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Dokument Hranice práce není pouze jednorázovým filmařským pokusem o zachycení kruté

reality spojené s drsnými a šokujícími podmínkami v nízkopříjmových zaměstnáních. Veškeré práci

na tomto snímku předcházela série investigativních reportáží na portálu a2larm.cz. Zde se novinářka

Saša Uhlová zaobírala přesným vyobrazením života běžných lidí, kteří musí přežívat nejen v už tak

dost těžkých životních podmínkách, ale často i  ve svých vlastních pracovních pozicích.  Vydání

těchto  reportáží  vyvolalo  mohutnou  veřejnou  debatu,  která  se  jen  znásobila  poté,  co  režisérka

Apolena Rychlíková tyto zkušenosti pomohla v dokumentu zmapovat. Snímek je jasnou reakcí na

současnou společenskou situaci a na markantní rozdíly v životech odlišných sociálních vrstev, které

nemusí být na první pohled obyčejnému člověku zřejmé. 

Již ze začátku si můžeme povšimnout, že protagonistka se snaží nalézt na internetových

serverech právě ty nabídky zaměstnání,  o které není všeobecně zájem, převážně kvůli  skutečně

nízkým platovým podmínkám a v podstatě nulovým požadavkům, co se týče vzdělání či konkrétní

specializace. Veškeré své profese musela navštěvovat v převlečení a pod změněnou identitou, aby

nedošlo ze strany zaměstnavatelů k jakémukoliv podezření. V některých případech byla dokonce

nucena zajistit  si  krátkodobý pobyt  na levných ubytovnách z důvodu nutnosti  uvedení  trvalého

bydliště ve svém životopise. Veškeré své zkušenosti dokumentovala pomocí skryté kamery ukryté v

brýlích. Uhlová se rozhodla zaměřit na pět konkrétních povolání, konkrétně na práci v prádelně, v

drůbežárně, v supermarketu, v „žiletkárně“ a třídírně odpadu. 

Co se prvně jevilo jako prosté a takřka nenáročné pozice, se později ukázalo jako skutečně

děsivě nezvladatelné úkony, které každou prostou lidskou bytost přemění v psychicky odrovnaného

a životem znechuceného jedince. Mimo to se ve většině zaměstnání Uhlová střetla s enormním

porušením podmínek zákoníku práce, s jasným porušením hygienických předpisů a s případy šikany

na  pracovišti.  Zajímavým  zjištěním  byl  rozhodně  fakt,  že  většina  z  těchto  nabídek  není

zprostředkovávána přímo skrz provozovatele, nýbrž přes agentury, které se o tyto nabídky starají a

zjevně podléhají mnohem hůře kontrolovanému sytému nařízení a regulací. Dobrým příkladem by

mohla být například práce za pokladnou supermarketu Albert, kdy byla kolegyně Uhlové nucena

během jedné směny odpracovat až závratných sedmnáct hodin. Při mnoha dalších případech nebyla

Uhlová ani řádně propouštěna na zákonitě stanovenou přestávku, při které by se mohla řádně najíst

nebo si dojít na toaletu. Dost pravděpodobně jedním z největších šoků byly situace, ve kterých se

nacházela při třídění plastových odpadků. Pravidelně se zde zaměstnanci střetávají s hnijícími a

zapáchajícími mrtvolami krys, které musí také povinně sami odklízet bez potřebných hygienických

opatření. Není také divu, že nadřízený místního oddělení podle všeho zažertoval o tom, že se již



delší  dobu  u  nikoho  nevyskytla  žloutenka.  V  takových  a  mnohdy  i  mnohem  mizernějších

podmínkách se nacházejí tisíce pracovníků zaměstnaných v těchto odvětvích již mnoho let.

I přes snahu o čistě profesionální novinářský přístup Uhlová navázala s další pracovníky

přátelské vztahy a zjišťovala jejich zkušenosti a názory na stav, ve kterém se hromadně ocitali.

Smutnou pravdou skutečně je, že nejsou a ani nemohou být spokojeni s přístupem, kterým jsou

vnímání a způsobem, jak je s nimi zacházeno, ale až příliš se obávají se veřejně ozvat z důvodu

propuštění a případného nedostatečného dosahu těchto odhalených přiznání. Právě proto jsou nadále

ochotni se podřizovat systému, který je sám od sebe vykořisťuje a beznadějně psychicky i fyzicky

týrá. Tuto realitu pocítila i sama Uhlová, na které se psychické problémy spojené s každodenní

dřinou v profesích značně podepsaly. Ovlivnily ale i její rodinu, hlavně pak jejího syna, který už

nezvládal nadále svoji matku vídat pouze ojediněle. O to těžší pro ni bylo smířit se s faktem, že

obyčejní lidé a jejich rodiny si tímto musí procházet dennodenně. 

Skutečností zůstává, že žijeme ve společnosti, která hledí na příslušníky třídy nejchudších

jako na zanedbatelnou a lehce zneužitelnou sociální vrstvu – i přesto, že jsou to právě oni, kdo naší

zemi  drží  pohromadě.  Odmala  jsme  vychováváni  k  tomu,  abychom byli  jednoho  dne  kariérně

úspěšní a mohli vydělávat veliké peníze a nemuseli pracovat jako obyčejná uklízečka. Ovšem právě

ta uklízečka je někým, bez koho bychom se ve fungující společnosti neobešli, stejně tak jako bez

pekaře, dělníka nebo obyčejného továrníka. Sama Uhlová to shrnula nejlépe, když prohlásila: „Je

pro  mě  absolutně  nepochopitelný,  proč  lidé,  kteří  dělají  pro  společnost  užitečnou  práci,

mimochodem: pokud by do ní zítra nepřišli, tak bychom to sakra pocítili, nemohou vydělávat tolik,

aby z toho mohli normálně žít.“ A tak tomu skutečně je. Pozoruhodným zjištěním Uhlové je také to,

že  lidé  vykonávající  nejhůře  placená  zaměstnání  pociťují  strach  se  ozvat,  nebo  případně  se  i

sjednotit a hledat společná řešení. Političtí představitelé se vždy mohou pyšnit silnou ekonomikou

země a růstem HDP, ale dokud se zde nachází lidé, kteří žijí z minima jen proto, aby přežili další

den, tak se tu bavíme o něčem mnohem prohnilejším, než je pouhopouhá krysí mršina. 


