ze zemí bývalého SSSR,
zejména z Ukrajiny.
Někteří cizinci sice zůstali a nadále
pracovali na základě individuálních
pracovních smluv, to se však netý
kalo Kubánců. Praha pak celkově
a radikálně přehodnotila své dosa
vadní ekonomické postoje k Havaně
a smlouva o „dovozu“ pracovníků
byla vypovězena stejně jako velká
část dalších československo-kubán
ských obchodních dohod. Také poli
tické a diplomatické styky s Kubou
výrazně ochladly hned na začátku
devadesátých let, a vzápětí dokonce
přešly do otevřeného napětí, které se
projevovalo mimo jiné opakovanými
aférami kolem vyhoštění českých di
plomatů a politiků z Kuby.
Pakliže v listopadu 1989 se mohlo
v Československu nacházet kolem
deseti tisíc kubánských pracovní
ků, ke konci roku 1990 pracovalo
na území České republiky už jen sto
kubánských občanů.22 O hromadné
návraty dělníků na Kubu se osobně
zasadil pádem komunismu ve vý
chodní a střední Evropě pobouřený

21	KRISTEN, Vladimír: K problematice metodiky výzkumu zahraničních dělníků, studentů, stážistů a jejich národnostně smíšených
rodin. In: Národopisný věstník československý, 1985, roč. 44, č. 2. Národopisná společnost československá při ČSAV, Praha 1985,
s. 36–46, konkrétně s. 42. Na straně 45 se autor ještě jednou vrací ke Kubáncům s poznámkou, že „další výzkum Kubánců u nás bude
vyžadovat pomoc specialistů na Cikány“.
22	BARŠA, Pavel – BARŠOVÁ, Andrea: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Masa
rykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2005, s. 219.
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Poslední schůzka. Miloš Jakeš na Kubě, 7. ledna 1989

Fidel Castro, jenž se ostatně podobně
angažoval už v roce 1968, kdy z čes
koslovenských vysokých škol urych
leně povolal zpět na Kubu množství
studentů „nakažených buržoazním
životem“. Počet Kubánců, kteří směli
v Československu po listopadu 1989
setrvat až do roku 1990, se pravdě
podobně pohyboval v řádu desítek.
Někteří z nich u nás v následujících
měsících požádali o azyl. 23 Dnešní
kubánskou komunitu v ČR, odhadem
sedmisetčlennou, tvoří převážně už
úplně jiní lidé, třebaže se mezi nimi
jistě nacházejí i jedinci z řad bývalých
dělníků.24

Americký sen
Pracovní migrace uvnitř socialistic
kého tábora byla, tak jako jiné oblasti
hospodářského života, plně podřízena
systému plánovaného hospodářství
a přísně regulována mezivládními
dohodami a obchodními smlouvami.

Foto: ČTK / Jiří Kruliš

Československo přijímalo do svých
podniků Kubánce, stejně jako jiné
cizince, formou „daru“ na základě
principu internacionální solidarity.
Hradilo jim cestu, ubytování a zava
zovalo se poskytnout jim odborné
školení a zvýšit jejich profesní kva
lifikaci. Po návratu na Kubu se tyto
zkušenosti měly pozitivně promít
nout do zavádění nových výrobních
technologií a v konečném důsledku
do povznesení kubánské ekonomiky.
Program se nicméně vyznačoval
zásadní neefektivností. Většina
dělníků se po návratu na Kubu do
daných odvětví vůbec nezapojila, jed
noduše proto, že plánovanou výrobu
se Kubáncům nepodařilo zavést vů
bec nebo jen v omezené míře. A čes
ké straně šlo v konečném důsledku
především o to, aby získala levnou
pracovní sílu na nekvalifikovanou
práci, kterou místní obyvatelstvo
vykonávalo velmi neochotně. V tomto
smyslu se přístup Prahy příliš nelišil

od situace na druhé straně železné
opony, kam za lepším hmotným
zabezpečením sebe a své rodiny
přijížděli turečtí, italští, řečtí či
portugalští gastarbeitři. Podobnosti
existují i v řadě společenských jevů,
které cizince během jejich pobytu jak
v kapitalistickém, tak v socialistic
kém světě doprovázely – latentní či
explicitní rasismus a sociální izola
ce. Ani motivace k odjezdu se příliš
nelišily, určovala je zejména touha
po výdělku.
Ačkoli měl pracovní program slou
žit jako příklad fungování internacio
nální solidarity a spřátelené zemi po
moci zvýšit kvalifikovanost pracovní
síly, v tomto kontextu jednoznačně
selhal. Mezi někdejšími „Kubánci na
práci“ dnes v každém případě převa
žují pozitivní vzpomínky na pobyt
v Československu – je to nepochyb
ně dáno tím, že v té době byli mladí,
„vypadli z domu“ a v mnoha případech
se poprvé a naposledy podívali za hra
nice Kuby. Podařilo-li se jim dovézt si
domů i vytouženou motorku, splnili
si svůj „americký sen“.

Hana Bortlová-Vondráková
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AV ČR a zástupkyně šéfredaktora časopi
su Soudobé dějiny/CJCH. Zajímá se o česko
slovenskou zahraniční politiku vůči Latin
ské Americe a setkávání s hispánským
prostředím vůbec. Věnuje se také orální
historii, zejména ve vztahu k období norma
lizace a postkomunistické transformace.
Publikovala monograf ii Československo
a Kuba v letech 1959–1962 (FF UK, Praha 2011)
a knihu rozhovorů Španělská vesnice. Reflexe ciziny ve vzpomínkách odborníků na hispánský svět (Academia, Praha 2021).

23	Cuban Seeks Asylum in Czechoslovakia. The Victoria Advocate, 1990, roč. 145, č. 157 (11. 10. 1990), s. 14.
24	Podle údajů Českého statistického úřadu žije v ČR v současnosti asi čtyři sta kubánských státních příslušníků. Další zde žijící Ku
bánci vlastní nepochybně pas některé ze zemí Evropské unie (nejčastěji španělský nebo italský) a ve statistikách se proto neprojeví,
stejně jako se v nich neprojeví Kubánci, kteří se stali občany ČR. Cizinci v ČR podle státního občanství v letech 1994–2020. Český stati
stický úřad, Ředitelství služby cizinecké policie Ministerstva vnitra ČR – viz https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu
(citováno k 21. 10. 2021).
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