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Vietnamské tkadleny pracující v národním 
podniku STAP ve Vilémově u Šluknova 
před bývalým učňovským internátem,  
kde byly ubytovány, listopad 1981

Foto: ČTK / Libor Zavoral
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V našich kolektivních vzpomínkách 
je pracovní migrace z Vietnamu do 
státněsocialistického Českosloven
ska většinou zredukována do podoby, 
kterou nabyla v osmdesátých letech. 
Nezačala však v roce 1980, ale už 
v roce 1967, a nejzajímavější na ní je, 
jak se v průběhu času proměňovala. 
Teoreticky se tato proměna dá popsat 
jako změna ve vztahu mezi migrující
mi pracovníky a přijímajícím státem.

V raných fázích programu českoslo
venský stát věnoval vzdělávání a péči 
o vietnamské praktikanty a dělníky 
velké úsilí a vynakládal na to značné 
finanční prostředky. V tomto obdo
bí byli vietnamští občané „objek
tem péče“ Československa, které je 
vzdělávalo a školilo podle přání a ve 
prospěch vietnamského státu. Později 
se však zaměstnávání vietnamských 
dělníků změnilo na prostředek, který 
se československý stát snažil použít 
k zajištění blahobytu a „sociálního 
pohodlí“ pro své vlastní občany. V po
slední fázi programu přestal přebírat 
odpovědnost za vzdělávání a výcvik 
vietnamských dělníků a začal se na 
ně dívat především jako na plně 

mobilní pracovní sílu, kterou mohl 
využít k zaplnění děr na českoslo
venském trhu práce.

První vlna: 1967–1972

Počátky pracovní migrace z Viet
namu (Vietnamské demokratické 
republiky, VDR, od roku 1976 Viet
namské socialistické republiky, VSR) 
do Československa sahají do roku 
1966, kdy vietnamská vláda poprvé 
projevila zájem o to, aby evropské 
socialistické státy zaškolily jeho 
občany v dělnických, technických 
a inženýrských oborech. Mělo se 

jednat o školení zhruba 15 000 lidí 
v Sovětském svazu, 7 000 v Číně 
a 8 000 v evropských socialistic
kých zemích. Československo bylo 
požádáno o zaškolení 2 100 vietnam
ských občanů.1 Skupinu mělo tvořit  
1 663 dělníků, 293 středně technic
kých pracovníků a 144 inženýrů.2 
Doba zaškolení a praxe trvala dva 
až tři roky a náklady s tím spojené 
plně hradila československá strana.

Na základě požadavků Hanoje byli 
vietnamští pracovníci rozděleni mezi 
jednotlivé resorty tak, jak ukazuje 
tabulka.3 Patrný je důraz na těžký 
průmysl, typický pro socialistické 

1   Národní archiv (dále jen NA), f. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) – nezpracováno, Zpráva o žádosti vlády Vietnam
ské demokratické republiky na zaškolení 2 100 vietnamských příslušníků v Československé socialistické republice. Materiál pro 
jednání Státní komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci, 29. 8. 1966.

2   Tamtéž, Informace k návrhu usnesení vlády: Zabezpečení odborného školení a pomoc občanům Vietnamské demokratické republiky 
v ČSSR, Státní plánovací komise, 14. 3. 1967.

3  Viz pozn. č. 1.

„Plně mobilní pracovní síla“

ALENA ALAMGIR

Vietnamci měli v Československu osmdesátých let zaplnit díry 
na místním trhu práce

V osmdesátých letech u nás pracovalo současně více než čtyřicet tisíc vietnamských 
dělníků a dělnic. A na rozdíl od místních byli ochotni kvůli špatným pracovním 
podmínkám nebo nesrovnalostem ve výplatách stávkovat. Některé z těchto 
protestů podpořili i zástupci vietnamského státu.

Ministerstvo těžkého průmyslu ..........................................................................1 549
Ministerstvo chemického průmyslu ..................................................................... 170
Ministerstvo spotřebního průmyslu ..................................................................... 187
Ministerstvo stavebnictví a Ústřední správa energetiky ......................................99 
Ministerstvo potravinářského průmyslu ............................................................. 39
Ústřední ředitelství Československého filmu ........................................................ 56

Celkem .......................................................................................................2 100

ROZDĚLENÍ VIETNAMSKÝCH PRACOVNÍKŮ DLE RESORTŮ (1967)

Gastarbeitři v Československu 1945–1989

PD_04_2021.indb   69 18.01.2022   14:16



70 2021/04 paměť a dějiny

Gastarbeitři v Československu 1945–1989

ekonomické plánování. Zároveň je ale 
zajímavý vietnamský požadavek na 
zaškolení 56 lidí ve vyvolávání a ko
pírování filmů, zvlášť když vezmeme 
v potaz, že v roce 1967 byl Vietnam 
zmítán válkou. Proč vietnamská stra
na vznesla tento požadavek, nevíme, 
ale víme, že Československo školilo 
vietnamské filmaře, včetně loutkářů, 
už od konce padesátých let. 

O školení a práci v Československu 
(a ve východní Evropě vůbec) byl ve 
Vietnamu obrovský zájem. Jedním 
z důvodů byla možnost vydělat si 
a ušetřit peníze (buď ze mzdy, nebo 
ze stipendia) a tak pomoci rodině 
doma. Jeden respondent popsal své 
pohnutky takto: „Pár let po skončení 
války […] jsme my mladí byli skoro 
všichni nezaměstnaní […] a pak jsme 
slyšeli, že bratrské země, hlavně ČSSR, 
NDR, a SSSR, jsou ochotné přijímat naše 
mladé lidi, a mnoho, mnoho lidí tam 
chtělo jet, hlavně z venkova, lidé, kteří 
se toužili dostat někam do ciziny.“ Ale 
finanční motivy se často prolínaly 
s prostou touhou cestovat. Jedna žena 
vysvětlila své přání pracovat v Česko
slovensku takto: „Bylo mi dvacet […] 
chtěla jsem cestovat a poznat svět.“ 4 
Jiná vzpomínala: „Bylo to poprvé, kdy 
jsem jela do zahraničí. Nikoho jsem tam 
neznala, ale cítila jsem se tak svobodně. 
Cítila jsem se, jako bych nastoupila do 
jiného života.“5

Vietnamské úřady braly studium 
a práci ve východní Evropě za odmě
nu jako příspěvek k národní obraně 
nebo poválečnému rozvoji země. 
V praxi to znamenalo, že při výběru 
dávaly přednost veteránům války, 
dětem padlých a válečných invalidů 
a lidem, kteří byli schopni doložit, že 
přispěli k budování Vietnamu. Jeden 
muž byl například vybrán pro stu

dium na československém středním 
odborném učilišti (SOU) díky tomu, že 
jeho dva starší bratři sloužili v armá
dě, další proto, že jeho otec zastával 
funkci na národním výboru, a jedna 
z prvních smluvních dělnic získala 
v programu místo díky otci, který pra
coval na ministerstvu vnitřního ob
chodu.6 Zájem o stipendia a pracovní 
místa byl tak velký, že se lidé někdy 
uchylovali i k protekcím, úplatkářství 
či padělání dokladů.7

První skupina vietnamských prak
tikantů, 314 mužů a 162 žen, opustila 

Hanoj 16. června 1967 a do Česko
slovenska dorazila vlakem 26. červ
na 1967. Po příjezdu byli účastníci 
umístěni v přijímacím středisku 
v Českém Těšíně nebo v Topoľča
nech. Vláda pověřila Ústav pro výživu 
lidu vytvořením jídelního lístku, ve 
kterém strava měla „zpočátku více 
odpovídat vietnamským zvyklostem 
a později se přizpůsobovat naší stravě, 
aby praktikanti, až přejdou do závodů 
a budou se stravovat v závodní kuchyni, 
neměli obtíže“.8 V pozdější zprávě se 
uvádělo, že „praktikanti jsou s kvalitou 

4  Archiv autorky, rozhovor autorky s X. X. z 14. 11. 2010 a Y. Y. z 5. 2. 2011.
5  KUŠNIRÁKOVÁ, Tereza: Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k československému státu a jeho společnosti. 

Český lid, 2012, roč. 99, č. 1, s. 45–66, konkrétně na s. 56.
6  Archiv autorky, rozhovor autorky s X. X. z 8. 6. 2010, Y. Y. z 3. 2. 2011 a Z. Z. ze 14. 4. 2011.
7  SCHWENKEL, Christina: Rethinking Asian Mobilities. Socialist Migration and PostSocialist Repatriation of Vietnamese Contract 

Workers in East Germany. Critical Asian Studies, 2014, Vol. 46, No. 2, s. 235–258.
8  NA, f. MPSV – nezpracováno, Informace o průběhu příprav k zajištění přijetí vietnamských praktikantů v ČSSR, Státní plánovací 

komise, 20. 6. 1967.

Tvůrkyně animovaných filmů Hermína Týrlová při práci s vietnamskými filmaři v ateliérech 
ve Zlíně (tehdy Gottwaldově), duben 1959  Foto: ČTK / Jiří Finda
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a množstvím stravy spokojeni. Za ob-
dobí tří měsíců se zlepšil jejich fyzický 
stav a jejich váha se zvýšila o 2–4 kg“.9

Zpráva k návrhu usnesení vlády, 
kterým byl program schválen, popi
sovala projekt jako „zcela mimořádnou 
akci“. Realizace vskutku závisela na 
překonání mnoha překážek. Napří
klad téměř všichni ze 480 praktikan
tů, kteří dorazili do Československa 
v listopadu roku 1967, měli v těle 
různé druhy parazitů, několik z nich 
bylo také bacilonosiči úplavice a tyfu,  
45 lidí trpělo trachomem a jeden ak
tivní tuberkulózou. Československé 
úřady běžně postupovaly tak, že oka
mžitě po příjezdu zajistily léčení pro 
všechny vietnamské stážisty, kteří 
to potřebovali. Svízelná situace ale 
nastala například v případě parazi
tárních chorob. Vzhledem k tomu, že 
místní populace těmito nemocemi ne
trpěla, československý farmaceutický 
průmysl potřebné léky nevyráběl, pro
to musely být dovezeny ze zahraničí 
za vzácné devizy.

Problémy s jazykovou přípravou

Největší potíže často vznikaly se za
jištěním bydlení. V ideálním případě 
byly podniky schopny ubytovat prak
tikanty v zařízeních, která vlastnily. 
Když ale nebylo možné zabezpečit 
tímto způsobem dostatek ubytovacích 
kapacit, dala Státní plánovací komi
se, která akci řídila, firmám zelenou 
k výstavbě nových obytných zařízení. 
Tento problém přetrvával i v pozděj
ších fázích programu. V roce 1976 
například Československo muselo 
kvůli potížím se zajištěním bydlení 
pro vietnamské učně vyřadit z plánu 
školení téměř dvacet učebních oborů. 

Vzhledem k obrovským rozdílům 
mezi vietnamštinou na jedné straně 
a češtinou a slovenštinou na straně 

druhé byla další velkou výzvou pro 
organizátory programu jazyková 
výuka. Způsob, jakým se s tím čes
koslovenská strana potýkala v růz
ných jeho fázích, měl širší a závažné 
důsledky pro program jako takový. 
Původně odborníci z  Univerzity 
17. listopadu (USL)10 vytvořili pro 
akci speciální tříměsíční kurz, který 
kromě nově vytištěné učebnice vy
užíval při výuce také magnetofony 
a diaprojektory.11 Praktikanti měli  
35 hodin jazykových lekcí týdně a oče
kávalo se, že při tomto tempu zvlád
nou za tři měsíce asi tisíc českých 
nebo slovenských slov. Avšak v praxi 
se učitelům v průběhu této jazyko

vé výuky podařilo dokončit pouze  
16 lekcí, nikoli 24, jak bylo původně 
v plánu. Výuka pak sice pokračovala 
méně intenzivně ještě jeden rok po 
příchodu do průmyslových podniků, 
nicméně bylo jasné, že tento systém je 
nedostačující. Bylo proto rozhodnuto, 
že u posledního turnusu praktikantů, 
kteří přijeli na podzim 1970, se doba 
intenzivní jazykové přípravy prodlou
ží ze tří na pět měsíců.

Tato úprava délky intenzivní 
jazykové přípravy ilustruje rozdíl 
v přístupu československých orga
nizátorů k programu v šedesátých 
a  sedmdesátých letech a  potom 
v osmdesátých letech. Prodloužení 

9  Tamtéž, Zpráva o průběhu přípravy vietnamských praktikantů k zaškolování v československých podnicích, Státní plánovací komi
se (předseda SPK ing. O. Černík), připraveno pro operativní poradu předsednictva vlády, 29. 9. 1967.

10  HOLEČKOVÁ, Marta Edith: Příběh zapomenuté univerzity. Universita 17. listopadu (1961–1974) a její místo v československém vzdělávacím 
systému a společnosti. Filozofická fakulta UK, Praha 2019.

11  NA, f. MPSV – nezpracováno, Informace o průběhu příprav k zajištění přijetí vietnamských praktikantů v ČSSR, Státní plánovací 
komise, 20. 6. 1967.

Vietnamští pracovníci se učí česky, Eska Cheb, 1981 Foto: ČTK / Jiří Vlach
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jazykové výuky samozřejmě zname
nalo, že československý stát musel 
na program vydat víc peněz, než pů
vodně plánoval. I přes tyto zvýšené 
finanční nároky ale ke změně došlo, 
stejně jako když předtím stát bez vá
hání použil vzácnou tvrdou měnu na 
nákup antiparazitních léků. Tento 
přístup, jenž byl veden zájmem o to, 
aby program co nejlépe splnil svůj 
účel, tedy vyškolil vietnamské občany 
v oborech důležitých pro vietnamský 
stát, poměrně ostře kontrastoval 
s přístupem ve třetí fázi programu 
realizované v osmdesátých letech, 
která se odehrávala pod taktovkou 
ekonomické výhodnosti pro česko
slovenskou stranu.

Zástupci našich podniků oceňovali 
úsilí a snahu praktikantů zapojit se 
hned do práce, i když je někdy záro

veň děsilo, že „by chtěli ihned mon-
tovat a opravovat například lékařské 
přístroje, ačkoliv nemají nejzákladnější 
znalosti ze strojírenské výroby, fyziky, 
elektriky apod.“.12 Obecně ale byla tato 
nečekaná zručnost jedním z důvodů, 
proč byli českoslovenští zaměstna
vatelé s vietnamskými pracovníky 
většinou spokojeni. Jeden pamětník, 
který s Vietnamci pracoval jako ve
doucí personálního a sociálního od
boru, to vyjádřil takto: „Na jednom 
závodě dali […] Vietnamci vrak a řekli 
mu, že když ho dá do pořádku, že s ním 
bude jezdit. Kluk se do toho dal (původ-
ně byl vyučen krejčím) a jednou mně 
volal ředitel závodu, že kluk to udělal 

tak, že auto nemohl poznat, že ani po 
generálce nedostávají auta v takovém 
pěkném stavu.“13

V první fázi programu přijelo do 
Československa v pěti turnusech 
(dvě skupiny v roce 1967, další dvě 
v roce 1968 a pátá a poslední na 
podzim 1970) celkem 2 146 až 2 400 
vietnamských občanů.14 Poslední, 
pátá skupina je zajímavá tím, že na
značila směr dalšího vývoje česko
slovenskovietnamského programu. 
Zatímco první čtyři byly zaškoleny 
pouze v továrnách, posledních 364 
praktikantů absolvovalo před ná
stupem do továren střední odborné 
učiliště. Tak vznikl základ modelu, 
který byl plně rozvinut v následující 
vlně programu. Archivní zdroje se 
explicitně nevyjadřují k tomu, proč 
k této změně (která program pro 
československou stranu prodraži
la) došlo jen u pátého turnusu. Ale 
vzhledem k tomu, že rok po zahájení 
zaučování bylo pouze třicet procent 

praktikantů schopno pracovat samo
statně, je pravděpodobné, že rozhod
nutí padlo kvůli nízké úrovni jejich 
dovedností a v zájmu toho, aby jejich 
zaškolení bylo efektivní. Nový systém 
se zjevně osvědčil, protože se pak stal 
základem druhé fáze programu, která 
byla zcela postavena právě na této 
struktuře: praktikanti se po příjezdu 
stali učni a do továren nastoupili až 
po ukončení vzdělání na SOU.

Druhá vlna: 1973–1979

V  lednu 1973 vietnamská vládní 
delegace naléhavě žádala o vyško
lení deseti až dvanácti tisíc svých 
občanů v co nejkratší lhůtě. Česko
slovensko se nakonec zavázalo, že 
v letech 1974–1976 vyškolí „až 5 000“ 
vietnamských občanů, 3 400 z nich 
v české části federace a zbývajících 
1 600 na Slovensku. Toto rozhodnutí 
bylo smluvně stvrzeno 8. dubna 1974 
v Hanoji.15

12  Tamtéž, Zpráva o příjezdu II. turnusu vietnamských praktikantů do ČSSR. Pro operativní poradu předsednictva vlády, Státní pláno
vací komise, 18. 12. 1967.

13  Archiv autorky, rozhovor autorky s X. X. z 27. 1. 2011.
14  Různé zdroje uvádějí různá čísla.
15  NA, f. MPSV – nezpracováno, Plán odborné přípravy občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích 

pro rok 1974, Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 8. 4. 1974.

Vietnamští učni Poldi Kladno při odpočinku na ubytovně, březen 1979
Foto: ČTK / J. Tachezy

V první fázi programu 
přijelo do Československa 
v pěti turnusech celkem 
2 146 až 2 400  
vietnamských občanů
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Mezi květnem 1974 a červencem 
1976 přijelo do Československa 3 541 
vietnamských občanů (z nichž 999 se 
vyučilo a pracovalo na Slovensku).16 
Přijíždějící vietnamští učni byli ve 
věku od 17 do 25 let a museli mít 
ukončenou vietnamskou sedmiletou 
základní školu. Většina z nich směřo
vala do strojírenských a stavebních 
oborů, energetiky a chemického 
průmyslu. Na konci pobytu si mohli 
do Vietnamu bezcelně vyvézt zboží, 
které si v Československu pořídili, 
s tím, že jeho hodnota nesměla pře
sáhnout 50 procent jejich celkového 
výdělku v podobě výplaty nebo sti
pendia. Organizační struktura pro
gramu v této druhé vlně stavěla na 
zkušenostech z vlny první. Na rozdíl 
od praktikantů, který prodělali pouze 
tříměsíční jazykový kurz, měli učni 
intenzivní jazykovou přípravu plných 
šest měsíců. Jak důležité toto rozší
ření jazykové výuky bylo, vysvitne 
zvláště ve srovnání s vietnamskými 
dělníky, kteří do Československa za
čali přijíždět v osmdesátých letech 
v rámci třetí fáze programu.

Na podzim 1976 bylo do českoslo
venskovietnamského vzdělávacího 
a pracovního programu zapojeno 
77 středních odborných učilišť, na 
nichž se vzdělávalo více než 3 500 
vietnamských učňů v 29 učebních 
oborech. Nejvíce z nich (v té době 195) 
navštěvovalo SOU ČKD Praha. (V osm
desátých letech pak bylo ČKD jedním 
z největších zaměstnavatelů vietnam
ských pracovníků v celé republice.) 
Nejčastěji studovali obory montér 

strojů, svářeč, obsluha soustruhu, 
výrobní elektrotechnik a kovář. Obec
ně vietnamští učni dosahovali velmi 
dobrých školních výsledků. Například 
v prvním turnusu, který čítal 501 
učňů, přes 20 procent z nich ukončilo 
studium s vyznamenáním, 40 procent 
prospělo velmi dobře, 40 procent pro
spělo a pouze jeden učeň neprospěl. 
Českoslovenští učitelé oceňovali píli 
a snahu vietnamských učňů, a dokon
ce byla shoda na tom, že „v odborném 
výcviku zejména u strojních a elektro-
technických oborů jsou vietnamští učni 

lepší než naši“.17 Snad nejvýraznějším 
rysem druhé fáze bylo, že se, na rozdíl 
od té první, pravidelně a často začaly 
objevovat obavy, kolik program stojí. 
Například zpráva o setkání českoslo
venských a vietnamských zástupců 
v červenci roku 1973 uvádí, že „zčásti 
budou tyto náklady [na čs.vietnamský 
program] uhrazeny produktem, který 
vytvoří viet namští dělníci, kteří u nás 
zůstanou po vyučení vykonávat výrobní 
praxi“.18 Českoslovenští představitelé 
také konstatovali, že „vyšší věk [17 až 
25 let] vysílaných bude pro nás výhod-
nější z hlediska pracovního výkonu“ a že 
„výrobní praxe vietnamských dělníků 
po vyučení může být jistým přínosem 

také pro naši ekonomiku, zejména 
v některých strojírenských závodech 
s nedostatkem pracovních sil“.19 Slova 
„může být jistým přínosem také pro naši 
ekonomiku“ jsou klíčová, protože odrá
ží posun v konceptualizaci programu 
od internacionální pomoci v šedesá
tých letech k vzájemné výhodnosti 
v letech sedmdesátých.

Obavy z vysokých nákladů se pro
jevily také během diskusí o učebních 
osnovách. České i slovenské minister
stvo školství trvalo na tom, aby délka 
odborného vzdělávání vietnamských 
učňů byla stejná jako u jejich českých 
a slovenských protějšků, a odmítala 
tvrzení, že vietnamským občanům, 
kteří mají být vyškoleni v „méně 
náročných oborech“, budou stačit 
speciální (krátké) kurzy odborné 
přípravy. Ministerstvo práce ale 
oponovalo tím, že toto „zkrácení 
odborné výuky jen o půl roku by […] 
snížilo náklady, které jsou s ní spoje-
ny, asi o 10 000 Kčs a zhruba o stejnou 
částku by se naopak zvýšil čistý důchod 
vyprodukovaný vietnamskými občany 
při produktivní práci“.20 Je příznačné, 
že spor vyhrálo ministerstvo školství. 
Jinými slovy, zatímco obavy z nákladů 
začínají být ve druhé fázi všudypří
tomné, důraz na efektivní a smyslu
plné vyškolení (prozatím) zůstává.

V průběhu druhé vlny se také 
na vietnamské straně objevil nový 
moment: Vietnam přiznal, že jeho 
motivace vysílat své občany nebyla 
dána pouze potřebou vyškolit nové 
kvalifikované pracovníky pro potřeby 
domácí ekonomiky po skončení války, 

16  Dokument poskytnutý autorce MPSV, Informace o odborné přípravě občanů VDR, Sekretariát pro výchovu vietnamských pracovní
ků při MPSV ČSR, nedatováno (cca podzim 1976).

17  Tamtéž, Informace o odborné přípravě občanů VDR, Sekretariát pro výchovu vietnamských pracovníků při MPSV ČSR, koncept, asi 
červenec 1976.

18  NA, f. MPSV – nezpracováno, Informace k návrhu usnesení vlády, Věc: Zpráva o jednání federálního ministerstva práce a sociálních 
věcí s vládní delegací Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů VDR v československých podnicích a návrh 
opatření vládních orgánů ČSSR — pro schůzi předsednictva vlády Československé socialistické republiky, Úřad předsednictva vlády 
ČSSR, odbor souhrnných ekonomických vztahů, 9. 7. 1973.

19  Tamtéž.
20  NA, f. MPSV – nezpracováno, Zpráva o stavu zabezpečení odborné přípravy občanů Vietnamské demokratické republiky v českoslo

venských organizacích a k návrhu příslušné mezivládní dohody, Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, září 1973.
21  NA, f. KSČ – Ústřední výbor 1945–1989 (02/1), sv. 94, a. j. 91, b. 4, Předsednictvo ÚV KSČ. Politické zdůvodnění návštěvy a návrh na 

řešení ekonomických otázek v roce 1974 a v další perspektivě.

Obavy z vysokých 
nákladů se projevily 
také během diskusí 
o učebních osnovách
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22  NA, f. MPSV – nezpracováno, Informace o možnostech zaměstnávání vietnamských občanů v ČSSR a návrh dalšího postupu, Minis
terstvo práce a sociálních věcí, 6. 4. 1976.

23  Tamtéž.
24  NA, f. MPSV – nezpracováno, Usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 15. května 1980, č. 172 o zásadách pro 

dočasné zaměstnávání zahraničních občanů spojené s odbornou přípravou v československých organizacích po roce 1980.

ale také vysokou nezaměstnaností ve 
Vietnamu.21 Tato motivace vietnam
ské vlády postupem času nabývala na 
významu a vystupňovala se zejména 
v osmdesátých letech. Koncepčně se 
tedy vlna sedmdesátých let od vlny 
let osmdesátých sice jednoznačně 
lišila, avšak zárodky logiky, na níž 
byla ta poslední založena – tj. obavy 
z nedostatku pracovních sil a znepo
kojení ohledně finančních nákladů na 
československé straně a úsilí umístit 
co nejvíce pracovníků v zahraničí na 
straně vietnamské – se začínají ob
jevovat již v tomto období. 

Třetí vlna: 1980–1989

Ačkoliv smlouva o spuštění třetí fáze 
programu byla podepsána až v listo
padu 1980, myšlenkový základ, na 
kterém spočívala, se tvořil postupně 
několik let. Již v prosinci 1975 byl na 
jednání československé části Česko
slovenskovietnamské komise pro 
hospodářskou a vědeckotechnickou 
spolupráci formulován návrh kroků, 
které by přeměnily program zaměře
ný na internacionální pomoc v něco, 
co by mohlo sloužit zájmům a potře
bám československého státu: „Uva-
žovaným zaměstnáním vietnamských 
občanů lze přispět k řešení stávající ne-
zaměstnanosti v jižní části Vietnamu 
a současně vyškolit kvalifikované kádry 
v dělnických profesích pro vietnamské 
národní hospodářství. Na druhé straně 
může čs. národní hospodářství získat 
pracovní síly do preferovaných strojí-
renských závodů a závodů stavebnictví 
majících klíčový význam pro jeho další 
rozvoj.“22 Důležité bylo, že na rozdíl 
od předchozích a stávajících forem 
vzdělávání by v tomto případě byla 
hlavní zásadou „ekonomická přijatel
nost“, v jejímž zájmu bylo navrhováno, 
aby délka pobytu byla stanovena na 
pět let, přičemž vyjma prvních šesti 

týdnů by vietnamští občané strávili 
celých pět let prací.

Ještě jeden aspekt si zasluhuje po
zornost, totiž to, že o vietnamských 
dělnících se začalo mluvit jako o „plně 
mobilní pracovní síle“, která může být 
zařazena na „rozhodující úzké profily 
průmyslové stavební činnosti podmi-
ňující efektivní rozvoj čs. národního 
hospodářství“.23 Jinými slovy, atrak
tivnost vietnamských pracovníků pro 
československý stát spočívala mimo 
jiné v tom, že ten měl daleko větší 
kontrolu nad jejich umístěním, než 
jakou měl vůči svým vlastním obča
nům. Usnesením z 15. května 1980 
československá vláda pověřila mi

nistra práce zahájením jednání ne
jen s Vietnamem, ale také s Kubou, 
Mongolskem a Alžírskem o dočasném 
zaměstnávání „spojeném s odborným 
vzděláváním“ jejich občanů. Z dodatku 
k usnesení se dá vyčíst, že českoslo
venská strana se již začala přiklánět 
k principu ziskovosti. V textu bylo 
například upřesněno, že „podmínkou 
[…] spolupráce je, že náklady na za-
městnávání zahraničních pracovníků 
nepřevýší jimi vytvořený národní dů-
chod.“24

Dne 27. listopadu 1980 byla po
depsána Smlouva o dočasném za
městnávání vietnamských občanů 
v Československu. Ta oficiálně zahá

Vietnamští dělníci Tran van Thang a Yu Manh Hung montují přední nápravu vozu Škoda  
v tehdejších Automobilových závodech Mladá Boleslav, leden 1979 Foto: ČTK / Jiří Šourek
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jila novou formu pracovní výměny, 
která se méně řídila imperativy socia
listického internacionalismu a více 
principy ekonomické výhodnosti. 
Stanovovala věk pracovníků na 18 až 
40 let s tím, že musí být nejen fyzicky 
schopní vykonávat přidělenou práci, 
ale také již kvalifikovaní pro výkon 
uvedených prací. Stejně jako dosud 
obdrželi po příjezdu jednorázový 
dar na oblečení v hodnotě 2 400 Kčs 
a zálohu na mzdu ve výši 900 Kčs, 
kterou museli splatit během prvního 
roku. Jejich daňová sazba odpovídala 
daňové sazbě zaměstnanců se dvěma 
vyživovanými osobami (bez ohledu 
na skutečný počet těchto osob, které 
měli ve Vietnamu). A stejně jako dříve 
jim byla poskytnuta dovolená „navíc“ 
na dva nejdůležitější vietnamské stát
ní svátky (2. září a lunární Nový rok).

V roce 1981 do Československa při
jela v rámci třetí vlny první skupina 
vietnamských smluvních pracovníků 
mířících do textilního, gumáren
ského, chemického a bižuterního 
průmyslu. Na rozdíl od učňovského 
programu, který zahrnoval hlavně 
muže pracující v těžkém průmyslu, re
krutovala se nyní pracovní síla i pro 
odvětví, která tradičně zaměstnávala 
především ženy.25 

Nedostatek pracovních sil

V souladu se změnami v pojetí pro
gramu už československá strana ne
čekala na požadavky vietnamského 
státu, ale republiková ministerstva 
práce začala v roce 1981 shromažďo
vat návrhy ostatních ministerstev, 
případně i generálních ředitelství 
velkých závodů ohledně počtů viet
namských občanů, které by podniky 
v tom či onom resortu chtěly zaměst
nat. Resortní ministerstva a vedení 
podniků v podstatě přestala mluvit 
o zvyšování odborné kvalif ikace 

a v naprosté většině případů hovořila 
o požadavcích na počet pracovníků.

Ministři a generální ředitelé vel
kých koncernů často písemně žádali 
úředníky ministerstva práce o pod
poru ve věci získávání pracovní síly 
pro své podniky nebo poukazovali na 
velké potíže způsobené nedostatkem 
pracovních sil a na to, jak by přítom
nost vietnamských pracovníků moh
la tuto nepříznivou situaci zmírnit. 
Některé z těchto dopisů působí jako 
naléhavé volání o pomoc apelující na 
ministerské úředníky, aby pochopili 
„zoufalou situaci v oblasti pracovních 
sil“. Další z nich mají ráz náborových 

letáků vychvalujících možnosti na
výšení mezd, kvalitu podnikových 
bytových a stravovacích zařízení, 
a dokonce i kulturního vyžití v okol
ních městech.

Nová forma programu také zna
menala dramatický nárůst počtu 
vietnamských pracovníků. V roce 
1981 jich do Československa přijelo 
8 631, tj. za jediný rok zhruba tolik, 
kolik za celých předchozích třináct 
let. Rychle rostoucí počet vietnam
ských občanů znamenal i to, že se 
pro domácí obyvatelstvo stávali 
viditelnějšími. Jednou z reakcí byla 
xenofobie a různé fámy.26 Šířily se 

25  Dokument poskytnutý autorce MPSV, Prováděcí protokol o spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou 
socialistickou republikou v oblasti odborné přípravy a dalšího zvyšování kvalifikace občanů v československých organizacích v roce 
1981 a návrhy na rok 1982, Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, 21. 7. 1980.

26  Podrobnější diskuse o rasistických postojích k vietnamským pracovníkům viz ALAMGIR, Alena: Race Is Elsewhere. Statesocialist 
ideology and the racialisation of Vietnamese workers in Czechoslovakia. Race & Class, 2013, Vol. 54, No. 4, s. 67–85.

Vietnamské tkadleny pracující v národním podniku STAP ve Vilémově u Šluknova během 
volného času na internátu, listopad 1981 Foto: ČTK / Libor Zavoral
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například zprávy „o plaveckém stadio-
nu v Podolí, kde je prý nebezpečné se 
koupat, protože tam Vietnamci zanesli 
parazity, kteří napadají vnitřnosti.“27

Charakter izovat vztahy mezi 
vietnamskými dělníky a místním 
obyvatelstvem obecněji není snad
né. Na jedné straně se v dobových 
etnografických zprávách mluví o tom, 
že styky s místním obyvatelstvem 
měly víceméně podobu náhodných 
krátkodobých kontaktů spíše for
málního rázu,28 běžné komunikace 
neprobíhala, „existovala jakási nevi-
ditelná bariéra, která rozděluje pra-

covníky podle etnicity. Komunikace 
se omez[ovala] spíše jen na nařízení, 
zadání úkolů a vysvětlení pracovního 
postupu ze strany českých zaměstnan-
ců.“29 Počáteční kontakt byl často 
komplikován nedostatkem znalostí 
vzájemných kulturních norem, jak 
to zachytil nestor československé 
vietnamistiky Ivo Vasiljev: „[…] mnozí 
Vietnamci, přicházející do našich uči-
lišť a závodů jako učni, jsou starší (po 
absolvování základní vojenské služby, 
ženatí apod.), než je u nás obvyklý věk 
učňů. Nejsou pak řídké případy, kdy 
vietnamští mladí lidé hodnotí chování 

některých našich vychovatelů a vycho-
vatelek na učňovských internátech jako 
‚velmi nezdvořilé a neslušné‘ a dochází 
k případům emotivního odmítání posluš-
nosti (vychovatelka např. říká s přísným 
výrazem v tváři rozkazovací intonací 
kolemjdoucímu učni na chodbě: ,Seber 
ten papír!‘, na který ukazuje prstem, 
a pak vietnamského učně uchopí za 
paži a strká ho, aby se ohnul. Vietnamec 
se vytrhne a zlostně odsekne). Takový-
mito drobnými incidenty vzniká často 
dlouhotrvající ochlazení vztahů a další 
nedorozumění na obou stranách.“30

Na druhou stranu ale vznikaly 
i hluboké a blízké vztahy: například 
čtyři vietnamské dívky se pravidelně 
scházely v zahradním domku jejich 
o generaci starší slovenské spolu
pracovnice, kterou oslovovaly „ma
minko“ a jejího manžela „tatínku“. 
Pomáhaly jí s prací na zahradě a ona 
je na oplátku zvala k sobě domů, kde 
pro ně připravovala pohoštění, které 
dodržovalo vietnamské zvyklosti, tak 
jak je postupně odpozorovala (napří
klad jim nabízela oloupané, nakráje
né osolené a opepřené ovoce).31 

Tereza Freidingerová zjistila při 
svém bádání ve Vietnamu totéž; 
většina jejích respondentů (bývalých 
migrantů v Československu, kteří se 
vrátili do Vietnamu) mluvila o tom, 
že u nás měli hodně blízkých přá
tel, ke kterým chodili na návštěvu 
nebo s nimi jezdili na výlety. „O velmi 
přátelském vztahu mezi vietnamskými 
migranty a majoritní společností svědčí 
i fakt, že [Terezu Freidingerovou] pět 
respondentů [z celkového počtu asi 
200] požádalo, [aby] předala vzkaz je-
jich přátelům v Česku. Adresu i cestu 

27  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. A 34/1, Informace pro ministra vnitra, Souhrnné informace 1982–1987, XI. S. SNB, k. 61, 
Informace o státobezpečnostní situaci na úseku kontrarozvědné ochrany čs. ekonomiky za měsíc květen 1982, 9. 6. 1982.

28  NOSKOVÁ, Helena: Vietnamci – zahraniční pracující jako jedna ze skupin obyvatel v novoosídlenecké obci na Sokolovsku. In: Mate-
riály k problematice etnických skupin na území ČSSR, sv. 8. Zahraniční pracující. Sborník referátů ze stejnojmenné porady k tématu dílčího 
úkolu SPZV IX-9-4/05 „Vnitřní a mezinárodní důsledky etnických procesů, zahraniční pracující v ČSSR“, konané dne 8. prosince 1986 v ÚEF 
ČSAV v Praze. ÚEF ČSAV, Praha 1987, s. 31–43; VLČEK, Antonín: Zpráva o dosavadním průběhu šetření mezi vietnamskými pracujícími 
závodě Spolana v Neratovicích. In: tamtéž, s. 44–49.

29  SECKÁ, Milena: Vietnamští pracovníci závodu Fruta v Horních Počernicích. In: tamtéž, s. 11–19, citát s. 18.
30  VASILJEV, Ivo: K problému adaptace vietnamských pracujících v naší společnosti – normy zdvořilého chování. In: tamtéž, s. 50–71, 

citát s. 61.
31  NOSKOVÁ, Helena: Vietnamci – zahraniční pracující jako jedna ze skupin obyvatel v novoosídlenecké obci na Sokolovsku, s. 31–43.

Vietnamci slaví První máj, Plzeň 1983 Foto: ČTK / Jiří Vlach
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32  KUŠNIRÁKOVÁ, Tereza: Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k československému státu a jeho společnosti, s. 45–66, 
citát s. 54.

33  NOVÁKOVÁ, Dana: Zahraniční pracující vietnamské národnosti v n. p. Motorpal Jihlava. In: Materiály k problematice etnických skupin 
na území ČSSR, sv. 8, s. 20–24.

34  Archiv autorky, rozhovor autorky s X. X. z 27. 1. 2011.

k nim (včetně spojení MHD a jména 
zastávek) [jí] diktovali zpaměti.“ 32

Vietnamští dělníci a vyučenci 
v Československu poměrně často 
uzavírali manželství, ale ve většině 
případů byli oba snoubenci viet
namské národnosti. Braly se ale 
i smíšené páry. Například dvě z mých 
respondentek se vdaly za české muže. 
O smíšených manželstvích se zmiňuje 
i dobová odborná literatura.33 V mém 
vlastním bádání jsem narazila na 
několik dalších případů manželství 
mezi vietnamským mužem a českou 
ženou. Výše zmíněný vedoucí per
sonálního odboru si pamatoval až 

čtyři takové sňatky: „Dva Vietnamci 
se oženili později s Češkami. Jeden pěk-
ný, urostlý kluk […] si namluvil holičku 
s děckem a oženil se tu s ní. Zůstal tady. 
[…] Druhý byl zvláštní případ. Byl to 
asi čtyřicetiletý kluk a našťouchl uklí-
zečku z ubytovny. Silnou paní také asi 
40 let. Po narození dítěte si ji vzal. Po 
odjezdu skupiny tady oba zůstali. Ještě 
další dva pak se oženili.“34 Vzhledem 
k absenci statistik můžeme udělat 
jediný závěr, a sice že intenzivní a po
zitivní vztahy mezi jednotlivými mi
granty a členy majoritní společnosti 
existovaly i v atmosféře odtažitosti 
a lhostejnosti.

Posun k decentralizaci

V roce 1986 se forma spolupráce opět 
změnila a začalo se více spoléhat 
na přímé kontakty mezi resortními 
ministerstvy a někdy i podniky. Tak 
například vietnamský Státní výbor 
pro techniku již jednal přímo s čes
koslovenským ministerstvem vše
obecného strojírenství a vietnamské 
ministerstvo hutnictví a strojírenství 
zase s československým minister
stvem hutnictví a těžkého průmyslu. 
Tato meziresortní jednání nastolila 
nový směr v řízení programu, a to 
k decentralizaci.

Jiří Nedomel předvádí vientamským učňům v ČKD Praha kalení rychlořezných nožů ze solné lázně, leden 1980 Foto: ČTK / Michal Kalina
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Gastarbeitři v Československu 1945–1989

Počátkem roku 1988 připravilo fe
derální ministerstvo práce a sociál
ních věcí rozsáhlou zprávu o aktuál
ním stavu dočasného zaměstnávání 
a školení zahraničních pracovníků 
v Československu.35 Jedním ze zásad
ních bodů bylo, že je nutné přejít na 
systém, ve kterém veškeré náklady 
na zaměstnávání zahraničních pra
covníků budou hradit československé 
podniky. Cílem bylo „vytvořit účinný 
ekonomický tlak na racionální hospoda-
ření se zahraniční pracovní silou“. Před
pokládalo se, že počínaje rokem 1989 
budou náklady na nábor, přepravu do 
Československa i domů na dovolenou 
a také náklady na jazykovou přípravu 
dělníků v plném rozsahu hradit pod
niky. Tato opatření měla docílit toho, 
že zahraniční pracovníky budou za
městnávat „pouze organizace, které si 

[na to] vytvoří potřebné zdroje“. Jinými 
slovy: po technické (logistické) decen
tralizaci, ke které došlo v polovině 
osmdesátých let a která spočívala 
v tom, že vietnamská a českoslo
venská průmyslová ministerstva, ba 
dokonce i jednotlivé podniky, si děl
níky domlouvaly přímo mezi sebou, 
následovala na konci osmdesátých let 
decentralizace ekonomická, v jejímž 
rámci měla být většina nákladů spo
jených s náborem a zaměstnáváním 
vietnamských dělníků přesunuta 
na podniky. Předpisy, které nabyly 
účinnosti dne 1. ledna 1989, završi
ly přesun finanční odpovědnosti za 
většinu nákladů spojených se zaměst
náváním zahraničních pracovníků na 
podniky.36

V srpnu 1989 bylo v českosloven
ských závodech zaměstnáno 43 400 

zahraničních pracovníků, z nichž 
největší skupinu – 29 600 osob – 
tvořili Vietnamci.37 Druhou největší 
skupinou bylo 7 300 Kubánců; dále 
bylo v Československu v tomto roce 
zaměstnáno 5 100 Poláků, 800 Mon
golů, 400 Maďarů (ve slovenském po
hraničí) a 200 Angolanů. Současně 
se na československých odborných 
školách vzdělávalo 4 100 zahranič
ních učňů, z toho 3 000 Viet namců, 
560 Korejců, 420 Mongolů a 120 
Angolanů. Nejvíce zahraničních 
pracovníků – 44 500 – bylo v česko
slovenském hospodářství zaměstná
no v roce 1983. Do konce roku 1987 
jejich počet klesl na 36 800, ale v roce 
1988 se opět zvýšil na 43 300, „protože 
vláda rozhodla o jednorázovém zvýšení 
počtu vietnamských pracovníků o 5 000 
osob v podnicích spotřebního průmys-

Učni vyučení v ČSSR Smluvní dělníci

Délka pobytu a kvalifikace 3–3,5 roku SOU + 2–3 roky 
zaměstnání v čs. podnicích

cca 50 % dělníků bez formálních kvalifikací; 
4leté smlouvy s čs. podniky  
(někdy prodlužované)

Jazyková připravenost 9měsíční jazykový kurz, vysoká 
znalost češtiny nebo slovenštiny

3měsíční jazykový kurz,  
nízká znalost češtiny nebo slovenštiny

Mzdy/transfer mohli disponovat  
celou svojí mzdou

museli odevzdat 10–15 % mzdy  
na povinný transfer

Relativní moc čs. a vietnamské vlády primární jsou potřeby a zájmy 
vietnamského státu 

primární jsou potřeby a zájmy  
čs. podniků a státu

Altruismus/finanční motiv na čs. straně
důraz je kladen na kvalitní vzdělání 
vietnamských občanů, i za cenu 
finančních ztrát pro čs. stát *

důraz je kladen na finanční zisk čs. strany a na 
řešení nedostatku pracovních sil na čs. straně 
a nezaměstnanosti na vietnamské straně

* Ačkoliv československý stát očekával, že učňovská forma programu pro něj bude znamenat finanční ztrátu, dá se ze statistik ministerstva 
práce a sociálních věcí usuzovat, že ve skutečnosti tomu tak nebylo. (Více viz ALAMGIR, Alena: Socialist Internationalism at Work. Chan
ges in the CzechoslovakVietnamese Labor Exchange Program, 1967–1989 /disertace/. Rutgers, The State University of New Jersey, 2014.) 
Navzdory značným nákladům, které československý stát na výuku vietnamských učňů vynaložil, nakonec díky jejich kvalifikované práci 
po vyučení na programu netratil, nýbrž dokonce mírně vydělal (tento výsledek neočekávali ani jeho pojistní matematici).

35  NA, f. MPSV – nezpracováno, Zpráva o současném stavu odborné přípravy a dočasného zaměstnávání zahraničních občanů v česko
slovenských organizacích a o výhledu této spolupráce do roku 1990, materiál pro schůzi vlády ČSSR. Federální ministerstvo práce 
a sociálních věcí, odbor práce – 61 (předkladatel Miloslav Boďa, ministr práce a sociálních věcí). Nedatováno, pravděpodobně 1988.

36  Dokument poskytnutý autorce MPSV, Pokyny ke způsobu provádění úhrad nákladů spojených se zaměstnáváním zahraničních 
pracovníků v československých organizacích, Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, Federální ministerstvo financí, Státní 
plánovací komise, 30. 12. 1988.

37  Tamtéž, Informace pro jednání s delegací Státního sekretariátu pro práci a mzdy NDR o zaměstnávání zahraničních pracovníků, 
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor práce – 21, 29. 8. 1989.

KATEGORIE VIETNAMSKÝCH PRACOVNÍKŮ V ČESKOSLOVENSKU V OSMDESÁTÝCH LETECH
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lu, aby bylo dosaženo zlepšení situace 
v zásobování obyvatelstva spotřebním 
zbožím“.38 Jinými slovy, koncem osm
desátých let se československý stát 
snažil využít Vietnamce ke zlepšení 
situace na trhu spotřebního zboží 
(podobně jako se o to snažily i vlá
dy Maďarska a NDR39) v naději, že 
toto případné zlepšení by mu mohlo 
pomoct udržet legitimitu státněso
cialistického zřízení. 

V osmdesátých letech existovalo 
pět různých kategorií, do nichž patřili 
vietnamští občané pracující a žijící 
v Československu: 1) učni a vyučenci, 
2) stážisté, 3) praktikanti, 4) zaučen
ci, 5) tzv. pracující (smluvní dělníci, 
gastarbeitři). Každý z těchto statu
sů byl spojen s poněkud odlišnými 
podmínkami pobytu. Nejzásadnější 
rozdíly ale existovaly mezi dvěma 
nejpočetnějšími skupinami: učni 
a smluvními dělníky (viz tabulka na 
předchozí straně). Důležité je v tom
to kontextu zmínit, že lidé patřící do 
těchto dvou skupin spolu často pra
covali, mnohokrát doslova vedle sebe 
ve stejných dílnách a továrnách, ale 
za radikálně odlišných podmínek. 

Srovnání podmínek, za kterých 
v Československu pracovali a žili 
vietnamští vyučenci a smluvní děl
níci, vysvětluje, proč měli ti druzí 
často pocit, že jejich situace není 
férová. Nespokojenost smluvních 
dělníků podněcovala skutečnost, že 
jejich pracovní podmínky se často až 
dramaticky lišily od podmínek pro 
vyučence, a to hlavně ve dvou ohle
dech: ve výši výdělků a v povinnosti 
transferu. Díky kvalifikacím a výuč
ním listům z československých SOU 
měli vyučenci vyšší (častokrát daleko 
vyšší) mzdy než smluvní dělníci, kte
rým kvalifikace (a v každém případě 

výuční listy z československých škol) 
chyběly, a proto nemohli být zařazeni 
do vyšších mzdových tříd. Transfer 
byl zaveden v červenci roku 1982 na 
žádost vietnamské vlády. Spočíval 
v tom, že vietnamští dělníci (pouze 
oni, vyučenci ne) museli přispívat 
10–15 procenty ze svého základního 
platu na „náklady na nábor a přípravu 
na cestu do Československa a do fondu 
obrany a výstavby vlasti“. Není divu, 
že tento poplatek byl mezi vietnam
skými dělníky hodně nepopulární. 
„Nastala tak situace, že např. vyučenci 
pracující ve stejném podniku, kteří mají 
měsíční výdělky 2 500 až 3 500 Kčs, ne-

transferují, zatímco dělníci, kteří přišli 
po roce 1980 a dosahují průměrných 
výdělků od 1 000 do 2 000 Kčs, trans-
ferovat musí.“40 Tato nespokojenost 
vedla dokonce ke stávkám.

Kromě rozdílů ve mzdách mezi 
vyučenci a smluvními dělníky bylo 
dalším problémem, že se mzdy 
značně lišily v závislosti na eko
nomickém sektoru, ve kterém byli 
vietnamští dělníci umístěni. V roce 
1981 například dělníci, kteří praco
vali pro společnosti spadající pod 
ministerstvo dopravy a ministerstvo 
těžkého průmyslu a hutnictví, pobí
rali poměrně vysoké mzdy ve výši  
18,32 Kčs/hod. a 17,01 Kčs/hod. Na
proti tomu dělníci přidělení k pod
nikům pod ministerstvem průmyslu 

a obchodu a ministerstvem zeměděl
ství a výživy měli mzdy téměř o po
lovinu nižší – pouze 11,39 Kčs/hod. 
a 11,34 Kčs/hod.41 Tato čísla byla na
víc celoodvětvovým průměrem, takže 
skutečné mzdy byly někdy ještě nižší; 
ministerstvo zemědělství uvedlo, že 
v jednom JZD byla průměrná mzda 
vietnamských dělníků pouhých  
9,86 Kč/hod. Tyto rozdíly ve mzdách 
také vysvětlují, proč značná část 
stávek, o kterých jsou zmínky v ar
chivních materiálech, organizovaly 
vietnamské ženy, přestože tvořily jen 
asi 20 procent vietnamských občanů 
pracujících v ČSSR: byly to totiž právě 
ženy, které pracovaly v nejhůře pla
cených odvětvích.

Anatomie jedné stávky

Ve většině případů byly stávky vy
vrcholením déletrvajících konfliktů 
kvůli pracovním podmínkám. Napří
klad kořeny stávky v Sempře Kadaň,42 
ke které došlo v březnu 1983, sahaly 
minimálně do července předešlého 
roku. Vietnamské zaměstnankyně 
a zaměstnanci – jednalo se o 103 
žen a 27 můžu ve věku 18 až 25 let – 
se opakovaně přes oficiální kanály 
obraceli na vedení podniku s žádost
mi o zlepšení pracovních podmínek, 
především zvýšení výdělků. Avšak 
ředitel podniku jakoukoli odpověd
nost za nespokojenost vietnamských 
zaměstnanců odmítal. Na začátku 
ledna 1983 několik pracovníků sym
bolicky odmítlo převzít obálky se 
svými výplatami za prosinec. Český 
vedoucí ubytovny popsal situaci tak
to: „Když přišli na ubytovnu, začali se 
shlukovat v malých skupinkách, ukazo-
vali jeden druhému své výplatní pásky 
a říkali, že je to málo peněz. Říkali, že 

38  Tamtéž.
39  BARTHA, Esther: Welfare Dictatorship, the Working Class and the Change of Regimes in East Germany and Hungary. Europe-Asia 

Studies, 2011, Vol. 63, No. 9, s. 1591–1610.
40  NA, f. MPSV – nezpracováno, Informace o současných problémech spojených se zaměstnáváním vietnamských pracovníků  

v čs. orga nizacích, Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky, odbor pracovních sil, nedatováno (asi září 1982).
41  Dokument poskytnutý autorce MPSV, Komentář k vývoji stavu a pohybu vietnamských pracovníků v I. pololetí r. 1981, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, Odbor 32 (odbor pracovních sil), 20. 10. 1981.
42  Všechny informace ohledně stávky viz ABS, přírůstkové číslo 21262139/91, balík č. 78.

Ve většině případů  
byly stávky vyvrcholením
déletrvajících konfliktů
kvůli pracovním  
podmínkám
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Československo je prdel a hovno.“43 
Představitel vietnamské ambasády, 
který se snažil konflikt řešit, pře
tlumočil požadavky vietnamských 
dělníků vedení Sempry. Kromě po
žadavku na zvýšení mezd žádali viet
namští pracující zajištění autobusu, 
který by je dopravoval z ubytovny 
na pracoviště, více ledniček a ještě 
„pár menších věcí“. Avšak ředitel 
reagoval pouze tím, že informoval 
vietnamské představitele o tom, že 
stávkující dělníci budou potrestáni 
stržením dvou dnů dovolené za každý 
prostávkovaný den a přijdou o pré
mie. Ačkoliv dělníci následujícího dne 
nastoupili do práce a ředitel tvrdil, 
že vše opět funguje normálně, nebylo 
tomu tak. Vietnamci se uchýlili k pa

sivněagresivním formám protestu; 
dvě ženy například prohlásily, že jsou 
nemocné a chtějí k lékaři, a když jim 
vedoucí řekl, že jim nevěří a poslal 
je pracovat do skleníku, ženy si tam 
„lehly na zem k obvodové topné rouře 
a čas od času naříkaly“.44 Vietnamští 
zaměstnanci také záměrně zpomalili 
pracovní tempo. Dne 10. března, kdy 
se vyplácely mzdy za únor, protesty 
propukly nanovo. Dalšího dne do 
práce odmítlo nastoupit 110 dělníků. 
Úředníci z ambasády teď dojížděli do 
Sempry denně, aby s nimi situaci ře
šili. Ale jak vietnamští zaměstnanci, 
tak vedení podniku si stáli na svém. 
Patová situace trvala dvanáct dnů, do 
5.50 hod. 22. března, kdy na pokyn 
vietnamské ambasády a českosloven

ského federálního ministerstva vni
tra obsadilo ubytovnu 293 policistů 
z nejméně sedmi okrsků. Navzdory 
tomu, že bylo nasazeno tak obrovské 
množství ozbrojených složek, nedo
šlo k žádnému zranění a ani k žádné 
větší materiální škodě.

Pamětnice, která se stávky zúčast
nila, vzpomíná, že někteří z policistů 
se dokonce dali při „obležení“ s mla
dými dělnicemi do řeči a vyjádřili 
pochopení pro jejich nespokojenost 
s výdělky. V rámci rozuzlení bylo 
třicet dělníků vráceno zpět do Viet
namu. Asi šest týdnů po zásahu, 
20. dubna 1983, přiletěl do Česko
slovenska náměstek vietnamského 
ministra práce. Opatření českoslo
venské Bezpečnosti odsoudil jako 

43  Tamtéž, Zápis o výpovědi [s Petrem Kostelným, vedoucím ubytoven SEMPRA o. p. Praha, VHJ Kadaň], OS SNB oddělení vyšetřování 
VB, 430 40 Chomutov, 17. 3. 1983.

44  Tamtéž, Zápis, sepsal: St. Hříbal, vedoucí střediska 10, 18. 1. 1983.

Plánek Veřejné bezpečnosti k zásahu proti stávkujícím vietnamským pracovníkům v Sempře Kadaň Zdroj: ABS
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45  Tamtéž, Zpráva o jednání představitelů na okrese Chomutov, Okresní správa SNB Chomutov, 22. 4. 1983.

„naprosto neúnosná“ a odpovědnost 
za stávku připsal československé 
straně, „neboť oprávněné požadavky 
vietnamských pracujících je nutno ak-
ceptovat“. O řediteli závodu Sempra 
se vyjádřil, že „je člověkem naprosto 
socialisticky nemyslícím“. Na schůzi 
s vietnamskými zaměstnanci a česko
slovenským vedením podniku, které 
se zúčastnilo asi 80 osob, „veřejně 
podpořil požadavky vietnamských pra-
cujících a vyzval je k diskuzi“, ze které 
„vyplynulo, že Vietnamci si stále stěžují 
na nedostatečné finanční ohodnocení 
jejich práce, žádají o zajištění autobuso-
vé dopravy do zaměstnání (z ubytovny 
do Sempry je max. vzdálenost 2 km) 
[a] zlepšení ubytovacích podmínek. Na 

závěr jim dal s. náměstek za pravdu. 
Prohlásil, že jsou zjevně hubení z ne-
dostatečné stravy, mají špatnou barvu 
pleti z důvodu špatného životního pro-
středí a bude kategoricky požadovat, 
aby se s Vietnamci zacházelo tak jak 
s ostatními pracujícími ČSSR.“45

Stávky organizované vietnam
skými dělnicemi a dělníky v Čes
koslovensku osmdesátých let jsou 
vzhledem ke kolektivní paměti 
a povědomí, které o této mezistátní 
spolupráci a o období pozdního so
cialismu existují, překvapivé. To, že 
jim v těchto bojích za vlastní práva 
pomáhali představitelé vietnamského 
státu, je možná ještě překvapivější. 
Úředníci z velvyslanectví podporo

vali požadavky svých lidí i nepřímo, 
hlavně tím, že když mělo dojít k po
trestání vzdorujících dělníků, často 
„hráli mrtvého brouka“.

Přínosy tohoto aktivismu byly čas
to kusé a nesystematické. Někdy se 
však zástupcům vietnamského stá
tu podařilo problém úplně vyřešit, 
například když dosáhli kompletního 
přesunu vietnamských pracovníků 
z  nepopulárních zemědělských 
a stavebních podniků (které nabí
zely pouze práci špatně placenou 
a vykonávanou venku bez ohledu na 
počasí) do mnohem preferovanějších 
podniků průmyslových. Nejde o to, 
abychom představitele vietnamské 
vlády v osmdesátých letech nějak 
ideali zovali, ale bylo by chybou 
aktivity, které vyvíjeli na podporu 
práv svých pracovních migrantů, 
opomenout. Na jejich snaze je z te
oretického hlediska zajímavé to, že 
byla umožněna existencí socialistic
kých a internacionalistických idejí 
a ideálů, kterým oba státy veřejně 
deklarovaly loajalitu. Vietnamští 
dělníci a úředníci se proto mohli 
těchto myšlenek chopit a opřít o ně 
své požadavky třeba ohledně mezd.

Alena Alamgir (1972) získa
la magisterský titul v oboru 
anglická a francouzská filo
logie na Univerzitě Palackého 
v Olomouci, titul Ph.D. ze 

sociologie na Rutgers, The State University 
of New Jersey v USA a absolvovala postgra
duální studium na Oxfordské univerzitě  
(St. Antony’s College). Je autorkou mnoha 
článků o vietnamské pracovní migraci do 
socialistického Československa a socialis
tických kořenech globalizace; její disertace 
na toto téma (Socialist Internationalism at 
Work. Changes in the Czechoslovak-Vietname-
se Labor Exchange Program, 1967–1989) získa
la v roce 2015 cenu Americké sociologické 
společnosti. V současnosti působí jako lek
torka vědeckého psaní a ředitelka odborné 
komunikace na Georgia Institute of Techno
logy v Atlantě (USA).

STÁVKY ORGANIZOVANÉ VIETNAMSKÝMI DĚLNÍKY V ROCE 1982 

  1. České loděnice Praha – 21. a 22. září: stávka, jejíž příčinou byly nízké mzdy
  2. ZVVZ Milevsko – 13.–15. září: stávka 14 pracovníků; důvod: nízké výdělky a transfer
  3. Perla Česká Třebová – dvoudenní stávka 20 vietnamských žen pro odvolání oblí-

beného tlumočníka
  4. Preciosa Jablonné v Podještědí – 10. až 13. září: stávka 40 Vietnamců; důvod: nízké 

mzdy, transfer
  5. Hedva Moravská Třebová, závod Rýmařov – 16. září stávkovalo 12 Vietnamek; 

důvod: nízká mzda
  6. Tepna Hronov – 11. srpna stávkovalo 70 Vietnamek; důvod: transfer
  7. Jitka Jindřichův Hradec – stávka 1 den 127 pracovnic; důvod transfer
  8. Pražský stavební podnik – ve dnech 28. a 29. září vyhlásilo 48 z celkového počtu 

49 vietnamských pracovníků stávku pro nízké mzdy. Žádají jednotně 12,00 Kčs na 
hodinu. Na výzvu vedení organizace nastoupilo pouze 5 pracovníků.

  9. Keramické závody Znojmo, závod Teplice – stávka 20 Vietnamců v květnu; důvod: 
nízká mzda

10. Průmyslové stavby Brno – 16. 9. stávka 13 Vietnamců
11. SEMPRA Olomouc – stávka 13 pracovníků v srpnu v délce jednoho týdne; důvod: 

nízké výdělky. Po nástupu do práce vymáhání mzdy za prostávkovanou dobu.
12. Okresní zemědělské sdružení Tábor – v květnu 3 dny stávka, protože se jim práce 

zdála být těžkou. Velvyslanectvím VSR byla uznána za přiměřenou.
13. Severočeské mlékárny Velký Valtinov – tříhodinová stávka všech 20 Vietnamců, 

kteří odmítli převzít mzdy, protože jsou nízké
14. Pražská stavební obnova – 13. a 14. 9. stávka 20 Vietnamců; důvod: nízká mzda
15. Státní statek Praha – 13. a 14. 9. stávka 12 mužů pro nesrovnalosti ve výplatě

Zdroj: NA, f. MPSV – nezpracováno, Přehled o stávkách a další závažné protispolečen
ské činnosti vietnamských pracovníků v čs. organizacích, Sekretariát zahraničních 
pracovníků při MPSV ČSR, asi konec roku 1983.

PD_04_2021.indb   81 18.01.2022   14:16


